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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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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0207(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0614),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 178 παράγραφος 1 και 349 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 
οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0328/2011),

– 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 στις 
25 Απριλίου 20121,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 3ης Μαΐου 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 Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, 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, αν 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, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης.
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης.
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις τεχνολογίες της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών, στις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ο 
βαθμός συγκέντρωσης θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης 
της περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες 16 και 17.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α) Θα πρέπει να διασφαλίζονται 
συνέργειες μεταξύ της πολιτικής για τη 
συνοχή και της πολιτικής έρευνας και 
καινοτομίας, όπως καθορίζονται στον 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου […] (ΕΕ) αριθ. 
[...]/2012 σχετικά με τη θέσπιση του 
προγράμματος Ορίζων 2020 –
Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και 
την καινοτομία (2014-2020)1(«Ορίζων 
2020»), λαμβανομένων υπόψη των 
προσπαθειών για τη δημιουργία της 
«κλίμακας αριστείας» που μπορεί να 
συμβάλει σε μια ευρύτερη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020».
_____________
1ΕΕ L ...

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Θα πρέπει να οριστεί ένα κοινό σύνολο 
δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου 
της εφαρμογής του προγράμματος πριν τα 
κράτη μέλη να συντάξουν τα 
επιχειρησιακά προγράμματά τους. Οι εν 
λόγω δείκτες θα πρέπει να συμπληρωθούν 
με ειδικούς δείκτες προγράμματος.

(6) Θα πρέπει να οριστεί ένα κοινό σύνολο 
δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου 
της εφαρμογής του προγράμματος πριν τα 
κράτη μέλη να συντάξουν τα 
επιχειρησιακά προγράμματά τους. Οι εν 
λόγω δείκτες θα πρέπει να 
συμπληρώνονται από ειδικούς δείκτες 
αποτελεσμάτων και απόδοσης για κάθε 
συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
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ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές και ο καθορισμός 
διαδικασίας για την κατάρτιση του 
καταλόγου των πόλεων που καλύπτονται 
από τις ενέργειες αυτές και τον 
υπολογισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που προβλέπεται για τις ενέργειες αυτές.

ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών, 
δημογραφικών και κοινωνικών 
προκλήσεων που επηρεάζουν τις αστικές 
περιοχές και ο καθορισμός διαδικασίας για 
την επιλογή των λειτουργικών αστικών 
περιοχών που καλύπτονται από τις 
ενέργειες αυτές και τον υπολογισμό της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται για τις ενέργειες αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία 43. 

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αξιοποιώντας την εμπειρία και τα 
δυνατά σημεία της ολοκλήρωσης των 
μέτρων στον τομέα της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης σε επιχειρησιακά 
προγράμματα που υποστηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ κατά τη διάρκεια της περιόδου 
2007-2013, θα πρέπει να γίνει ακόμα ένα 
βήμα σε επίπεδο Ένωσης με τη 
δημιουργία πλατφόρμας αστικής 
ανάπτυξης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες 48 και 51.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή με 
βάση τον κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετέχουν στην αστική πλατφόρμα 
ανάπτυξης. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

(13) Για την εξασφάλιση ομοιόμορφων 
όρων εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες με 
βάση τον κατάλογο κοινών δεικτών. Οι εν 
λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
εκτελεστούν σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή,
των περιφερειών που παρουσιάζουν 
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καθυστέρηση. καθυστέρηση και των περιφερειών που 
αντιμετωπίζουν δημογραφικές 
προκλήσεις και μειονεκτήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες αλλαγές (γήρανση του πληθυσμού, 
υπογεννητικότητα, μετανάστευση). Αυτό αποτελεί πρόκληση τόσο για την οικονομία όσο και για
τις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες· επίσης, έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στις περιφέρειες 
και τις πόλεις της Ευρώπης. Στο πλαίσιο των προκλήσεων αυτών, είναι σημαντικό να 
προσαρμοστούν οι υπάρχουσες πολιτικές ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις αυξανόμενες 
ανάγκες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στον τομέα αυτό. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης, ιδίως μέσω άμεσης 
ενίσχυσης επενδύσεων σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την κύρια πηγή θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Η 
δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τις ΜΜΕ μέσω της επιχειρηματικής στήριξης συνιστά, 
συνεπώς, το επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ. Ωστόσο, η πεποίθηση ότι οι μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις δεν χρειάζονται κανενός είδους συνδρομή για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες, 
ειδικά στο εχθρικό επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η παρούσα κρίση, μπορεί 
να αποδειχθεί αντιπαραγωγική για τις ΜΜΕ, λόγω των πολύπλευρων αλληλεξαρτήσεων μεταξύ 
των δύο ειδών επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να 
αποκλείονται από τη χρηματοδότηση, υπό την προϋπόθεση ότι συνεργάζονται με ΜΜΕ.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών και των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

β) επενδύσεις σε προσιτές υποδομές που 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε πολίτες 
στους τομείς της ενέργειας, του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει να διασφαλίσει την χωρίς διακρίσεις μεταχείριση όλων των ομάδων 
πληθυσμού, ειδικά των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, όσον αφορά την πρόσβαση 
σε υπηρεσίες. 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - Παράγραφος 1 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

