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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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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0611/2),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 178 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0326/2011),

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

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της … 
Απριλίου 20121,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της … Ιουλίου 20122,

– 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 Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2012),

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

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

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

                                               
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 174 της Συνθήκης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, μεταξύ των οποίων, δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές.

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 174 της Συνθήκης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίδεται στις αγροτικές 
περιοχές, τις ζώνες που συντελείται 
βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές 
που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως 
οι υπερβόρειες περιοχές που είναι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στο άρθρο 174 είναι ελλιπής .

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη την πρόσβαση στις μεταφορές και 
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δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

τις ανεπαρκείς υποδομές, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας και 
συνολική ανάπτυξη των διασυνοριακών 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος), με παράλληλη ενίσχυση 
της διαδικασίας συνεργασίας με σκοπό τη 
συνολική αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. 
Στην περίπτωση οποιουδήποτε 
διασυνοριακού προγράμματος μεταξύ της 
Βορείου Ιρλανδίας και των μεθοριακών 
κομητειών της Ιρλανδίας για την 
υποστήριξη της ειρήνης και της 
συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ συμβάλλει επίσης 
στην προώθηση της κοινωνικής και 
οικονομικής σταθερότητας στις εν λόγω 
περιοχές, ιδίως με ενέργειες για την 
προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Support on basic infrastructure is needed especially due to the significance of such investment 
in the cross-border operational programmes. Cooperation programmes can continue working 
on these objectives, also taking into consideration the fact that the parliament asked for an 
improved coordination between the TEN-projects, particularly concerning transport and 
energy and cross-border infrastructure [A7-0222/2011]. Possibilities to enhance joint border 
service solutions will grow in importance in the cross-border regions of Europe, not least due 
to the demographic decline within the regions.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προς όφελος των περιφερειών της 
Ένωσης θα πρέπει να θεσπιστεί 
μηχανισμός για την οργάνωση της 
υποστήριξης από το ΕΤΠΑ μέσων 
εξωτερικής πολιτικής, όπως ο ΕΜΓ και ο 
ΜΠΒ, ακόμη και σε περιπτώσεις στις 
οποίες τα προγράμματα εξωτερικής 
συνεργασίας δεν μπορούν να θεσπιστούν ή 
πρέπει να διακοπούν.

(13) Προς όφελος των περιφερειών της 
Ένωσης θα πρέπει να θεσπιστεί 
μηχανισμός για την οργάνωση της 
υποστήριξης από το ΕΤΠΑ μέσων 
εξωτερικής πολιτικής, όπως ο ΕΜΓ και ο 
ΜΠΒ, ακόμη και σε περιπτώσεις στις 
οποίες τα προγράμματα εξωτερικής 
συνεργασίας δεν μπορούν να θεσπιστούν ή 
πρέπει να διακοπούν. Η Επιτροπή πρέπει 
να εξασφαλίσει ότι αυτός ο μηχανισμός 
διασφαλίζει καλύτερη λειτουργία, 
πραγματικό συντονισμό και συνεργίες 
στην οργανωτική δομή της ίδιας της 
Επιτροπής καθώς και στους μηχανισμούς 
εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής της 
Ένωσης με στόχο την επίτευξη των 
καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων 
πολιτικής παρέχοντας στους ως άνω 
μηχανισμούς τη δυνατότητα να 
αλληλοσυμπληρώνονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς όφελος των περιφερειών της Ένωσης πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός για την οργάνωση 
της υποστήριξης από το ΕΤΠΑ μέσων εξωτερικής πολιτικής, όπως το ΕΜΓ και το ΜΠΒ, 
περιλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες προγράμματα εξωτερικής συνεργασίας δεν 
μπορούν να εγκριθούν ή πρέπει να διακοπούν. Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτός ο 
μηχανισμός να διασφαλίζει καλύτερη λειτουργία στην οργανωτική δομή των μηχανισμών 
εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής της Ένωσης με στόχο την επίτευξη των καλύτερων 
δυνατών αποτελεσμάτων πολιτικής.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι 
που διατίθενται σε καθεμία από τις 
διαφορετικές συνιστώσες του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, 
διατηρώντας, παράλληλα, σημαντική 
συγκέντρωση πόρων στη διασυνοριακή 
συνεργασία και εξασφαλίζοντας επαρκή 
επίπεδα χρηματοδότησης για τη 
συνεργασία των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών.

