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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 το Συμβουλίου
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0615),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0335/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 15ης Δεκεμβρίου1,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της [...],

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της [...],

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-
0335/2012)

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
                                               
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1– τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού 
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία 
καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού 
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου

Or. en

Τροπολογία 2

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 

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση εντός του θεσμικού, νομικού και 
χρηματοπιστωτικού πλαισίου, με τις 
αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, αστικές
και λοιπές δημόσιες αρχές, με 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
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περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
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.

περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 4, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι αρχές της 
πολυμερούς διακυβέρνησης και της συνεργασίας καθόσον αποτελούν προϋπόθεση για τον 
καθορισμό και την αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων της Ένωσης.

Τροπολογία 3

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 

(12) Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της διατήρησης, της 
προστασίας και της βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 
11 και 191 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, 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες στα άρθρα 8 και 9.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει με 
πράξη κατ’ εξουσιοδότηση ένα κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο ώστε οι στόχοι της 
Ένωσης να μετουσιωθούν σε δράσεις για 
τα Ταμεία του ΚΣΠ και να δοθεί σαφής 
στρατηγική κατεύθυνση στη διαδικασία 
προγραμματισμού σε επίπεδο κρατών 
μελών και περιφερειών. Το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να 
διευκολύνει τον τομεακό και εδαφικό 
συντονισμό των παρεμβάσεων της Ένωσης 
στο πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ με 
άλλες συναφείς πολιτικές και μέσα της 
Ένωσης.

(13) Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
συντονίζει και εξισορροπεί τις 
επενδυτικές προτεραιότητες με σκοπό 
την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων στόχων της 
στρατηγικής της Ένωσης για την έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, με θεματικούς στόχους 
εξειδικευμένους στα ταμεία του ΚΣΠ που
θεσπίζει ο παρών κανονισμός. Σκοπός 
του κοινού στρατηγικού πλαισίου είναι να 
δοθεί σαφής στρατηγική κατεύθυνση στη 
διαδικασία προγραμματισμού σε επίπεδο 
κρατών μελών και περιφερειών. Το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να 
διευκολύνει τον τομεακό και εδαφικό 
συντονισμό των παρεμβάσεων της Ένωσης 
στο πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ με 
άλλες συναφείς πολιτικές και μέσα της 
Ένωσης. Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
παρατίθεται σε παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τα άρθρα 10-12.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Βάσει του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου που θα εγκρίνει η Επιτροπή, 
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 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 στρατηγικής της Ένωσης για την 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, μέσω του προγραμματισμού 
των Ταμείων του ΚΣΠ και να τεθούν οι 
ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν την 
ουσιαστική και αποτελεσματική 
εφαρμογή των ταμείων του ΚΣΠ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 12, καθώς επίσης και εναρμόνιση με τη διατύπωση 
της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης και του άρθρου 14(δ) και 14(ε).

Τροπολογία 6

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 

(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 
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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 
πρόγραμμα.

υπάρχει το αναγκαίο πλαίσιο όρων για την 
αποτελεσματική χρήση της υποστήριξης 
της Ένωσης. Οι εκ των προτέρων όροι
πρέπει να εφαρμόζονται μόνον όταν 
συνδέονται απευθείας και επηρεάζουν την 
αποτελεσματική εφαρμογή των ταμείων 
του ΚΣΠ και το πεδίο τους δεν υπερβαίνει 
το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται 
στους σχετικούς τομείς πολιτικής της 
Ένωσης. Η Επιτροπή οφείλει να 
αξιολογεί τις πληροφορίες που παρέχουν 
τα κράτη μέλη σχετικά με την εκπλήρωση 
των εκ των προτέρων όρων 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 
πρόγραμμα, σύμφωνα με τους
συγκεκριμένους κανόνες του Ταμείου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 17.

Τροπολογία 7

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 

(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.
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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 
χρησιμοποιείται άσκοπα ή 
αναποτελεσματικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 18.

Τροπολογία 8

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 
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 

(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 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Οι διατάξεις περί όρων που απορρέουν 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης πρέπει να εφαρμόζονται στα 
ταμεία του ΚΣΠ όσον αφορά την 
εκπλήρωση των όρων για την οικονομική 
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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 στρ 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.

διακυβέρνηση. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 21. Οι διατάξεις περί όρων με βάση το σύμφωνο
σταθερότητας και ανάπτυξης εξακολουθούν να ισχύουν.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη, 
στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο σύμφωνα 
με το θεσμικό, νομικό και 
χρηματοοικονομικό πλαίσιο και τους 
όρους του παρόντος κανονισμού και των 
ειδικών κανόνων περί ταμείων, 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

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 4(4).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

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

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 18.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
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 ενός κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, συμπληρωματικούς κανόνες για 
την κατανομή του αποθεματικού 
επίδοσης, τον καθορισμό της έκτασης και 
του πληθυσμού που καλύπτουν οι 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης,
λεπτομερείς κανόνες για τα χρηματοδοτικά 
μέσα (εκ των προτέρων εκτίμηση, 
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 για 
ορισμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες, τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, τις ρυθμίσεις για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, τους κανόνες 
για τις αιτήσεις πληρωμής, και την 
καθιέρωση συστήματος κεφαλαιοποίησης 
των ετήσιων δόσεων, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή 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, τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών σε σχέση με τη 
διαδικασία αναφοράς παρατυπιών και 
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, 

(88) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
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, 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 για 
ορισμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες, τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, τις ρυθμίσεις για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, τους κανόνες 
για τις αιτήσεις πληρωμής, και την 
καθιέρωση συστήματος κεφαλαιοποίησης 
των ετήσιων δόσεων, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή 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, τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών σε σχέση με τη 
διαδικασία αναφοράς παρατυπιών και 
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, 
τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις, τις 
ρυθμίσεις για την εξασφάλιση επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου, τους όρους των 
εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, τα 
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τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις, τις 
ρυθμίσεις για την εξασφάλιση επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου, τους όρους των 
εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, τα 
κριτήρια διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης, τον 
εντοπισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων και τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του επιπέδου της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει, επίσης, να είναι 
εξουσιοδοτημένη 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, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

κριτήρια διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης, τον 
εντοπισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων και τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του επιπέδου της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει, επίσης, να είναι 
εξουσιοδοτημένη 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, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες που αναφέρονται στην εκχώρηση εξουσιών, στα άρθρα 12, 18 
και 32.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 90

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(90) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, όσον αφορά όλα 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, αποφάσεις για την 
έγκριση των συμβάσεων εταιρικής σχέσης, 
αποφάσεις για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης, αποφάσεις για 
την αναστολή πληρωμών που έχουν 
σχέση με τις οικονομικές πολιτικές των 
κρατών μελών και, στην περίπτωση 
αποδέσμευσης, αποφάσεις για την 
τροποποίηση των αποφάσεων με τις οποίες 

(90) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, όσον αφορά όλα 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, αποφάσεις για την 
έγκριση των συμβάσεων 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 
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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 
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.