γ) επενδύσεις σε προσιτές κοινωνικές,
υγειονομικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, 
αθλητικές και τουριστικές υποδομές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει να διασφαλίσει την χωρίς διακρίσεις μεταχείριση όλων των ομάδων 
πληθυσμού, ειδικά των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, όσον αφορά την πρόσβαση 
σε υπηρεσίες.  Επίσης, η τροπολογία διευρύνει το πεδίο στήριξης, εισάγοντας τρεις τομείς 
ζωτικής σημασίας για τους πολίτες και την οικονομία της Ευρώπης.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ - σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων
και συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων·

iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών αρχών και συναφών 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δικτύωση, η συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών αφορούν επίσης και άλλες αρχές εκτός 
των περιφερειών και των πόλεων· ο όρος «τοπικές και περιφερειακές αρχές» τις περιλαμβάνει 
όλες και δίνει έμφαση στον ρόλο των ενδιαφερόμενων παραγόντων και όχι στις κοινότητες.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών μέσων 
όπως δανειοδοτικών και εγγυοδοτικών 
μέσων και μέσων μετοχικού κεφαλαίου ή 
άλλων μορφών ανανεούμενης συνδρομής, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημασία των ανανεούμενων χρηματοπιστωτικών μέσων αυξάνεται διαρκώς, ειδικά εάν 
λάβουμε υπόψη την περιορισμένη διαθέσιμη χρηματοδότηση και την πίεση για 
αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Το ΕΤΠΑ αποτελεί την κύρια πηγή 
στήριξης για χρηματοπιστωτικά μέσα όσον αφορά την πολιτική συνοχής. Η τροπολογία εισάγει 
τη νέα κατηγορία παρέμβασης για να δώσει έμφαση στον ρόλο των χρηματοπιστωτικών μέσων 
εντός του πεδίου στήριξης του Ταμείου.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των υποδομών που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των ΤΠΕ από τη δυνατότητα στήριξης δεν αντικατοπτρίζει 
την κατάσταση στις περιφέρειες της Ευρώπης σήμερα και δεν λαμβάνει υπόψη τις 
νεοεμφανιζόμενες ανάγκες και τις πιθανές δυσκολίες ανταπόκρισης στις ανάγκες αυτές οι 
οποίες προκύπτουν από την παρούσα κρίση.  Επίσης, ένας τέτοιος αποκλεισμός θα είχε 
αρνητικό αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Προκειμένου 
να μην αναχαιτιστεί η αναπτυξιακή δυναμική σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι πιο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση εν προκειμένω, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή έχει ως στόχο να χρηματοδοτήσει υποδομές μικρής κλίμακας.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ·

β) επενδύσεις που στοχεύουν στην 
επίτευξη της μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στο παράρτημα Ι της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, εκτός της τηλεθέρμανσης 
και της τηλεψύξης και των σταθμών 
συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας 
και ηλεκτρισμού·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο πλήρης αποκλεισμός, από το πεδίο στήριξης, των επενδύσεων για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις του συστήματος εμπορίας εκπομπών θα περιορίσει τη 
δυναμική εξοικονόμησης ενέργειας που συνδέεται με την αναβάθμιση των δικτύων της 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και τις εγκαταστάσεις συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρισμού. Θα αποκλείσει επίσης επενδύσεις που παρέχουν μία από τις βασικές υπηρεσίες 
στους πολίτες. Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ 
εσόδων από τα διαρθρωτικά ταμεία και από το σύστημα εμπορίας εκπομπών (50% των οποίων 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη έργων μετριασμού και προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή) για τη χρηματοδότηση επενδύσεων χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών όπως στην περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την παρασκευή, επεξεργασία και 
εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι, ο τομέας των καπνών δεν θα πρέπει να στηρίζεται από την ΕΕ, ο αποκλεισμός ενός 
μόνο τμήματος της αγοράς που δεν ευνοείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εύλογος.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 – στοιχείο α - σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

i) τουλάχιστον 70 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 2, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η θεματική συγκέντρωση που απορροφά το 80% των πόρων οι οποίοι επικεντρώνονται σε 3 
θεματικούς στόχους θα περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα των κρατών μελών και 
των περιφερειών να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους σε συγκεκριμένες εδαφικές ανάγκες. Η 
μείωση των υποχρεωτικών ποσοστώσεων για ορισμένους πόρους και η προσθήκη ενός 
θεματικού στόχου θα διασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία. 

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

i) τουλάχιστον 40 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 2, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θεματική συγκέντρωση που απορροφά το 50% των πόρων οι οποίοι επικεντρώνονται σε 3 
θεματικούς στόχους θα περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα των κρατών μελών και 
των περιφερειών να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους σε συγκεκριμένες εδαφικές ανάγκες. Η
μείωση των υποχρεωτικών ποσοστώσεων για ορισμένους πόρους και η προσθήκη ενός 
θεματικού στόχου θα διασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τουλάχιστον 6 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

ii) τουλάχιστον 10 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει της ευθυγράμμισης με την τροπολογία 26, η οποία περιλαμβάνει τα συστήματα 
μεταφορών και αστικής κινητικότητας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών στον 
θεματικό στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων], η υποχρεωτική ποσόστωση για τις επενδύσεις σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση πρέπει να προσαρμοστεί. 

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο i), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % 
του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο χορηγείται σε κάθε έναν 
από τους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων].