(15) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι 
που διατίθενται σε καθεμία από τις 
διαφορετικές συνιστώσες του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, 
διατηρώντας παράλληλα σημαντική 
συγκέντρωση πόρων στη διασυνοριακή 
συνεργασία και το δυναμικό για ευελιξία 
μεταξύ των συνιστωσών για τα κράτη 
μέλη και εξασφαλίζοντας επαρκή επίπεδα 
χρηματοδότησης για τη συνεργασία των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρήση της ευελιξίας έχει γίνει από σχεδόν το ήμισυ των κρατών μελών στη διάρκεια της 
τρέχουσας περιόδου και σε μερικές περιπτώσεις έχει αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο για την 
πραγματοποίηση μεταφορών στη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, καθώς θεσπίσθηκαν 
νέες πολιτικές.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Λόγω της συχνής συμμετοχής 
προσωπικού από περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη στην εκτέλεση των πράξεων, 
και δεδομένου του αριθμού πράξεων για 
τις οποίες οι δαπάνες προσωπικού 
αποτελούν σημαντικό στοιχείο, ένα κατ’ 
αποκοπή ποσό για τις δαπάνες που 
καλύπτουν το προσωπικό θα πρέπει να 
εφαρμοστεί στις υπόλοιπες άμεσες 
δαπάνες των πράξεων συνεργασίας, 
αποφεύγοντας έτσι τον ατομικό 
καταλογισμό για τη διαχείριση αυτών των 

(26) Λόγω της συχνής συμμετοχής 
προσωπικού από περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη στην εκτέλεση των πράξεων, 
των υψηλών απαιτήσεων σε προσωπικό 
που έχουν τα προγράμματα εδαφικής 
συνεργασίας και δεδομένου του αριθμού 
πράξεων για τις οποίες οι δαπάνες 
προσωπικού αποτελούν σημαντικό 
στοιχείο, ένα κατ’ αποκοπή ποσό για τις 
δαπάνες που καλύπτουν το προσωπικό θα 
πρέπει να εφαρμοστεί στις υπόλοιπες 
άμεσες δαπάνες των πράξεων 
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πράξεων. συνεργασίας, αποφεύγοντας έτσι τον 
ατομικό καταλογισμό για τη διαχείριση 
αυτών των πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εν γένει το κόστος προσωπικού συχνά ανέρχεται σε 30%-50% του συνολικού κόστους του 
έργου. 

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Θα πρέπει να απλουστευθούν οι 
κανόνες περί ευελιξίας όσον αφορά τη 
γεωγραφική εκτέλεση των πράξεων εκτός 
της περιοχής του προγράμματος. Επιπλέον, 
είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί η 
αποτελεσματική διασυνοριακή, διακρατική 
και διαπεριφερειακή συνεργασία με τις 
τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την 
Ένωση όταν αυτό είναι αναγκαίο για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
περιφερειών των κρατών μελών που 
συνορεύουν με τρίτες χώρες. Συνεπώς, 
ενδείκνυται να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση 
και υπό όρους, η χορήγηση συνδρομής από 
το ΕΤΠΑ για πράξεις που εκτελούνται 
στην επικράτεια τρίτων χωρών όταν αυτές 
ωφελούν περιφέρειες της Ένωσης.