«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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες που αναφέρονται στις εφαρμοστικές πράξεις, στα άρθρα 18 
και 21.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 
κοινούς κανόνες που εφαρμόζονται στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
(ΕΤΘΑ), τα οποία λειτουργούν βάσει του 
κοινού στρατηγικού πλαισίου (στο εξής 
«Ταμεία του ΚΣΠ»). Καθορίζει επίσης τις 
αναγκαίες διατάξεις για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των Ταμείων του 
ΚΣΠ και ο συντονισμός των Ταμείων 
μεταξύ τους και με τα άλλα χρηματοδοτικά 
μέσα της Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 
κοινούς κανόνες που εφαρμόζονται στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
(ΕΤΘΑ), (στο εξής «Ταμεία που 
καλύπτονται από το ΚΣΠ»). Καθορίζει 
επίσης τις αναγκαίες διατάξεις για να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 
Ταμείων του ΚΣΠ και ο συντονισμός των 
Ταμείων μεταξύ τους και με τα άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, οι ορισμοί για τα 
χρηματοδοτικά μέσα που ορίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό εφαρμόζονται 
στα χρηματοδοτικά μέσα που 
υποστηρίζονται από τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
εκτός εάν υπάρχει διαφορετική διάταξη 
στον παρόντα κανονισμό.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) «κοινό στρατηγικό πλαίσιο»: το 
έγγραφο που εξειδικεύει τους γενικούς και 
ειδικούς στόχους της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη σε βασικές 
δράσεις για τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
θεσπίζοντας για κάθε θεματικό στόχο τις 
βασικές δράσεις που θα 
χρηματοδοτηθούν από κάθε Ταμείο του 
ΚΣΠ και τους μηχανισμούς που 
διασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνέπεια 
του προγραμματισμού των Ταμείων του 
ΚΣΠ με τις οικονομικές πολιτικές και τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών 
και της Ένωσης·

2) «κοινό στρατηγικό πλαίσιο»: πλαίσιο 
που συντονίζει και εξισορροπεί τις 
επενδυτικές προτεραιότητες για να 
επιτευχθούν οι γενικοί και ειδικοί στόχοι
της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, θεσπίζοντας για κάθε θεματικό 
στόχο τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν 
τη συνοχή και τη συνέπεια του 
προγραμματισμού των Ταμείων του ΚΣΠ 
με τις οικονομικές πολιτικές και τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών 
και της Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντιμετωπίζει την ανάγκη πιο συνεκτικού ορισμού του ΚΣΠ που 
χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον κανονισμό.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) «χρηματοπιστωτικό μέσο»: 
χρηματοπιστωτικό μέσο κατά την έννοια 
του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτός 
και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει τη δομή του άρθρου συμπεριλαμβάνοντας τον ορισμό του 
χρηματοδοτικού μέσου στον κατάλογο των ορισμών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22) «ΜΜΕ»: μικροεπιχείρηση ή 
μικρομεσαία επιχείρηση κατά την έννοια 
της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 
ή μεταγενέστερων τροποποιήσεών της·

22) «ΜΜΕ»: μικροεπιχείρηση ή 
μικρομεσαία επιχείρηση κατά την έννοια 
της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του κανόνα των δυναμικών αναφορών, το τελευταίο τμήμα του ορισμού 22 δεν έχει 
ζωτική σημασία. («δυναμική αναφορά»: η διάταξη στην οποία αναφέρεται αφορά τη διάταξη 
όπως αυτή τροποποιήθηκε, ανάλογα με την περίσταση).
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι 
ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό 
είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων και την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και των ειδικών κανονισμών 
των Ταμείων στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό 
και δημοσιονομικό πλαίσιο του κράτους 
μέλους και με την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
και τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου.

4. Τα κράτη μέλη στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό 
και χρηματοοικονομικό πλαίσιο και τους 
όρους του παρόντος κανονισμού και των 
ειδικών κανόνων περί ταμείων, και οι 
φορείς οι οποίοι ορίζονται από αυτά γι’ 
αυτόν τον σκοπό είναι υπεύθυνα για την 
εκπόνηση και εφαρμογή των 
προγραμμάτων και την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και των ειδικών κανονισμών 
των Ταμείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι αρχές της πολυμερούς διακυβέρνησης και συνεργασίας 
καθόσον αποτελούν προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό καθορισμό και εφαρμογή των στόχων 
της Ένωσης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
για κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, ένα 
κράτος μέλος οργανώνει εταιρική σχέση με 
τους ακόλουθους εταίρους:

1. Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
για κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, ένα 
κράτος μέλος οργανώνει εταιρική σχέση με 
τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 4.
Τα κράτη μέλη συνεργάζονται επίσης με 
τους ακόλουθους εταίρους:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πέρα από την ενίσχυση των αρχών της πολυμερούς διακυβέρνησης και συνεργασίας, είναι 
απαραίτητο να υπάρχει σαφής καθορισμός των εταίρων και του τρόπου με τον οποίον 
εμπλέκονται στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει τη θέση του 
ΕΚ ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να εμπλέκονται πλήρως στην κατάρτιση των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης καθώς και σε όλες τις φάσεις εφαρμογής της πολιτικής συνοχής, 
με διαρθρωμένο και συστηματικό τρόπο.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, 
αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·

α) δημόσιες αρχές πέρα από αυτές που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από την ενίσχυση των αρχών της πολυμερούς διακυβέρνησης και συνεργασίας, είναι 
απαραίτητο να υπάρχει σαφής καθορισμός των εταίρων και του τρόπου με τον οποίον 
εμπλέκονται στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 στο άρθρο 11 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει».

Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της διατήρησης, της 
προστασίας και της βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 
11 και το άρθρο 191, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει».

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βελτιώνει τη συνοχή του κειμένου και συμπληρώνει την αναφορά στη 
Συνθήκη, ευθυγραμμίζοντας το κείμενο του άρθρου με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στη 
Συνθήκη.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων·

6) διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βελτιώνει τη συνοχή του κειμένου και συμπληρώνει την αναφορά στη 
Συνθήκη.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την προώθηση της αρμονικής, 
ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης της 
Ένωσης, ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
εξειδικεύει τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους της στρατηγικής της Ένωσης για 
μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη σε βασικές 
δράσεις για τα Ταμεία του ΚΣΠ.