Το στοιχείο β) του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζεται επίσης στις εν λόγω 
περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν 
λιγότερο από το 75 % του μέσου όρου του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την περίοδο 
αναφοράς, οι οποίες όμως είναι επιλέξιμες 
βάσει της κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 82 
παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων] την 
περίοδο 2014-2020. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του ειδικού, νέου καθεστώτος τους και των περίπλοκών αναγκών τους, οι περιφέρειες 
σταδιακής εξόδου θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες όσον αφορά τη θεματική συγκέντρωση.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων 
έρευνας και καινοτομίας, ανάπτυξης 
προϊόντων και υπηρεσιών, μεταφοράς 
τεχνολογίας, κοινωνικής καινοτομίας και
εφαρμογών παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων 
έρευνας και καινοτομίας, ανάπτυξης 
προϊόντων και υπηρεσιών, μεταφοράς 
τεχνολογίας, κοινωνικής καινοτομίας, των 
κλάδων του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας, εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πολιτισμός αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης και 
ελκυστικότητας για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις.  Ο ευρωπαϊκός τομέας του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας αποτελεί μια από τις κύριες πηγές δυναμισμού για την 
ευρωπαϊκή οικονομία. Έχει αναπτυχθεί ταχύτερα από τους περισσότερους άλλους τομείς τα 
τελευταία χρόνια και έχει το δυναμικό να παράγει δημιουργικότητα, καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Εν προκειμένω, ο πολιτισμός μπορεί 
να θεωρηθεί καταλυτικός παράγοντας δημιουργικότητας και καινοτομίας στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 1 - σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) ανάπτυξη κατάλληλων δεσμών και 
συνεργειών με το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» μοιράζονται σε μεγάλο βαθμό τους ίδιους στόχους 
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όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία, αλλά έχουν διαφορετική εστίαση και ακολουθούν 
διαφορετική μεθοδολογία. Η ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ των δύο μέσων θα 
συμβάλει στην επίτευξη της εμβληματικής πρωτοβουλίας για την έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 1 - σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη και 
ηλεκτρονική υγεία·

γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονικό πολιτισμό,
ηλεκτρονική ένταξη και ηλεκτρονική 
υγεία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πολιτισμός αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης και 
ελκυστικότητας για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις.  Ο ευρωπαϊκός τομέας του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας αποτελεί μία από τις κύριες πηγές δυναμισμού της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και πρέπει να στηρίζεται και όσον αφορά την τεχνολογία των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 1 - σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως για τη 
διεθνοποίηση·

β) ανάπτυξη και εφαρμογή νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, 
ιδίως για τη διεθνοποίηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε νεοϊδρυθείσες 
ΜΜΕ.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 1 - σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης 
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις ΜΜΕ·

β) προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης 
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα 
από το μέγεθος της επιχείρησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να καταβάλλουν προσπάθειες με στόχο την αποδοτική χρήση 
της ενέργειας. Αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 1 - σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στις δημόσιες υποδομές και στον τομέα της 
στέγασης·

γ) στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στις δημόσιες υποδομές, στα ιστορικά 
κτίρια και στον τομέα της στέγασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανεξάρτητα από την ιδιοκτησία των ιστορικών κτιρίων, πρέπει να στηρίζεται η ενεργειακή 
απόδοση και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα εν λόγω κτίρια, δεδομένου ότι 
αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης και χρήζουν ειδικής 
μεταχείρισης. 
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 4 - σημείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) ανάπτυξη συστημάτων φιλικών προς 
το περιβάλλον και συστημάτων 
μεταφορών χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών και προαγωγή 
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεταφορές, ειδικά στις αστικές περιοχές, αποτελούν έναν από τους κύριους τομείς που 
συμβάλλουν στη στροφή προς την οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και, 
ως εκ τούτου, πρέπει να περιλαμβάνονται στον εν λόγω θεματικό στόχο.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 4 - σημείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εβ) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας 
μέσω της κατασκευής και του 
εκσυγχρονισμού των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας, μεταφοράς και διανομής 
φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών, των 
υποδομών αποθήκευσης φυσικού αερίου 
και πετρελαιοειδών, καθώς και των 
υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(ΥΦΑ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατασκευή και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων μεταφοράς και διανομής και των υποδομών 
αποθήκευσης θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

προστασία του περιβάλλοντος και 
προαγωγή της απόδοσης των πόρων:

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βελτιώνει τη συνοχή του κειμένου, ευθυγραμμίζοντας το κείμενο του άρθρου με 
τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στη Συνθήκη.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 6 - σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών 
για επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, 
ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου·

α) επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, 
μεταξύ άλλων, ώστε να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου·

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 6 - σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αντιμετώπιση των σημαντικών 
αναγκών για επενδύσεις στον τομέα του 
νερού, ώστε να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου·

β) επενδύσεις στον τομέα του νερού,
μεταξύ άλλων, ώστε να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου·
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Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 6 - σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς·

γ) προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς·

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 6 - σημείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) προαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών 
με στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης·

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 6 - σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δράση για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων της 
αναζωογόνησης υποβαθμισμένων 
βιομηχανικών εκτάσεων και της μείωσης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

ε) δράση για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων της 
αναζωογόνησης πόλεων, της ανάπλασης 
υποβαθμισμένων βιομηχανικών εκτάσεων, 
της αποκατάστασης τοποθεσιών που 
έχουν υποστεί ρύπανση και της 
αποκατάστασης πολιτιστικών υποδομών·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στη διαδικασία προσδιορισμού των απαριθμούμενων δράσεων πρέπει να δίνεται έμφαση στη 
σημασία τους για την άρση των φραγμών όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 7 - σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάπτυξη συστημάτων φιλικών προς 
το περιβάλλον και συστημάτων 
μεταφοράς χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και προαγωγή 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία 26. 