(27) Θα πρέπει να απλουστευθούν οι 
κανόνες περί ευελιξίας όσον αφορά τη 
γεωγραφική εκτέλεση των πράξεων εκτός 
της περιοχής του προγράμματος. Επιπλέον, 
είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί και 
διευκολυνθεί η αποτελεσματική 
διασυνοριακή, διακρατική και 
διαπεριφερειακή συνεργασία με τις τρίτες 
χώρες που γειτνιάζουν με την Ένωση όταν 
αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική υποστήριξη της 
ανάπτυξης των περιφερειών των κρατών 
μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. 
Συνεπώς, ενδείκνυται να επιτραπεί, κατ’ 
εξαίρεση και υπό όρους, η χορήγηση 
συνδρομής από το ΕΤΠΑ για πράξεις που 
εκτελούνται στην επικράτεια τρίτων 
χωρών όταν αυτές ωφελούν περιφέρειες 
της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 
3,48 % των συνολικών διαθέσιμων πόρων 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα ταμεία για την 
περίοδο 2014 έως 2020 και παρατίθενται 
στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] 
(δηλ. συνολικά 11 700 000 004 ευρώ) και 
κατανέμονται ως εξής:

1. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 7 % 
των συνολικών διαθέσιμων πόρων για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
από τα ταμεία για την περίοδο 2014 έως 
2020 και παρατίθενται στο άρθρο 83 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ] (δηλ. συνολικά XX XXX 
XXX XXX1 ευρώ) και κατανέμονται ως 
εξής:

(α) 73,24 % (δηλ. συνολικά 8 569 000 003
ευρώ) και τη διασυνοριακή συνεργασία·

(α) 73,24 % (δηλ. συνολικά X XXX XXX 
XXX2ευρώ) για τη διασυνοριακή 
συνεργασία·

(β) 20,78 % (δηλ. συνολικά 2 431 000 001
ευρώ) για τη διακρατική συνεργασία·

(β) 20,78 % (δηλ. συνολικά X XXX XXX 
XXX3ευρώ) για τη διακρατική συνεργασία·

(γ) 5,98 % (δηλ. συνολικά 700 000 000
ευρώ) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία.

(γ) 5,98 % (δηλ. συνολικά XXX XXX 
XXX4 ευρώ) για τη διαπεριφερειακή 
συνεργασία.
_____________
1,2,3,4 τα ποσά είναι συνάρτηση του 
συνόλου των πόρων που διατίθενται για 
την πολιτική συνοχής στη διάρκεια της 
περιόδου 2014 – 2020

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 7 % του συνόλου των πόρων που διατίθενται για τα ταμεία για την περίοδο 2014 – 2020 
ορίζεται για να είναι κανείς συνεπής με την παρελθούσα θέση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενέκρινε ως ολομέλεια με την οποία ζητούσε τουλάχιστον 7 % του συνόλου των πόρων για τη 
συνοχή να χορηγηθεί στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Τα κράτη μέλη που εμπίπτουν στον 
στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας μπορούν να μεταφέρουν 
χρηματοδοτικούς πόρους σε ποσοστό έως 
15%, από μία από τις συνιστώσες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) και β) σε άλλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επαναδιάθεση πόρων σε ποσοστό έως 15 % μεταξύ της διασυνοριακής συνεργασίας και της 
διακρατικής συνεργασίας ήταν δυνατή την περίοδο 2007-2013 και πρέπει να διατηρηθεί. Αυτός 
ο μηχανισμός είναι ένα παράδειγμα προσέγγισης εκ των κάτω προς τα άνω και παρέχει στα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες τη δυνατότητα να δώσουν προτεραιότητα σε μία από τις 
συνιστώσες.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα συνεργασίας στα 
οποία συμμετέχουν οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές λαμβάνουν όχι λιγότερο από το 
150 % της συνεισφοράς του ETΠA που 
έλαβαν κατά την περίοδο 2007-2013. 
Επιπλέον, 50 000 000 ευρώ από τη 
συνδρομή που αφορά τη διαπεριφερειακή 
συνεργασία διατίθεται για τη συνεργασία 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Όσον 
αφορά τη θεματική συγκέντρωση, το 
άρθρο 5 στοιχείο β) εφαρμόζεται στην 
πρόσθετη αυτή συνδρομή.

2. Τα προγράμματα συνεργασίας στα 
οποία συμμετέχουν οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές λαμβάνουν όχι λιγότερο από το 
150 % της στήριξης από την ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία που έλαβαν κατά την 
περίοδο 2007-2013. Επιπλέον, 50 000 000 
ευρώ από τη συνδρομή που αφορά τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία διατίθεται για 
τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών. Όσον αφορά τη θεματική 
συγκέντρωση, το άρθρο 5 στοιχείο β) 
εφαρμόζεται στην πρόσθετη αυτή 
συνδρομή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το 150 % του οποίου γίνεται μνεία είναι το μέρος του ΕΤΠΑ για 
την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία.