Για την προώθηση της αρμονικής, 
ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης της 
Ένωσης, ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για 
την επίτευξη των γενικών και ειδικών 
στόχων της στρατηγικής της Ένωσης για 
μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, τον συντονισμό 
και την εξισορρόπηση των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων με τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο βασικός ρόλος του ΚΣΠ πρέπει να είναι η διασφάλιση του συντονισμού και η εξισορρόπηση
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των επενδυτικών προτεραιοτήτων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για κάθε θεματικό στόχο, τις βασικές 
δράσεις που θα υποστηριχθούν από το 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, κατά περίπτωση,
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών·

δ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες εδαφικής συνεργασίας 
κάθε Ταμείου του ΚΣΠ, λαμβάνοντας 
υπόψη τις μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και τις στρατηγικές 
θαλάσσιων λεκανών, όπου τα κράτη μέλη 
και οι περιφέρειες συμμετέχουν σε τέτοιες
στρατηγικές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει τη φύση των δράσεων συνεργασίας και αποσκοπεί επίσης στην 
ενίσχυση του ρόλου των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των στρατηγικών για τις 
θαλάσσιες λεκάνες στα κράτη μέλη και τις εμπλεκόμενες περιφέρειες.



PE487.740v01-00 24/51 PR\899090EL.doc

EL

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 142 του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου εντός 3 μηνών από την έκδοση 
του παρόντος κανονισμού.

Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο ορίζεται στο 
Παράρτημα [X].

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΚΣΠ αποτελεί ουσιώδες στοιχείο νομοθετικής πράξης, καθόσον εκφράζει τις πολιτικές 
επιλογές επί θεμελιωδών κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Κατά 
συνέπεια, η χρήση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για την έγκριση είναι ακατάλληλη και 
πρέπει να εγκριθεί με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, στο πλαίσιο της βασικής πράξης, με 
παράρτημα.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

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 και, 
όπου χρειάζεται, εγκρίνει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 142, αναθεωρημένο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο.

Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στη 
στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
πρόταση για την αναθεώρηση του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου ή το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν 
να ζητήσουν από την Επιτροπή να 
υποβάλει τέτοια πρόταση.

Or. en
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 
συντάσσεται από τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Η σύμβαση 
εταιρικής σχέσης καταρτίζεται σε διάλογο 
με την Επιτροπή.

2. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 
συντάσσεται από τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τους εταίρους όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 4 
και στο άρθρο 5. Η σύμβαση εταιρικής 
σχέσης καταρτίζεται σε διάλογο με την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο το άρθρο 13 να ευθυγραμμιστεί με τις τροπολογίες στο άρθρο 4, παράγραφος 4.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης του στην 
Επιτροπή εντός 3 μηνών από την έγκριση 
του κοινού στρατηγικού πλαισίου.

Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης του στην Επιτροπή εντός 
6 μηνών από τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο το άρθρο 13 να ευθυγραμμιστεί με τις τροπολογίες στο άρθρο 12.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) ανάλυση των ανισοτήτων και των (i) ανάλυση των ανισοτήτων και των 
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αναπτυξιακών αναγκών με αναφορά στους 
θεματικούς στόχους και τις βασικές 
δράσεις που ορίζονται στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στις ειδικές για 
κάθε 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·

αναπτυξιακών αναγκών με αναφορά στους 
θεματικούς στόχους, στο κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο και τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στις ειδικές για κάθε 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·

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) τους κύριους τομείς προτεραιότητας 
για τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη, 
κατά περίπτωση, τις μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες·

(v) τους κύριους τομείς προτεραιότητας 
για τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες
όπου τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους 
στρατηγικές· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η συμβολή των ταμείων που καλύπτονται από το ΚΣΠ στα κράτη μέλη και
τις περιφέρειες που εμπλέκονται σε μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις
θαλάσσιες λεκάνες.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 

(ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
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των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28, 29 και 99 που 
συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28, 29 και 99 που 
συνοδεύονται από κατάλογο κριτηρίων για 
τον καθορισμό λειτουργικών αστικών 
περιοχών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος κριτηρίων για τον καθορισμό λειτουργικών αστικών περιοχών αποσκοπεί στην 
καθιέρωση μεγαλύτερης ευελιξίας στις ρυθμίσεις για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των περιφερειακών 
δημογραφικών προκλήσεων και των 
ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές δημογραφικές προκλήσεις που 
αποτελούν ένα από τα κομβικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι περιφέρειες στο 
μέλλον, όπως προσδιορίζεται στο έγγραφο για τις περιφέρειες 2020.
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) συνοπτική αξιολόγηση της 
εκπλήρωσης των εκ των προτέρων όρων 
και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς 
και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, 
όταν δεν πληρούνται οι εκ των προτέρων 
όροι·

(ii) συνοπτική αξιολόγηση της 
εκπλήρωσης των εκ των προτέρων όρων 
και των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 17,
που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, καθώς και το 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, όταν δεν 
πληρούνται οι εκ των προτέρων όροι·

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 –στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 
συμμετοχή των εταίρων και τον ρόλο τους 
στην προετοιμασία της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και της έκθεσης 
προόδου, όπως ορίζει το άρθρο 46 του 
παρόντος κανονισμού·

(iv) έναν ενδεικτικό κατάλογο των 
εταίρων και τα μέτρα που λαμβάνονται για 
τη συμμετοχή των εταίρων και τον ρόλο 
τους στην προετοιμασία της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και της έκθεσης 
προόδου, όπως ορίζει το άρθρο 46 του 
παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι αρχές της εταιρικής σχέσης στην εκπόνηση της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και της έκθεσης προόδου.
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
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 και 
διασφαλίζοντας την εξισορρόπηση των 
αναγκών αυτών με τους στόχους της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σύστημα θεματικών στόχων που προτείνει η Επιτροπή θα 
λαμβάνει υπόψη τις ειδικές περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες. Σκοπός της τροπολογίας είναι 
να διασφαλίσει ότι η εν λόγω θεματική προσέγγιση για διαρθρωτικό προγραμματισμό και 
προγραμματισμό του ταμείου συνοχής δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε βάρος της ολοκληρωμένης 
βάση θέσης προσέγγισης, όπως είχε ζητήσει παλαιότερα το ΕΚ.