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 7 - σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάπτυξη συνεκτικού και 
διαλειτουργικού συστήματος 
σιδηροδρόμων υψηλής ποιότητας·

δ) ανάπτυξη και αποκατάσταση ενός 
συνεκτικού και διαλειτουργικού 
συστήματος σιδηροδρόμων υψηλής 
ποιότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποκατάσταση των υφιστάμενων υποδομών μέσω αναβάθμισης θα ενισχύσει την ικανότητά 
τους και θα έχει το ίδιο τελικό αποτέλεσμα και συμβολή στην επίτευξη των στόχων με αυτό της  
ανάπτυξης νέων υποδομών.
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 7 - σημείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον εσωτερικών πλωτών οδών 
και συστημάτων θαλάσσιων μεταφορών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πλωτές μεταφορές έχουν πολλά να προσφέρουν στις προσπάθειες εξασφάλισης βιώσιμων, 
ενεργειακά αποδοτικών μεταφορών και μεταφορών που σέβονται το περιβάλλον στην Ευρώπη 
και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να στηριχθούν και αυτές από το ΕΤΠΑ.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 8 - σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ανάπτυξη φυτωρίων επιχειρήσεων και 
επενδυτική στήριξη για αυτοαπασχόληση 
και δημιουργία επιχειρήσεων·

α) στήριξη της ανάπτυξης φυτωρίων 
επιχειρήσεων και επενδυτική στήριξη για 
αυτοαπασχόληση και δημιουργία 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 8 - σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και 
ενίσχυση για μηχανισμούς που παρέχουν 
υπηρεσίες σε επίπεδο γειτονιάς για τη 
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, 
όταν οι δράσεις αυτές δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 

β) στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών
ανάπτυξης και ενίσχυση για μηχανισμούς 
που παρέχουν υπηρεσίες σε επίπεδο 
γειτονιάς για τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, όταν οι δράσεις αυτές δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
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αριθ. […]/2012 [ΕΚΤ]· κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΕΚΤ]·

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 9 - σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις 
κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν 
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική 
ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 
αφορά την κατάσταση στον τομέα της 
υγείας και τη μετάβαση από θεσμικές 
υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε δημοτικό 
επίπεδο·

α) επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις 
κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν 
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική 
ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 
αφορά την κατάσταση στον τομέα της 
υγείας και τη μετάβαση από θεσμικές 
υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε δημοτικό και 
οικογενειακό επίπεδο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για την αποϊδρυματοποίηση κοινωνικών υποδομών είναι 
μία από τις συστάσεις που αναφέρονται στην έκθεση της ad hoc ομάδας εμπειρογνώμων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε 
επίπεδο τοπικής κοινότητας. Οι υπηρεσίες σε επίπεδο οικογένειας μπορούν να προσφέρουν 
εξατομικευμένη στήριξη ακριβώς όπως και οι υπηρεσίες σε δημοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 9 - σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στήριξη για φυσική και οικονομική 
αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών 
και αγροτικών κοινοτήτων· 

β) στήριξη για φυσική, οικονομική και 
κοινωνική αναζωογόνηση 
υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός 
αστικών και αγροτικών περιοχών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει στη διευκόλυνση της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο 9 - σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) επένδυση στον πολιτισμό, στην 
προστασία και την ψηφιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ενίσχυση 
της πολιτιστικής εκπαίδευσης που έχει 
ως στόχο τη μείωση των ανισοτήτων 
όσον αφορά την πρόσβαση στον 
πολιτισμό, και στην αύξηση του 
κοινωνικού κεφαλαίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στην «Μελέτη για τη συμβολή του πολιτισμού στην τοπική και περιφερειακή 
οικονομική ανάπτυξη ως μέρος της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής – Στοιχεία από τα 
διαρθρωτικά ταμεία» της Επιτροπής, τα έργα που βασίζονται στον πολιτισμό είναι σε θέση όχι 
μόνο να βελτιώσουν τις διαρθρωτικές συνθήκες των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση, αλλά και να συμβάλουν άμεσα στην ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας. Ως εκ τούτου, οι πρωτοβουλίες που βασίζονται στον πολιτισμό μπορούν να 
επιτύχουν ευρύ φάσμα των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών στόχων της πολιτικής για 
τη συνοχή.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινοί δείκτες, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού, 
χρησιμοποιούνται εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο και σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων].
Για τους κοινούς δείκτες, οι τιμές 

Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο 
κοινών δεικτών, σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
με εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
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αναφοράς ορίζονται στο μηδέν, ενώ οι 
σωρευτικοί στόχοι ορίζονται για το 2022.

στο άρθρο 14 παράγραφος 2. Για τους 
κοινούς δείκτες, οι τιμές αναφοράς 
ορίζονται στο μηδέν, ενώ οι σωρευτικοί 
στόχοι ορίζονται για το 2022. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της τεχνικής τους φύσης, οι κοινοί δείκτες δεν θα πρέπει να αποτελέσουν τμήμα νομικού 
κειμένου. Η συμπερίληψη των κοινών δεικτών σε παράρτημα του κανονισμού θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως στήριξη ορισμένων παραδειγμάτων δαπανών, το οποίο είναι απευκταίο.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει, στο πλαίσιο 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, την 
αειφόρο αστική ανάπτυξη μέσω 
στρατηγικών που καθορίζουν 
ολοκληρωμένες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που θίγουν τις 
αστικές περιοχές.

1. Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει την αειφόρο 
αστική ανάπτυξη μέσω στρατηγικών που 
καθορίζουν ολοκληρωμένες ενέργειες για 
την αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών, 
δημογραφικών και κοινωνικών 
προκλήσεων που θίγουν τις αστικές 
περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ευθυγράμμιση με την τροπολογία 7.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η αειφόρος αστική ανάπτυξη 
συντελείται μέσω ειδικού επιχειρησιακού 
προγράμματος, ειδικού άξονα 
προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 87 
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παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
ή μέσω των «Ολοκληρωμένων εδαφικών 
επενδύσεων» που αναφέρονται στο άρθρο 
99 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η συγκεκριμένη εδαφική κατάσταση κατά την επιλογή του 
τρόπου διαχείρισης της χρηματοδότησης και να δίνεται η δυνατότητα συνέχισης της διαχείρισης 
που έχει αποδειχτεί επιτυχής στο παρελθόν, θα πρέπει να είναι δυνατόν να συντελείται αειφόρος 
αστική ανάπτυξη και μέσω ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος ή ειδικού άξονα 
προτεραιότητας. 