Amendment 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδρομή 
από το ΕΤΠΑ για προγράμματα μέσω του 
ΕΜΓ και του ΜΠΒ για τα οποία δεν έχει 
υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως 
τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ διατίθεται 
στα εσωτερικά προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία 
συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος.

Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδρομή 
από το ΕΤΠΑ για προγράμματα μέσω του 
ΕΜΓ και του ΜΠΒ για τα οποία δεν έχει 
υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως 
τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ διατίθεται 
στα εσωτερικά ή εξωτερικά προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία 
συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος.

Αν έως τις 30 Ιουνίου 2017 υπάρχουν 
ακόμη προγράμματα στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ που δεν 
έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή, το 
σύνολο της υποστήριξης από το ΕΤΠΑ 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4 για τα 
υπόλοιπα έτη έως το 2020 διατίθεται στα 
εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α), στα οποία συμμετέχει το 
οικείο κράτος μέλος.

Αν έως τις 30 Ιουνίου 2017 υπάρχουν 
ακόμη προγράμματα στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ που δεν 
έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή, το 
σύνολο της υποστήριξης από το ΕΤΠΑ 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4 για τα 
υπόλοιπα έτη έως το 2020 διατίθεται στα 
εσωτερικά ή εξωτερικά προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία 
συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να διευρυνθεί αυτή η διάταξη και οι “επιστραφέντες“ πόροι ΕΤΠΑ να μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθούν για δράσεις συνεργασίας στα εξωτερικά προγράμματα που 
λειτουργούν.



PE487.789v01-00 14/23 PR\899412EL.doc

EL

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σ’ αυτή την περίπτωση, η υποστήριξη από 
το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 
4 η οποία αντιστοιχεί στις ετήσιες δόσεις 
που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί 
διατίθεται στα εσωτερικά προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία 
συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος, έπειτα 
από σχετική αίτησή του.

Σ’ αυτή την περίπτωση, η υποστήριξη από 
το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 
4 η οποία αντιστοιχεί στις ετήσιες δόσεις 
που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί 
διατίθεται στα εσωτερικά ή εξωτερικά 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, 
βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α), στα 
οποία συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος, 
έπειτα από σχετική αίτησή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να διευρυνθεί αυτή η διάταξη και οι “επιστραφέντες“ πόροι ΕΤΠΑ να μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθούν για δράσεις συνεργασίας στα εξωτερικά προγράμματα που 
λειτουργούν.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

α) έως 5 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη τον πολύπλοκο χαρακτήρα και μερικές από τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραμεθόριες περιοχές (π.χ. περιορισμένη δυνατότητα 
πρόσβασης σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος) και οι περιοχές διακρατικής 
συνεργασίας (π.χ. δημογραφική αλλαγή). Αυξημένη ευελιξία κατά την επιλογή των 
προτεραιοτήτων θα τονώσει τη δυνατότητα των περιφερειών να επιλέξουν τον πλέον αρμόζοντα 
συνδυασμό λύσεων για τις κοινές προκλήσεις.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής
συνεργασίας·

β) έως 5 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυτή με εκείνη της τροπ. 12.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - στοιχείο α – περίπτωση i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
της διασυνοριακής κινητικότητας, των 
κοινών πρωτοβουλιών τοπικής 
απασχόλησης και της κοινής κατάρτισης 
(εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της απασχόλησης και της 
υποστήριξης της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού)· 