Τροπολογία 38

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 του ΚΣΠ στους ειδικούς 
κανόνες κάθε Ταμείου. Εκ των προτέρων
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όροι εφαρμόζονται μόνο εφόσον αυτοί 
συνδέονται άμεσα και επιδρούν στην 
αποτελεσματική εφαρμογή των ταμείων 
που καλύπτονται από το ΚΣΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των προτεινόμενων όρων και της 
πολιτικής συνοχής και ότι οι όροι συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία 39

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 4, παράγραφος 4 πρέπει να ενισχυθεί η αρχή της 
εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 40

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 

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, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες του Ταμείου, μέχρι την επιτυχή 
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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.

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, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες του Ταμείου.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

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 και τον Τίτλο V του 
κανονισμού ΕΤΘΑ, συνιστά αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 20. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει κίνδυνος η καθιέρωση αποθεματικού επίδοσης να ενθαρρύνει τους αρμόδιους για τη 
χάραξη πολιτικής να ορίσουν πολύ εύκολα επιτεύξιμους στόχους ώστε να διασφαλιστούν πόροι 
και, ως εκ τούτου, να αγνοήσουν πιο πολύπλοκα και δύσκολα να μετρηθούν καινοτόμα έργα και 
μέτρα, που είναι πιο χρήσιμα.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την επανεξέταση εξετάζεται η 
επίτευξη των ορόσημων των 

2. Κατά την επανεξέταση εξετάζεται η 
επίτευξη των ορόσημων των 
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προγραμμάτων στο επίπεδο 
προτεραιοτήτων, βάσει των στοιχείων και 
εκτιμήσεων που παρουσιάζονται στις
εκθέσεις προόδου που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη το 2017 και το 2019.

προγραμμάτων στο επίπεδο 
προτεραιοτήτων, βάσει των στοιχείων και 
εκτιμήσεων που παρουσιάζονται στις 
εκθέσεις προόδου, σύμφωνα με το άρθρο 
46, που υποβάλλουν τα κράτη μέλη το 
2017 και το 2019.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
Κατανομή του αποθεματικού επίδοσης

1. Εάν κατά την επανεξέταση των 
επιδόσεων το 2017 διαπιστωθεί ότι μια 
προτεραιότητα στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος δεν έχει επιτύχει τα 
ορόσημα που ορίστηκαν για το έτος 2016, 
η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις στο 
οικείο κράτος μέλος.
2. Βάσει της επανεξέτασης που 
πραγματοποιείται το 2019, η Επιτροπή 
εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, για να προσδιορίσει, για κάθε 
Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, τα 
προγράμματα και τις προτεραιότητες που
έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους. Το 
κράτος μέλος προτείνει την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης για τα 
προγράμματα και τις προτεραιότητες που 
προβλέπονται στην απόφαση της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή εγκρίνει την 
τροποποίηση των οικείων προγραμμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 26. Όταν ένα 
κράτος μέλος δεν υποβάλλει τα στοιχεία 
σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφοι 2 
και 3, το αποθεματικό επίδοσης για τα 
προγράμματα ή τις σχετικές 
προτεραιότητες δεν διατίθεται. 
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3. Όταν από την επανεξέταση των 
επιδόσεων προκύπτουν στοιχεία σύμφωνα 
με τα οποία μια προτεραιότητα δεν έχει 
επιτύχει τα ορόσημα που καθορίστηκαν 
στο πλαίσιο επιδόσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να αναστείλει το σύνολο ή μέρος 
των ενδιάμεσων πληρωμών για μια 
προτεραιότητα ενός προγράμματος 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στους ειδικούς κανόνες του Ταμείου.
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.
5. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται σε 
προγράμματα που εμπίπτουν στον στόχο 
της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
και στον τίτλο V του κανονισμού για το 
ΕΤΘΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 18.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 διαγράφεται