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει, στη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης του, κατάλογο 
πόλεων στις οποίες πρόκειται να 
εφαρμοστούν ολοκληρωμένες ενέργειες 
για αειφόρο αστική ανάπτυξη και 
ενδεικτική ετήσια ενίσχυση για τις εν λόγω 
ενέργειες σε εθνικό επίπεδο.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη 
εδαφική κατάστασή του, κάθε κράτος 
μέλος καταρτίζει, στη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης του, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων], 
κατάλογο κριτηρίων για την επιλογή 
λειτουργικών αστικών περιοχών στις 
οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν 
ολοκληρωμένες ενέργειες για αειφόρο 
αστική ανάπτυξη και ενδεικτική ετήσια 
ενίσχυση για τις εν λόγω ενέργειες σε 
εθνικό επίπεδο.

Τουλάχιστον το 5 % των πόρων ΕΤΠΑ 
που χορηγήθηκαν σε εθνικό επίπεδο 
κατανέμονται σε ολοκληρωμένες ενέργειες 
για αειφόρο αστική ανάπτυξη που
ανατίθενται σε πόλεις για διαχείριση μέσω 
των «Ολοκληρωμένων εδαφικών 
επενδύσεων» που αναφέρονται στο άρθρο 
99 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Τουλάχιστον το 5 % των πόρων ΕΤΠΑ 
που χορηγήθηκαν σε εθνικό επίπεδο 
κατανέμονται σε ολοκληρωμένες ενέργειες 
για αειφόρο αστική ανάπτυξη σε 
λειτουργικές αστικές περιοχές και 
ανατίθενται σε πόλεις ή άλλους 
υφιστάμενους φορείς που διαχειρίζονται 
λειτουργικές αστικές περιοχές για 
διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 113 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]
ή, όπου δει, σύμφωνα με το άρθρο 113 
παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων].  Το ποσό καθορίζεται στη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη ενός καθορισμένου καταλόγου επιλέξιμων περιοχών στη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης θα απαιτούσε λεπτομερή διερεύνηση η οποία ακολουθείται από δίκαιη διαδικασία 
επιλογής, πράγμα που είναι χρονοβόρο. Η κατάρτιση καταλόγου κριτηρίων είναι πολύ πιο 
εύλογη στην παρούσα φάση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή προστιθέμενη αξία της νέας 
μορφής της αστικής διάστασης, οι ολοκληρωμένες δράσεις για την αειφόρο αστική ανάπτυξη θα 
πρέπει, όπου δει, να μην επικεντρώνονται μόνο στις πόλεις. Ο εισαγόμενος όρος «λειτουργικές 
αστικές περιοχές», που θα οριστεί περαιτέρω σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη, διευρύνει το 
φάσμα των σχετικών περιοχών, δηλ. πόλεις ή τμήματα πόλεων, πόλεις και τα περίχωρά τους 
(αγροτικές, περιαστικές περιοχές), οικισμός κ.λπ.

Για την ευθυγράμμιση με την τροπολογία 44, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο πυρήνας της νέας 
αστικής διάστασης είναι η εκχώρηση της διαχείρισης των κονδυλίων σε μια πόλη ή έναν 
υφιστάμενο φορέα που διαχειρίζεται τη λειτουργική αστική περιοχή τα οποία, σε περίπτωση 
πλήρους ανάθεσης, μπορεί να πάρουν τη μορφή συνολικής επιχορήγησης.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα καθήκοντα που ανατίθενται σε μια 
πόλη ή σε υφιστάμενο φορέα που 
διαχειρίζεται λειτουργική αστική περιοχή 
αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ 
της πόλης και της διαχειριστικής αρχής.
Η εν λόγω ανάθεση αφορά τουλάχιστον 
τα καθήκοντα σχετικά με την επιλογή 
των ενεργειών. Η διαχειριστική αρχή 
μπορεί να διατηρεί το δικαίωμα του 
τελικού ελέγχου της εκλεξιμότητας των 
ενεργειών πριν από την έγκριση.   

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να επαφίεται στη διαχειριστική αρχή να αποφασίζει, σε συμφωνία με την πόλη ή 
τον υφιστάμενο φορέα που διαχειρίζεται τη λειτουργική αστική περιοχή, σχετικά με τον βαθμό 
ανάθεσης.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί για 
την ενίσχυση των υφιστάμενων και για 
την προώθηση νέων αστικών-αγροτικών 
δεσμών θα πρέπει να στηρίζονται, 
προκειμένου να ενισχυθούν οι παράγοντες 
διασύνδεσης οι οποίοι επηρεάζουν την 
ανάπτυξη κάθε περιφέρειας ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα των κονδυλίων του 
κοινοτικού πλαισίου στήριξης (ΚΠΣ).

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – επικεφαλίδα και τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Πλατφόρμα αστικής ανάπτυξης

Or. en
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταρτίζει, σύμφωνα με το 
άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων], πλατφόρμα αστικής 
ανάπτυξης για την προαγωγή δημιουργίας
ικανοτήτων και δικτύωσης μεταξύ πόλεων 
και την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με 
την αστική πολιτική σε επίπεδο Ένωσης σε 
τομείς που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες επενδύσεων του ΕΤΠΑ 
και την αειφόρο αστική ανάπτυξη.