(i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
της διασυνοριακής κινητικότητας 
εργατικού δυναμικού, των κοινών 
πρωτοβουλιών τοπικής απασχόλησης και 
της κοινής κατάρτισης (εντός του 
θεματικού στόχου της προώθησης της 
απασχόλησης και της υποστήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού)· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέματα γενικής διασυνοριακής κινητικότητας πρέπει να αποτελούν χωριστή προτεραιότητα 
επενδύσεων, βλ. (iii).
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - στοιχείο α – περίπτωση i α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i α) στήριξη για την επίτευξη ή την 
τόνωση πρόσβασης σε από κοινού 
διασυνοριακές υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος (εντός του 
θεματικού στόχου της προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δυνατότητες για τόνωση λύσεων από κοινού διασυνοριακών υπηρεσιών μέσω της επίτευξης 
οικονομιών κλίμακας είναι σχετικές με έργα που αφορούν την επιμερισμένη χρησιμοποίηση 
κοινών δημοσίων υπηρεσιών και λύσεων, ειδικότερα στο πεδίο της υγείας, των εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η ανάγκη για δημιουργικές λύσεις θα 
είναι διαρκώς μεγαλύτερης σημασίας στις διασυνοριακές περιοχές της Ευρώπης, εάν μη τι άλλο 
λόγω της δημογραφικής μείωσης εντός των περιοχών. 

Amendment 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - στοιχείο α – περίπτωση i β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i β) τόνωση της διασυνοριακής 
κινητικότητας με ενίσχυση της 
προσβασιμότητας και των συνδέσεων, 
συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης των 
μεθοριακών σταθμών και της ανάπτυξης 
ικανοτήτων στα εξωτερικά σύνορα, 
επενδύσεις για τη δημιουργία των 
διασυνοριακών συνδέσεων που λείπουν 
από το δίκτυο, δημιουργία λύσεων για 
εναρμόνιση όσον αφορά τα ωράρια, την 
έκδοση εισιτηρίων και τις νέες συνδέσεις, 
εφόσον προάγουν σημαντικά την 
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οικονομική και λειτουργική ανάπτυξη της 
περιοχής του προγράμματος (στα πλαίσια 
του θεματικού στόχου για προαγωγή της 
βιώσιμης ανάπτυξης των μεταφορών και 
εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στις 
υποδομές των βασικών δικτύων)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασυνοριακή κινητικότητα και άρα η δυνατότητα πρόσβασης στις μεταφορές πρέπει να 
αποτελεί μία των κατά προτεραιότητα επενδύσεων για τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας λόγω των ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι παραμεθόριες περιοχές και  
με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες που θα μπορούσαν να προαγάγουν οι δυνάμει 
αυτών των προτεραιοτήτων επενδύσεις εντός των συνόρων.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - στοιχείο α - περίπτωση i γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i γ) επενδύσεις σε υποδομές και από 
κοινού εξοπλισμό καθώς και σε άυλες, 
υποδομές σε πολυεθνικά ερευνητικά έργα, 
προαγωγή δικτύων ενεργείας όπως είναι 
τα ευφυή πλέγματα για να επιτυγχάνεται η 
βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πόρων 
και ούτως να προάγεται σημαντικά η 
οικονομική και λειτουργική ανάπτυξη της 
περιοχής του προγράμματος (εντός του 
θεματικού στόχου της ενίσχυσης της 
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
της καινοτομίας)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να δοθεί στήριξη στις υποδομές ιδίως λόγω της σημασίας που έχει αυτή η επένδυση 
στα διασυνοριακά επιχειρησιακά προγράμματα στα οποία συχνά χρειάζεται τεχνική έρευνα και 
γνώση του ανθρώπινου παράγοντα σχετικά με τις τοπικές συνθήκες και τούτο για να 
διαδίδονται οι βέλτιστες πρακτικές σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος. Προγράμματα 
συνεργασίας μπορεί να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίτευξη αυτών των στόχων, 
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λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των 
έργων των διευρωπαϊκών δικτύων, συγκεκριμένα εκείνων που αφορούν τις μεταφορές, την 
ενέργεια και τις διασυνοριακές υποδομές [A7-0222/2011]

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης).