PE487.740v01-00 34/51 PR\899090EL.doc

EL

Όροι σχετικοί με τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών 

μελών
1. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από 
ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να 
προτείνει τροποποιήσεις στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης και στα σχετικά 
προγράμματά του, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο:
α) για να υποστηρίξει την εφαρμογή μιας 
σύστασης του Συμβουλίου που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος και 
έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 121 
παράγραφος 2 και/ή το άρθρο 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης ή για να 
υποστηρίξει την εφαρμογή μέτρων που 
απευθύνονται στο οικείο κράτος μέλος 
και έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 
136 παράγραφος 1 της Συνθήκης·
β) για να υποστηρίξει την εφαρμογή μιας 
σύστασης του Συμβουλίου που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος και 
έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 7 της Συνθήκης·
γ) για να υποστηρίξει την εφαρμογή μιας 
σύστασης του Συμβουλίου που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος και 
έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/2011 [σχετικά με την πρόληψη και τη 
διόρθωση μακροοικονομικών 
ανισορροπιών], υπό την προϋπόθεση ότι 
οι τροποποιήσεις αυτές κρίνονται 
αναγκαίες για τη διόρθωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών· ή
δ) για να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο 
στην ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα από τα διαθέσιμα
Ταμεία του ΚΣΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, εάν ένα κράτος μέλος 
ικανοποιεί μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
(i) του χορηγείται οικονομική ενίσχυση 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
407/2010 του Συμβουλίου·
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(ii) του χορηγείται μεσοπρόθεσμη 
οικονομική ενίσχυση δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του 
Συμβουλίου·
(iii) του χορηγείται οικονομική ενίσχυση 
υπό τη μορφή δανείου του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας, σύμφωνα με 
τη συνθήκη ίδρυσης του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας.
2. Το κράτος μέλος υποβάλλει πρόταση 
τροποποίησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων 
εντός ενός μηνός. Εάν χρειαστεί, η 
Επιτροπή διατυπώνει παρατηρήσεις 
εντός ενός μηνός από την υποβολή των 
τροποποιήσεων, οπότε το κράτος μέλος 
υποβάλλει εκ νέου την πρότασή του εντός 
ενός μηνός.
3. Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλλει 
παρατηρήσεις ή εάν οι παρατηρήσεις της 
έχουν ληφθεί ικανοποιητικά υπόψη, η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία 
εγκρίνει τις τροποποιήσεις της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και τα σχετικά 
προγράμματα αμελλητί.
4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, όταν διατίθεται σε ένα κράτος μέλος 
οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχείο δ) και συνδέεται με 
πρόγραμμα προσαρμογής, η Επιτροπή 
δύναται χωρίς πρόταση από το κράτος 
μέλος να τροποποιήσει τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα με 
σκοπό να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο 
στην ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα από τα διαθέσιμα 
Ταμεία του ΚΣΠ. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και των σχετικών 
προγραμμάτων, η Επιτροπή εμπλέκεται 
στη διαχείρισή τους όπως αναλύεται στο 
πρόγραμμα προσαρμογής ή το μνημόνιο 
κατανόησης που υπογράφει με το οικείο 
κράτος μέλος.
5. Όταν ένα κράτος μέλος δεν 
ανταποκριθεί στο αίτημα της Επιτροπής 
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που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή δεν 
απαντήσει ικανοποιητικά εντός ενός 
μηνός στις παρατηρήσεις της Επιτροπής 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
Επιτροπή δύναται, εντός τριών μηνών 
μετά την υποβολή των παρατηρήσεων 
της, να εκδώσει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, για την αναστολή 
μέρους ή του συνόλου των πληρωμών στα 
οικεία προγράμματα.
6. Η Επιτροπή αναστέλλει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, μέρος ή το 
σύνολο των πληρωμών και των 
αναλήψεων υποχρεώσεων για τα οικεία 
προγράμματα στην περίπτωση που:
α) το Συμβούλιο αποφασίσει ότι το 
κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τα 
ειδικά μέτρα που ορίζει το Συμβούλιο 
δυνάμει του άρθρου 136 παράγραφος 1 
της Συνθήκης·
β) το Συμβούλιο αποφασίζει δυνάμει του 
άρθρου 126 παράγραφος 8 ή του άρθρου 
126 παράγραφος 11 της Συνθήκης ότι το
οικείο κράτος μέλος δεν έχει λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα για να διορθώσει 
το υπερβολικό έλλειμμά του·
γ) το Συμβούλιο κρίνει σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2011 [σχετικά με την 
πρόληψη και τη διόρθωση 
μακροοικονομικών ανισορροπιών] ότι, σε 
δύο διαδοχικές φορές, το κράτος μέλος 
δεν υπέβαλε επαρκές διορθωτικό σχέδιο 
δράσης ή όταν το Συμβούλιο εκδώσει 
απόφαση μη συμμόρφωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 10 παράγραφος 4 του εν λόγω 
κανονισμού· 
δ) η Επιτροπή συμπεραίνει ότι το κράτος
μέλος δεν έλαβε μέτρα για την υλοποίηση 
του προγράμματος προσαρμογής που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
407/2010 του Συμβουλίου ή τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του 
Συμβουλίου και, κατά συνέπεια, 
αποφασίζει να μην εγκρίνει την 
εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας 
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που έχει χορηγηθεί στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος· ή
ε) το διοικητικό συμβούλιο του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας 
συμπεράνει ότι δεν πληρούνται οι όροι 
που συνδέονται με την οικονομική 
βοήθεια που χορηγεί ο ΕΜΣ υπό μορφή 
δανείου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος 
και, κατά συνέπεια, αποφασίζει να μην 
εκταμιεύσει τη βοήθεια αυτή.
7. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να 
αναστείλει μέρος ή το σύνολο των 
πληρωμών ή των αναλήψεων 
υποχρεώσεων σύμφωνα με τις 
παραγράφους 5 και 6 αντίστοιχα, 
εξασφαλίζει ότι η αναστολή είναι 
αναλογική και αποτελεσματική, 
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες στο οικείο κράτος 
μέλος και τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών, 
ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο από την 
αναστολή πληρωμών στην οικονομία του 
οικείου κράτους μέλους.
8. Η Επιτροπή αίρει άμεσα την αναστολή 
των πληρωμών και των αναλήψεων 
υποχρεώσεων στην περίπτωση που το 
κράτος μέλος έχει προτείνει 
τροποποιήσεις της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των συναφών προγραμμάτων, 
όπως έχει ζητήσει η Επιτροπή, τις οποίες 
η Επιτροπή έχει εγκρίνει, και κατά 
περίπτωση, όταν:
α) το Συμβούλιο αποφασίσει ότι το 
κράτος μέλος συμμορφώνεται με τα 
ειδικά μέτρα που έχει ορίσει το 
Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 136 
παράγραφος 1 της Συνθήκης·
β) η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 
αναστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 ή το 
Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το 
άρθρο 126 παράγραφος 12 της Συνθήκης 
να καταργήσει την απόφαση για την 
ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος·
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γ) το Συμβούλιο έχει επικυρώσει το 
διορθωτικό σχέδιο δράσης που υπέβαλε 
το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] [κανονισμός EIP] ή η 
διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών 
έχει τεθεί σε αναστολή σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 5 του εν λόγω 
κανονισμού ή το Συμβούλιο έχει 
περατώσει τη διαδικασία υπερβολικών 
ανισορροπιών σύμφωνα με το άρθρο 11 
του εν λόγω κανονισμού·
δ) η Επιτροπή συμπεραίνει ότι το κράτος 
μέλος έχει λάβει μέτρα για την υλοποίηση 
του προγράμματος προσαρμογής που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
407/2010 του Συμβουλίου ή τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 και, κατά 
συνέπεια, αποφασίζει να εγκρίνει την 
εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας 
που έχει χορηγηθεί στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος· ή
ε) το διοικητικό συμβούλιο του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας 
συμπεράνει ότι πληρούνται οι όροι που 
συνδέονται με την οικονομική βοήθεια 
που χορηγεί ο ΕΜΣ υπό μορφή δανείου 
ΕΜΣ στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και, 
κατά συνέπεια, αποφασίζει να 
εκταμιεύσει τη βοήθεια αυτή.
Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο αποφασίζει, 
βάσει προτάσεως της Επιτροπής, να 
επανεντάξει στον προϋπολογισμό τις 
ανασταλείσες αναλήψεις υποχρεώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...] του Συμβουλίου περί 
καθορισμού του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2014-2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της επίδοσης σε θέματα περιφερειακής πολιτικής και της 
μακροοικονομικής επίδοσης ενός κράτους μέλους. Συνεπώς, οι προτεινόμενοι 
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μακροοικονομικοί όροι δεν είναι αποδεκτοί. Θα συνεπάγονταν την επιβολή κυρώσεων σε
περιφέρειες επειδή αδυνατούν να συμμορφωθούν σε εθνικό επίπεδο με τις διαδικασίες που 
αφορούν την οικονομική διακυβέρνηση. Η επιβολή επιπρόσθετων ποινών θα ενέτεινε τα 
προβλήματα των χωρών που αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές δυσκολίες.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη ή από την αρχή που ορίζεται 
από αυτά, σε συνεργασία με τους εταίρους.

2. Τα προγράμματα καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη ή από την αρχή που ορίζεται 
από αυτά, σε συνεργασία με τους εταίρους 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται 
ταυτόχρονα μαζί με τη σύμβαση
εταιρικής σχέσης με εξαίρεση τα 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας, τα οποία υποβάλλονται εντός 
έξι μηνών από την έγκριση του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου. Όλα τα 
προγράμματα συνοδεύονται από την εκ 
των προτέρων αξιολόγηση, όπως ορίζει το 
άρθρο 48.