2δ. Η Επιτροπή προάγει τη δημιουργία
ικανοτήτων και δικτύωσης μεταξύ πόλεων 
και την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με 
την αστική πολιτική σε επίπεδο Ένωσης σε 
τομείς που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες επενδύσεων του ΕΤΠΑ 
και την αειφόρο αστική ανάπτυξη.

2ε. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα 
υφιστάμενα προγράμματα και φορείς 
προκειμένου να διευκολύνει τη 
δημιουργία ικανοτήτων, τη δικτύωση και 
την ανταλλαγή εμπειριών όπως 
περιγράφονται στην παράγραφο 2δ). 
(οι παράγραφοι 2δ και 2ε θα περιληφθούν 
στο άρθρο 7).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία νέου φορέα για τη διευκόλυνση της δημιουργίας ικανοτήτων, της δικτύωσης και 
της ανταλλαγής εμπειριών δεν είναι αναγκαία, καθώς υπάρχουν ήδη διάφορα προγράμματα και 
φορείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς για την εκπλήρωση του εν λόγω 
καθήκοντος. 

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει κατάλογο πόλεων 
που συμμετέχουν στην πλατφόρμα με 

διαγράφεται
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βάση τους καταλόγους που 
καταρτίστηκαν στις συμβάσεις εταιρικής 
σχέσης μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2.
Ο κατάλογος περιέχει 300 πόλεις κατ’ 
ανώτατο όριο, με 20 πόλεις κατ’ ανώτατο 
όριο ανά κράτος μέλος. Οι πόλεις θα 
επιλεγούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
(a) τον πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες των εθνικών αστικών 
συστημάτων·
(b) την ύπαρξη στρατηγικής για 
ολοκληρωμένες ενέργειες με σκοπό την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που θίγουν 
αστικές περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες 48 και 49.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η πλατφόρμα υποστηρίζει επίσης τη 
δικτύωση μεταξύ όλων των πόλεων που 
πραγματοποιούν καινοτόμους ενέργειες 
κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής.

2στ. Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης τη 
δικτύωση μεταξύ όλων των πόλεων που 
πραγματοποιούν καινοτόμους ενέργειες 
κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής.
(Η παράγραφος 2στ θα περιληφθεί στο 
άρθρο 7).

Or. en



PR\900292EL.doc 33/39 PE487.951v01-00

EL

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 13 σχετικά με διαδικασίες για την 
επιλογή και την εφαρμογή καινοτόμων 
ενεργειών.

3. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 13, που καθορίζουν λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με διαδικασίες για την 
επιλογή και την εφαρμογή καινοτόμων 
ενεργειών.

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όλες οι επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες μπορούν να επωφελούνται 
από την ειδική συμπληρωματική 
επιχορήγηση και από κάθε παραγωγική 
επένδυση που χρηματοδοτείται βάσει του 
ΕΤΠΑ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του συγκεκριμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των επιπτώσεων από την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού ορισμού για τις ΜΜΕ στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, πρέπει 
να υπογραμμιστεί ότι όλα τα είδη επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση 
προκειμένου να υποστηριχτεί το βέλτιστο δυνατό αναπτυξιακό δυναμικό στις περιφέρειες αυτές.
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 3 μπορεί να 
ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις 
ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2. Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία 42. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών κανονισμός ορίζει τις διατάξεις που διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Οι κοινοί κανόνες που 
διέπουν το ΕΤΠΑ περιλαμβάνονται σε ένα γενικό κανονισμό: κανονισμός 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 (ο λεγόμενος κανονισμός 
κοινών διατάξεων ή ΚΚΔ).

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την άρση των ανισοτήτων 
μεταξύ των περιφερειών. Ο προτεινόμενος κανονισμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή 
του ΕΤΠΑ στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που πρέπει να επιτευχθούν μέσω 
της επικέντρωσης της στήριξης σε έναν περιορισμένο αριθμό θεματικών στόχων, οι οποίοι 
αναπτύσσονται περαιτέρω στις επενδυτικές προτεραιότητες. Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας 
τους για την ανάπτυξη και σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, τρεις θεματικοί στόχοι 
είναι υποχρεωτικοί: έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των ΜΜΕ και στροφή σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών. Στις πιο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, το 80% της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ πρέπει να επενδύεται σε 
αυτούς τους 3 στόχους, από το οποίο τουλάχιστον 20% των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ 
πρέπει να χορηγούνται για τη στροφή σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών. Δεδομένων των συνεχιζόμενων αναγκών αναδιάρθρωσης στις περιφέρειες που 
εξέρχονται σταδιακά από τον στόχο της σύγκλισης, το ελάχιστο ποσοστό μειώνεται για αυτές 
σε 60% . Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, οι ποσοστώσεις ισούνται με το 50% και 
6% αντίστοιχα. 