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: 

(i) ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης)·
(ii) αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων 
που σχετίζονται με τη δημογραφική 
αλλαγή (εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης και 
της καταπολέμησης της φτώχειας)·
(iii) συνέχιση ης θαλάσσιας 
διασυνοριακής συνεργασίας που δεν 
καλύπτεται από τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μνεία της συνέχισης της θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας ως προτεραιότητας 
επενδύσεων δυνάμει της διασυνοριακής συνεργασίας γίνεται στην αιτιολογική σκέψη 17.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας: 
(i) ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
της πολιτικής συνοχής με την 
ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειρίας 
μεταξύ περιφερειών και πόλεων προς 
τόνωση του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·
(ii) συνεργασία μεταξύ καινοτόμων 
ομίλων εντάσεως έρευνας και ανταλλαγές 
μεταξύ ερευνητών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς όφελος των περιφερειών της Ένωσης πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός για την οργάνωση 
της υποστήριξης από το ΕΤΠΑ μέσων εξωτερικής πολιτικής, όπως το ΕΜΓ και το ΜΠΒ, 
περιλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες προγράμματα εξωτερικής συνεργασίας δεν 
μπορούν να εγκριθούν ή πρέπει να διακοπούν. Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτός ο 
μηχανισμός να διασφαλίζει καλύτερη λειτουργία στην οργανωτική δομή των μηχανισμών 
εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής της Ένωσης με στόχο την επίτευξη των καλύτερων 
δυνατών αποτελεσμάτων πολιτικής.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη 
συνεργασία των ταμείων, του ΕΓΤΑΑ, του 
ΕΤΘΑ και των υπόλοιπων εθνικών και 
ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων και με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ)·

(i) οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη 
συνεργασία των Ταμείων, του ΕΓΤΑΑ, του 
ΕΤΘΑ και άλλων εθνικών και ενωσιακών 
χρηματοδοτικών μέσων, 
περιλαμβανομένων του ΕΜΓ, του ΜΠΒ 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης 
και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
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Επενδύσεων (ΕΤΕπ), δίδοντας τη δέουσα 
προσοχή στην πρακτική δομή της 
υλοποίησης της δυνατής συνιστώσας 
ΕΜΓ στα προγράμματα ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 – στοιχείο στ- περίπτωση i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) έναν πίνακα στον οποίο καθορίζεται για 
κάθε έτος, σύμφωνα με τα άρθρα 53, 110 
και 111 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 
[ΚΚΔ], το ποσό των συνολικών 
πιστώσεων που προβλέπεται ότι θα 
συνεισφέρει το ΕΤΠΑ·

(i) έναν πίνακα στον οποίο καθορίζεται για 
κάθε έτος, σύμφωνα με τους κανόνες περί 
ποσοστών συγχρηματοδότησης που 
ορίζονται στα άρθρα 53, 110 και 111 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. … /2012 [ΚΚΔ], το 
ποσό των συνολικών πιστώσεων που 
προβλέπεται ότι θα συνεισφέρει το ΕΤΠΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας δεν καλύπτει όλα τα σχετικά θέματα αλλά 
παραπέμπει σε άλλους κανονισμούς. Τούτο καθιστά δύσκολη την ανάγνωση και αφήνει σε 
μερικές περιπτώσεις περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες. Στο άρθρο 7 πρέπει κανείς να 
ακολουθήσει μακρές αλυσίδες παραπομπών από τον ένα κανονισμό στον άλλο.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει:

3. Όταν κρίνεται σκόπιμο, ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας περιλαμβάνει:

Or. en
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Αιτιολόγηση
Το εάν η περιγραφή των δράσεων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται για το πρόγραμμα 
συνεργασίας πρέπει να αποτιμηθεί στο κατάλληλο επίπεδο.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πράξεις βάσει των προγραμμάτων 
συνεργασίας επιλέγονται από την επιτροπή 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 
[ΚΚΔ].

1. Οι πράξεις βάσει των προγραμμάτων 
συνεργασίας επιλέγονται από την επιτροπή 
παρακολούθησης μνεία της οποίας γίνεται
στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/2012 [ΚΚΔ], ή από διευθύνουσα 
επιτροπή που λογοδοτεί σε αυτή..