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται εντός 
τριών μηνών από την έγκριση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης με εξαίρεση 
τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας, τα οποία 
υποβάλλονται εντός εννέα μηνών από τη 
θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού. 
Όλα τα προγράμματα συνοδεύονται από 
την εκ των προτέρων αξιολόγηση, όπως 
ορίζει το άρθρο 48.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταυτόχρονη έγκριση της σύμβασης εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
δεν θεωρείται εφικτή με βάση το χρόνο που απαιτείται για τη δέουσα συμμετοχή των εταίρων 
στην κατάρτιση των ΕΠ.
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Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αιτήσεις για τροποποίηση 
προγραμμάτων που υποβάλλουν τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι δεόντως 
τεκμηριωμένες και ιδίως να παραθέτουν 
την αναμενόμενη επίπτωση των 
τροποποιήσεων του προγράμματος στην 
επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και στους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στο 
πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης. Συνοδεύονται από το 
αναθεωρημένο πρόγραμμα και, κατά 
περίπτωση, από αναθεωρημένη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης.

1. Οι αιτήσεις για τροποποίηση 
προγραμμάτων που υποβάλλουν τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι δεόντως 
τεκμηριωμένες και ιδίως να παραθέτουν 
την αναμενόμενη επίπτωση των 
τροποποιήσεων του προγράμματος στην 
επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και στους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στο 
πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης. Καταρτίζονται
σύμφωνα με το άρθρο 5 και συνοδεύονται
από το αναθεωρημένο πρόγραμμα και, 
κατά περίπτωση, από αναθεωρημένη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη 
χρηματοδοτικών μέσων βάσει 
προγράμματος, ακόμη και όταν 
οργανώνονται μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων 
για να συμβάλουν στην επίτευξη ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο μιας 
προτεραιότητας, βάσει εκ των προτέρων 
αξιολόγησης η οποία έχει εντοπίσει 
αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις 
ανεπάρκειας επενδύσεων και επενδυτικών 
αναγκών.

1. Τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη 
χρηματοδοτικών μέσων βάσει 
προγράμματος, ακόμη και όταν 
οργανώνονται μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων 
για να συμβάλουν στην επίτευξη ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο μιας 
προτεραιότητας, βάσει εκ των προτέρων 
αξιολόγησης, που διενεργείται με βάση 
τους κανόνες που ορίζονται στο 
παράρτημα XX, η οποία έχει εντοπίσει 
αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις 
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ανεπάρκειας επενδύσεων και επενδυτικών 
αναγκών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκ των προτέρων εκτίμηση αποτελεί τη βάση για την δημιουργία χρηματοοικονομικών μέσων 
και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να θεσπισθούν σαφείς κανόνες στο πλαίσιο της βασικής 
πράξης. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχουν εγκαίρως σαφείς διατάξεις ούτως ώστε οι φορείς να 
είναι σε θέση να ξεκινήσουν την κατάρτιση των σχεδιασμών τους για την επόμενη περίοδο.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 που καθορίζουν λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με την εκ των προτέρων 
εκτίμηση των χρηματοδοτικών μέσων, 
τον συνδυασμό της υποστήριξης που 
παρέχεται σε τελικούς αποδέκτες μέσω 
επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων επιτοκίου, 
επιδοτήσεων με προμήθεια εγγύησης και 
χρηματοδοτικών μέσων, 
συμπληρωματικούς ειδικούς κανόνες 
επιλεξιμότητας των δαπανών και κανόνες 
που προσδιορίζουν τους τύπους 
δραστηριοτήτων που δεν υποστηρίζονται 
από τα χρηματοδοτικά μέσα.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 που καθορίζουν λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με τον συνδυασμό της 
υποστήριξης που παρέχεται σε τελικούς 
αποδέκτες μέσω επιχορηγήσεων, 
επιδοτήσεων επιτοκίου, επιδοτήσεων με 
προμήθεια εγγύησης και χρηματοδοτικών 
μέσων, συμπληρωματικούς ειδικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών και 
κανόνες που προσδιορίζουν τους τύπους 
δραστηριοτήτων που δεν υποστηρίζονται 
από τα χρηματοδοτικά μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκ των προτέρων εκτίμηση αποτελεί τη βάση για την δημιουργία χρηματοοικονομικών μέσων 
και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να θεσπισθούν σαφείς κανόνες στο πλαίσιο της βασικής 
πράξης. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχουν εγκαίρως σαφείς διατάξεις ούτως ώστε οι φορείς να 
είναι σε θέση να ξεκινήσουν την κατάρτιση των σχεδιασμών τους για την επόμενη περίοδο.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κεφάλαια που επιστρέφονται στα 
χρηματοδοτικά μέσα από επενδύσεις ή από 
αποδέσμευση αναληφθέντων πόρων για 
συμβάσεις εγγυήσεων, τα οποία 
αποδίδονται στην υποστήριξη από τα 
Ταμεία του ΚΣΠ, επαναχρησιμοποιούνται 
για νέες επενδύσεις μέσω του ίδιου ή 
άλλων χρηματοδοτικών μέσων, σύμφωνα 
με τους σκοπούς του προγράμματος ή των 
προγραμμάτων. 

1. Τα κεφάλαια που επιστρέφονται στα 
χρηματοδοτικά μέσα από επενδύσεις ή από 
αποδέσμευση αναληφθέντων πόρων για 
συμβάσεις εγγυήσεων, τα οποία 
αποδίδονται στην υποστήριξη από τα 
Ταμεία του ΚΣΠ, επαναχρησιμοποιούνται 
για νέες επενδύσεις μέσω του ίδιου ή 
άλλων χρηματοδοτικών μέσων, σύμφωνα 
με τους θεματικούς και ειδικούς στόχους 
του προγράμματος ή των προγραμμάτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ο όρος «σκοπός» δεν ορίζεται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να αντικατασταθεί με τη 
διατύπωση που αφορά τον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, η τροπολογία αποσκοπεί στο να 
διασφαλίσει ότι η επαναχρησιμοποίηση πόρων μέχρι το κλείσιμο θα συνδέεται στενά με τους 
θεματικούς ειδικούς στόχους του προγράμματος ή των προγραμμάτων.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πρόσθετες επενδύσεις μέσω του ίδιου ή 
άλλων χρηματοδοτικών μέσων, σύμφωνα 
με τους σκοπούς του προγράμματος ή 
προγραμμάτων.