Επιπλέον, ο προτεινόμενος κανονισμός ΕΤΠΑ ορίζει αρνητικό κατάλογο δραστηριοτήτων οι 
οποίες δεν θα είναι επιλέξιμες για στήριξη. Επίσης, ορίζει επενδυτικές προτεραιότητες για 
κάθε έναν από τους θεματικούς στόχους. 
Ακόμη, η πρόταση προβλέπει αυξημένη εστίαση στην αειφόρο αστική ανάπτυξη. Η αυξημένη 
εστίαση πρόκειται να επιτευχθεί μέσω της διάθεσης ενός ελάχιστου ποσοστού 5 % των 
πόρων του ΕΤΠΑ για την αειφόρο αστική ανάπτυξη, τη δημιουργία μιας πλατφόρμας αστικής 
ανάπτυξης για την προαγωγή της δημιουργίας ικανοτήτων και της ανταλλαγής εμπειριών 
καθώς και για την έγκριση ενός καταλόγου πόλεων στις οποίες θα εφαρμοστούν 
ολοκληρωμένες ενέργειες για την αειφόρο αστική ανάπτυξη.
Στόχος του προτεινόμενου κανονισμού είναι να συμβάλει σε έναν αυξημένο προσανατολισμό 
προς τα αποτελέσματα της χρηματοδότησης, καθορίζοντας κοινούς δείκτες.   Αναφέρει την 
ανάγκη να δοθεί ειδική προσοχή, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, στις 
ειδικές δυσκολίες των περιφερειών με σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα. Τέλος, ο προτεινόμενος κανονισμός περιέχει ειδικές διατάξεις για τη χρήση 
της ειδικής πρόσθετης ενίσχυσης για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι μεγάλο μέρος του κανονισμού ΕΤΠΑ εξαρτάται από τις 
διατάξεις του κανονισμού κοινών διατάξεων. Οι διατάξεις και λύσεις που περιλαμβάνονται 
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και στους δύο κανονισμούς είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετες. Ειδικότερα, ο κανονισμός 
ΕΤΠΑ μετουσιώνει τους θεματικούς στόχους που προβλέπονται στον κανονισμό κοινών 
διατάξεων σε συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες, ενώ παράλληλα καθορίζει επίσης 
την εδαφική διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή όσον αφορά τις αστικές περιοχές. Επίσης, 
προβλέπει τη θεματική συγκέντρωση, η οποία πρόκειται να συμβάλει αποφασιστικά στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μέσω της πολιτικής για τη συνοχή. 
Τέλος, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, προβλέπει ειδικές διατάξεις για περιοχές με φυσικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα, καθώς και για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σχετικές προκλήσεις και να διευκολυνθούν δράσεις που 
στοχεύουν στην πρόληψη της εμφάνισης νέων ανισοτήτων, ο εισηγητής προτείνει 
τροπολογίες, μεταξύ άλλων, για τη διεύρυνση του πεδίου στήριξης καθώς και τη 
συμπλήρωση του καταλόγου των θεματικών προτεραιοτήτων, την εξασφάλιση μεγαλύτερης 
ευελιξίας για τη θεματική συγκέντρωση καθώς επίσης και την τροποποίηση της έννοιας της 
αειφόρου αστικής ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, ο εισηγητής προτείνει να συμπεριληφθεί μεταξύ των καθηκόντων του ΕΤΠΑ 
η αντιμετώπιση των ανισορροπιών που εμφανίζονται σε περιφέρειες οι οποίες 
αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και μειονεκτήματα.

Όσον αφορά το πεδίο στήριξης, ο εισηγητής επιδιώκει να υπογραμμίσει τον ρόλο της 
πολύπλευρης αλληλεξάρτησης μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και μεγαλύτερων 
συνομιλητών τους. Κατά την άποψή του, ένας μονομερής αποκλεισμός των μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων από τη χρηματοδότηση θα αποδεικνυόταν αντιπαραγωγικός για τους 
μικρότερους εταίρους τους. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να παραβλέπει την αρχή της 
στήριξης πρωτίστως των παραγωγικών επενδύσεων σε ΜΜΕ. Επιπλέον, οι υποδομές προς 
στήριξη πρέπει να ορίζονται ως «προσιτές», ώστε η διατύπωση του κανονισμού να μην 
αποκλείει καμία κατηγορία πληθυσμού, ειδικότερα τους ηλικιωμένους και τα άτομα με 
αναπηρίες. Επίσης, αυτές πρέπει να επεκταθούν προς τους τομείς του πολιτισμού, του 
αθλητισμού και του τουρισμού. Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική κατάσταση 
και με στόχο τις αποδοτικές δαπάνες όσον αφορά την περιορισμένη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση, ο εισηγητής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των ανανεούμενων μέσων. 
Τα εν λόγω επιχειρήματα είναι ιδιαίτερα ισχυρά λόγω του γεγονότος ότι το ΕΤΠΑ αποτελεί 
την κύρια πηγή στήριξης χρηματοπιστωτικών μέσων που εμπίπτουν εντός του πεδίου 
ολόκληρης της πολιτικής για τη συνοχή.

Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης αναγκαίοι και ορισμένοι αποκλεισμοί από το 
προαναφερθέν πεδίο στήριξης. Λαμβάνοντας υπόψη τις ολοένα αυξανόμενες, όπως και τις 
νεοεμφανιζόμενες, ανισότητες και προκλήσεις σε περιφερειακό επίπεδο, ο εισηγητής 
προτείνει, συνεπώς, να μην αποκλειστούν οι επενδύσεις στις υποδομές που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες στους τομείς του περιβάλλοντος, των μεταφορών και των ΤΠΕ στις πιο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες. Ο εν λόγω αποκλεισμός θα είχε ειδικότερα αρνητικό αντίκτυπο 
στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επίσης, ο συνολικός 
αποκλεισμός της μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από το πεδίο στήριξης δεν φαίνεται 
να εξυπηρετεί τον στόχο της στήριξης αξιόλογων πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο.