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα αυτή η διευθύνουσα επιτροπή να συνίσταται και από άλλα 
μέλη πλην εκείνων της επιτροπής παρακολούθησης (π.χ. τους εκπροσώπους των περιφερειών).

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι κύριοι δικαιούχοι είναι 
εγκατεστημένοι και οι μόνοι δικαιούχοι 
είναι εγγεγραμμένοι σε κράτος μέλος.

4. Οι κύριοι δικαιούχοι είναι 
εγκατεστημένοι και οι μόνοι δικαιούχοι 
είναι εγγεγραμμένοι σε κράτος μέλος, 
εκτός αν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο 
μεταξύ των κρατών μελών και των 
τρίτων χωρών που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα συνεργασίας, που εξασφαλίζει 
την τήρηση των απαιτήσεων για 
επαλήθευση της διαχείρισης και 
λογιστικό έλεγχο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για παράδειγμα, εταίροι από τη Νορβηγία συνήψαν 35 με 40 κύριες εταιρικές σχέσεις. Αυτό 
είναι σημαντικό για την προσέλκυση εταίρων από τη Νορβηγία οι οποίοι να είναι και κύριοι 
εταίροι.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 500 000 ευρώ.

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1.800.000 ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο ελάχιστο ποσό για τεχνική βοήθεια (1,5 εκατ. ευρώ) είναι χαμηλό σε σημείο 
που να μην εξασφαλίζει την εκτέλεση των προγραμμάτων συνεργασίας, ενώ δεν λαμβάνει 
υπόψη την πολυπλοκότητα της διεθνούς προσέγγισης ούτε το γεωγραφικό μέγεθος ορισμένων 
περιοχών του προγράμματος. Δεδομένου ότι η εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αποτελεί 
κύρια μέριμνα του προγράμματος, χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία σε εθνικό επίπεδο 
προκειμένου να λειτουργήσουν οι δομές του προγράμματος συνεργασίας.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες προσωπικού μιας πράξης 
δύνανται να υπολογίζονται ως ένα κατ’ 
αποκοπή ποσό ύψους έως το 15 % των 
άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες 
προσωπικού της εν λόγω πράξης.

Επιπλέον των κανόνων για την κατ’ 
αποκοπή κάλυψη του έμμεσου κόστους, 
που καθορίζονται στο άρθρο 58 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ./2012 [CPR],  οι 
δαπάνες προσωπικού μιας πράξης δύνανται 
να υπολογίζονται ως ένα κατ’ αποκοπή 
ποσό ύψους έως το 20% των άμεσων 
δαπανών άλλων από τις δαπάνες 
προσωπικού της εν λόγω πράξης
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εν γένει το κόστος προσωπικού συχνά ανέρχεται σε 30%-50% του συνολικού κόστους του 
έργου. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονηθεί η παράμετρος του λογιστικού ελέγχου των έργων.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 113 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. /2012 [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας ορίζουν μία και μόνη 
διαχειριστική αρχή και, για τους σκοπούς 
του άρθρου 114 παράγραφος 4 του εν 
λόγω κανονισμού, μία και μόνη ελεγκτική 
αρχή, η οποία εδρεύει στο ίδιο κράτος 
μέλος.

1. Για τους σκοπούς των διατάξεων 
σχετικά με τον ορισμό των αρχών που 
καθορίζονται στο άρθρο 113 παράγραφοι 
1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 
[ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που συμμετέχουν 
σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας ορίζουν 
μία και μόνη διαχειριστική αρχή και, για 
τους σκοπούς του άρθρου 114 παράγραφος 
4 του εν λόγω κανονισμού, μία και μόνη 
ελεγκτική αρχή, η οποία εδρεύει στο ίδιο 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας δεν καλύπτει όλα τα σχετικά θέματα αλλά 
παραπέμπει σε άλλους κανονισμούς. Τούτο καθιστά δύσκολη την ανάγνωση και αφήνει σε 
μερικές περιπτώσεις περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες. Στο άρθρο 7 πρέπει κανείς να 
ακολουθήσει μακρές αλυσίδες παραπομπών από τον ένα κανονισμό στον άλλο.