γ) πρόσθετες επενδύσεις μέσω του ίδιου ή 
άλλων χρηματοδοτικών μέσων, σύμφωνα 
με τους θεματικούς και ειδικούς στόχους
του προγράμματος ή προγραμμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 38(1).
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
κεφάλαια και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή 
αποδόσεις που αποδίδονται στην 
υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ σε 
χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος για περίοδο τουλάχιστον 10 
ετών μετά το κλείσιμο του προγράμματος.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
κεφάλαια και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή 
αποδόσεις που αποδίδονται στην 
υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ σε 
χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους θεματικούς και ειδικούς 
στόχους του προγράμματος για περίοδο 
τουλάχιστον 10 ετών μετά το κλείσιμο του 
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ο όρος «σκοπός» δεν ορίζεται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να αντικατασταθεί με τη 
διατύπωση που αφορά τον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, η τροπολογία αποσκοπεί στο να 
διασφαλίσει ότι η επαναχρησιμοποίηση πόρων μέχρι το κλείσιμο θα συνδέεται στενά με τους 
θεματικούς ειδικούς στόχους του προγράμματος ή των προγραμμάτων.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιτροπή παρακολούθησης 
αποτελείται από αντιπροσώπους της 
διαχειριστικής αρχής, ενδιάμεσων φορέων 
και αντιπροσώπους των εταίρων. Κάθε 
μέλος της επιτροπής παρακολούθησης έχει 
δικαίωμα ψήφου.

1. Η επιτροπή παρακολούθησης 
αποτελείται από αντιπροσώπους της 
διαχειριστικής αρχής, ενδιάμεσων φορέων 
και αντιπροσώπους των εταίρων που 
εμπλέκονται, σύμφωνα με το άρθρο 5. 
Κάθε μέλος της επιτροπής 
παρακολούθησης έχει δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της επιτροπής 
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παρακολούθησης και την ενίσχυση του ρόλου των σχετικών εταίρων.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 
επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων και 
όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος και τα διαρθρωτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί.

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 
επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων 
σύμφωνα με το άρθρο 17 και όλα τα 
ζητήματα που ενδεχομένως επηρεάζουν 
την επίδοση του προγράμματος και τα 
διαρθρωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συμβολή στην επίτευξη της 
στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε σχέση με 
τους επιλεγέντες θεματικούς στόχους και 
τις προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη 
τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες·

α) τη συμβολή στην επίτευξη της 
στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε σχέση με 
τους επιλεγέντες θεματικούς στόχους και 
τις προτεραιότητες, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη τις εθνικές και 
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περιφερειακές ανάγκες και 
διασφαλίζοντας την εξισορρόπηση των 
αναγκών αυτών με τους στόχους της 
Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 16, πέρα από την αξιολόγηση της συμβολής της 
πολιτικής στους στόχους της ΕΕ2020, ή εκ των προτέρων εκτίμηση πρέπει να εξετάζει κατά 
πόσον ελήφθησαν δεόντως υπόψη οι συγκεκριμένοι στόχοι περιφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – σημείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ α) μέτρα που λαμβάνονται για την
συμμετοχή των εταίρων σύμφωνα με το
άρθρο 4, παράγραφος 4 και το άρθρο 5.

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν 
είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και 
καταβάλλονται από δικαιούχο πλην του 
υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 13 παράγραφος 1 
εδάφιο πρώτο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα ποσοστά αυτά 
του ΦΠΑ δεν έχουν σχέση με την παροχή 
υποδομών.

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν 
είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μη ανακτήσιμος ΦΠΑ πρέπει να είναι επιλέξιμος ώστε να βοηθά τους δικαιούχους και τις 
περιφέρειες να επιτύχουν τους στόχους της πολιτικής συνοχής στην τρέχουσα περίοδο της 
χρηματοοικονομικής κρίσης.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εκχώρηση ή μετεγκατάσταση μιας 
παραγωγικής δραστηριότητας·

α) εκχώρηση ή μετεγκατάσταση μιας 
παραγωγικής δραστηριότητας, εκτός αν η 
μετεγκατάσταση πραγματοποιείται εντός 
της ίδιας περιφέρειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετεγκατάσταση εντός της ίδιας περιφέρειας πρέπει να θεωρείται εξαίρεση, καθόσον η 
επένδυση εξακολουθεί να είναι προς όφελος της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά το αποθεματικό επίδοσης, οι 
αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού έπονται της απόφασης 
της Επιτροπής για την έγκριση της 
τροποποίησης του προγράμματος. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 18.
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Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το 5% των πόρων για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» αποτελεί το αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με 
το άρθρο 20.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 18.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 
52, σε ένα θεματικό στόχο και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Για το 
ΕΚΤ, ένας άξονας προτεραιότητας 
μπορεί να συνδυάζει επενδυτικές 
προτεραιότητες από διαφορετικούς 
θεματικούς στόχους οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 9 παράγραφοι 8, 9, 10 και 11, 
ώστε να διευκολύνεται η συνεισφορά τους 
σε άλλους άξονες προτεραιότητας, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις.

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί να
αφορά μία ή περισσότερες κατηγορίες 
περιφέρειας ή να συνδυάζει μία ή 
περισσότερες συμπληρωματικές
επενδυτικές προτεραιότητες από
διάφορους θεματικούς στόχους και 
ταμεία, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανονισμούς των Ταμείων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προτείνεται μια πραγματική πολυταμειακή προσέγγιση που προσφέρει στα κράτη μέλη, τις 
περιφέρειες και τις τοπικές αρχές πλήρη ευελιξία στον σχεδιασμό των υποδομών τους, 
προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι της πολιτικής συνοχής καθώς και οι στόχοι της 
Ένωσης.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) αιτιολόγηση της επιλογής θεματικών 
στόχων και των αντίστοιχων επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης και τα 
αποτελέσματα της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης·

(ii) αιτιολόγηση της επιλογής θεματικών 
στόχων και των αντίστοιχων επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης και τα 
αποτελέσματα της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
αναπτυξιακές ανάγκες της περιφέρειας, 
κατά περίπτωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 16 είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι ελήφθησαν 
υπόψη οι ιδιαίτερες περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες στη στρατηγική για την συμβολή του
ΕΠ στη στρατηγική με την Ευρώπη 2020.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τον κατάλογο των πόλεων όπου θα 
υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τις ενέργειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στις 
πόλεις για διαχείριση δυνάμει του άρθρου 
7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική 