Ο εισηγητής υποστηρίζει την ιδέα και την ανάγκη για θεματική συγκέντρωση της 
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χρηματοδότησης της ΕΕ. Πιστεύει ακράδαντα, εντούτοις, ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν 
αφήνει στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες αρκετό περιθώριο ευελιξίας ώστε να ληφθεί 
υπόψη η συγκεκριμένη κατάστασή τους, η οποία είναι ιδιαιτέρως εμφανής στις πιο 
ανεπτυγμένες και τις μεταβατικές περιφέρειες. Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής προτείνει να 
προβλεφθεί μεγαλύτερη ευελιξία στο συγκεκριμένο θέμα, με την τροποποίηση των ελάχιστων 
υποχρεωτικών επιπέδων χρηματοδότησης που πρέπει να συγκεντρωθούν σε περιορισμένο 
αριθμό νομικά δεσμευτικών στόχων, καθώς και την προσθήκη ενός θεματικού στόχου στο 
πλαίσιο της συγκέντρωσης. Επίσης, στηρίζει την ιδέα της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τη 
θεματική συγκέντρωση για τις περιφέρειες σταδιακής εξόδου και τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες.

Οι επενδυτικές προτεραιότητες πολύ πιθανώς θα αποτελέσουν κύρια πηγή εντοπισμού 
δράσεων προς στήριξη κατά την επενδυτική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ 
τούτου, ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να τύχουν επεξεργασίας με τη δέουσα ακρίβεια. Στις 
προτεινόμενες τροπολογίες του, χρησιμοποιεί την εν λόγω προσέγγιση μέσω, μεταξύ άλλων, 
των υποκείμενων συνεργειών με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», της ευρύτερης ενσωμάτωσης 
του πολιτισμού καθώς και των επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους), της επέκτασης της 
ενεργειακής απόδοσης και των θεμάτων αστικής αναγέννησης και της δέουσας συνεκτίμησης 
των πλωτών οδών της Ευρώπης.

Ο εισηγητής γνωρίζει τη σημασία τόσο των κοινών δεικτών όσο και των δεικτών 
αποτελεσμάτων. Ωστόσο, πιστεύει ότι οι πρώτοι, λόγω της τεχνικής τους φύσης, πρέπει να 
απαριθμούνται σε εκτελεστική πράξη και όχι σε παράρτημα του κανονισμού ΕΤΠΑ.

Η διαχείριση της αστικής διάστασης αποτελεί την πιο σημαντική πρόκληση της πρότασης της 
Επιτροπής, αν μη τι άλλο για τον λόγο ότι οι πόλεις της Ευρώπης βρίσκονται μεταξύ των 
κύριων δικαιούχων των διαρθρωτικών ταμείων. Η συμμετοχή τους σε διάφορους θεματικούς 
στόχους συμπληρώνεται από μια νεοεισαχθείσα εξασφάλιση ορισμένου τμήματος της 
χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ για τους σκοπούς ολοκληρωμένων δράσεων για την αειφόρο 
αστική ανάπτυξη.  Μολονότι ο εισηγητής καλωσορίζει αυτό το νέο στοιχείο, θεωρεί ότι η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μέσω της εφαρμογής των 
εν λόγω ολοκληρωμένων δράσεων μάλλον στις λειτουργικές αστικές περιοχές. Ο ορισμός 
των περιοχών αυτών πρέπει να επαφίεται στα κράτη μέλη, τα οποία είναι τα πλέον 
κατάλληλα να αποφασίσουν για την ακριβή μορφή τους στην εκάστοτε σύμβαση εταιρικής 
σχέσης. Τόσο η αρχή της εταιρικής σχέσης όσο και οι εδαφικές ιδιαιτερότητες των εν λόγω 
περιοχών πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στη διαδικασία αυτή. Η εκχώρηση πόρων 
του ΕΤΠΑ σε πόλεις, στο επίπεδο που αποφασίζεται σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό και 
χρηματοπιστωτικό πλαίσιο των κρατών μελών, θα ενισχύσει περαιτέρω την προαναφερθείσα 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των ολοκληρωμένων δράσεων για την εν λόγω αειφόρο 
αστική ανάπτυξη. Στην περίπτωση όπου η εν λόγω εκχώρηση είναι πλήρης, οι δράσεις 
μπορούν να πάρουν τη μορφή συνολικών επιχορηγήσεων. Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι 
η προτεινόμενη οριοθέτηση της διαχείρισης της αειφόρου αστικής ανάπτυξης μέσω των 
«Ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων» θα περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα να 
αντικατοπτρίζεται καλύτερα η ιδιαίτερη εδαφική κατάσταση και να επιλέγεται ο πιο 
κατάλληλος τρόπος διαχείρισης της χρηματοδότησης, δηλαδή, θα αποκλείσει, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, τον τρόπο που έχει αποδειχτεί στο παρελθόν ότι λειτουργεί με επιτυχία. Ως εκ 
τούτου, ο εισηγητής προτείνει να επιτρέπεται να συντελείται η αειφόρος αστική ανάπτυξη και 
μέσω ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος ή ειδικού άξονα προτεραιότητας. Επίσης, ο 
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εισηγητής στηρίζει ένθερμα την εισαγωγή καινοτόμων δράσεων στον τομέα της αειφόρου 
αστικής ανάπτυξης. Μολονότι δεν αρνείται την ανάγκη δικτύωσης, δημιουργίας ικανοτήτων 
και ανταλλαγής εμπειριών στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, πιστεύει ότι τα 
παραπάνω μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω των ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων και 
φορέων και προτείνει την απαλοιφή της διάταξης σχετικά με την πλατφόρμα αστικής 
ανάπτυξης, ως συνέπεια της θέσης αυτής. Τέλος, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, ο εισηγητής 
προτείνει την ενίσχυση και την ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ αγροτικών και αστικών 
περιοχών.

Επίσης, ο εισηγητής τονίζει ότι το συγκεκριμένο επιχειρηματικό περιβάλλον των 
επιχειρήσεων στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες απαιτεί την πρόβλεψη δυνατοτήτων για 
επιπρόσθετη χρηματοδότηση.