(iii) ένα ενδεικτικό κατάλογο των
λειτουργικών αστικών περιοχών 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 14(β)(ii) όπου θα υλοποιηθούν 
ενέργειες βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, 
την ενδεικτική ετήσια κατανομή της 
υποστήριξης του ΕΤΠΑ για τις ενέργειες 
αυτές, συμπεριλαμβανομένων των πόρων 
που έχουν εκχωρηθεί στις πόλεις για 
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ετήσια κατανομή της υποστήριξης του 
ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις·

διαχείριση δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΚΤ για 
ολοκληρωμένες δράσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για την κατάρτιση ενδεικτικών καταλόγων των ΛΠ με βάση τα 
κριτήρια που έχουν τεθεί στην ΕΠ. Κατά συνέπεια, η συμπερίληψη του κατάλογο αυτού στα ΛΠ 
τελεί υπό την έγκριση της τροπολογίας στο άρθρο 23 που αποσκοπεί να δώσει δυνατότητα τα
ΛΠ να υποβάλλονται το αργότερο τρεις μήνες μετά την έγκριση του ΕΠ.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) όπου αυτό ενδείκνυται, τη 
συνεισφορά των προγραμματισμένων 
παρεμβάσεων για μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και στρατηγικές που αφορούν 
θαλάσσιες λεκάνες·

(vi) τη συνεισφορά των 
προγραμματισμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές που αφορούν θαλάσσιες 
λεκάνες όπου τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες συμμετέχουν σε τέτοιες 
στρατηγικές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 11, πρέπει να ενισχυθεί η συμβολή των ταμείων που
καλύπτονται από το ΚΣΠ στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που εμπλέκονται στην 
μακροπεριφερειακή στρατηγική και τη στρατηγική των θαλάσσιων λεκανών.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) για κάθε εκ των προτέρων όρο που 
θεσπίζεται σύμφωνα με το παράρτημα IV, 

(ii) για κάθε σχετικό εκ των προτέρων όρο 
που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 
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ο οποίος δεν ικανοποιείται κατά την 
ημερομηνία υποβολής της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και του επιχειρησιακού 
προγράμματος, περιγραφή των μέτρων για 
την τήρηση των εκ των προτέρων όρων
και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτών 
των μέτρων·

και το παράρτημα IV, ο οποίος δεν 
ικανοποιείται κατά την ημερομηνία
υποβολής του επιχειρησιακού 
προγράμματος, περιγραφή των μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, για να 
διασφαλιστεί η εκπλήρωσή τους εντός 
δύο ετών από την έγκριση της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης, ή μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2016, το ενωρίτερο από τα 
δύο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο οι διατάξεις να ευθυγραμμιστούν με αυτές του άρθρου 17, για τους εκ των 
προτέρων όρους.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) πίνακα στον οποίο καθορίζεται, για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού, 
για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και για 
κάθε άξονα προτεραιότητας, το ποσό των 
συνολικών πιστώσεων της υποστήριξης 
από τα Ταμεία και της εθνικής 
συμμετοχής. Όταν η εθνική συμμετοχή 
αποτελείται από δημόσια και ιδιωτική 
συγχρηματοδότηση, ο πίνακας 
παρουσιάζει ενδεικτική κατανομή μεταξύ 
των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών.
Παρουσιάζει, για ενημερωτικούς λόγους, 
την προβλεπόμενη συνεισφορά της ΕΤΕπ·

(ii) πίνακα στον οποίο καθορίζεται, για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού, 
για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και για 
κάθε άξονα προτεραιότητας, το ποσό των 
συνολικών πιστώσεων της υποστήριξης 
από τα Ταμεία και της εθνικής 
συμμετοχής. Για τους άξονες
προτεραιότητας που αφορούν 
περισσότερες από μία κατηγορία 
περιφέρειες, ο πίνακας καθορίζει τα 
διάφορα ποσά από κάθε συγκεκριμένο 
ταμείο και τα αντίστοιχα 
συγχρηματοδοτούμενα ποσά για κάθε 
κατηγορία περιφέρειας. Για τους άξονες
προτεραιότητας που συνδυάζουν 
επενδυτικές προτεραιότητες από 
διάφορους θεματικούς στόχους, ο 
πίνακας καθορίζει τα διάφορα ποσά από 
κάθε συγκεκριμένο ταμείο και τα 
αντίστοιχα συγχρηματοδοτούμενα ποσά
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για κάθε προτεραιότητα. Όταν η εθνική 
συμμετοχή αποτελείται από δημόσια και 
ιδιωτική συγχρηματοδότηση, ο πίνακας 
παρουσιάζει ενδεικτική κατανομή μεταξύ 
των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών.
Παρουσιάζει, για ενημερωτικούς λόγους, 
την προβλεπόμενη συνεισφορά της ΕΤΕπ·

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τον στόχο «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση», υπό την 
προϋπόθεση της τήρησης της αρχής του 
διαχωρισμού των λειτουργιών, η 
διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση, και η ελεγκτική αρχή 
μπορούν να αποτελούν μέρος της ίδιας 
δημόσιας αρχής ή φορέα. Εντούτοις, για τα 
επιχειρησιακά προγράμματα για τα οποία το 
συνολικό ποσό της υποστήριξης από τα 
Ταμεία υπερβαίνει τα 250 000 000 ευρώ, η 
ελεγκτική αρχή δεν μπορεί να είναι μέρος 
της ίδιας δημόσιας αρχής ή του φορέα με 
αυτόν της διαχειριστικής αρχής.

5. Για τον στόχο «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση», υπό την 
προϋπόθεση της τήρησης της αρχής του 
διαχωρισμού των λειτουργιών, η 
διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση, και η ελεγκτική αρχή 
μπορούν να αποτελούν μέρος της ίδιας 
δημόσιας αρχής ή φορέα. Εντούτοις, για τα 
επιχειρησιακά προγράμματα για τα οποία το 
συνολικό ποσό της υποστήριξης από τα 
Ταμεία υπερβαίνει τα 250 000 000 ευρώ, η 
ελεγκτική αρχή δεν μπορεί να είναι μέρος 
της ίδιας δημόσιας αρχής ή του φορέα με 
αυτόν της διαχειριστικής αρχής, εκτός αν η 
Επιτροπή, κατά την προηγούμενη περίοδο 
προγραμματισμού, έχει καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι μπορεί να στηριχθεί στην 
ελεγκτική γνώμη του κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση με βάση την οποία ορίζεται ότι η ελεγκτική αρχή μπορεί να είναι μέρος κάποιας 
δημόσιας αρχής ή οργανισμός όπως η διαχειριστική αρχή, όπως ορίζει το άρθρο 113, 
παράγραφος 5, δημιουργεί περιττούς κινδύνους όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία των 
συστημάτων και αυξάνει τις διοικητικές επιβαρύνσεις.


