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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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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

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

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

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

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της 25ης Απριλίου 20122,

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

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

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

                                               
1 ΕΕ C 47, 17.2.2011, σ. 1.
2 ΕΕ C 0.0.000, σ. 0/Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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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.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1– τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των 
αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών, 
αστικών και άλλων δημόσιων αρχών, 
τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους και φορείς που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, 

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση συνάπτοντας συμφωνία 
συνεργασίας με τις αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
συνεργάζονται, εντός του θεσμικού, 
νομικού και χρηματοπιστωτικού 
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συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για 
μεγαλύτερη οικονομική, εδαφική και 
κοινωνική συνοχή, η Ένωση οφείλει, σε 
όλα τα στάδια της εφαρμογής των Ταμείων 
του ΚΣΠ, να αποσκοπεί στην εξάλειψη 
των ανισοτήτων και την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

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

ανδρών και γυναικών καθώς και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλής, εθνότητας, θρησκεύματος ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού όπως ορίζει 
το άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 10 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 21 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινωνική ένταξη και η κατάργηση των διακρίσεων πρέπει να ενσωματωθεί στον κανονισμό
ΚΔ, αναγνωρίζοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ΣΕΕ, τη ΣΛΕΕ και τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Οι στόχοι των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ επιδιώκονται 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και 
της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου της διατήρησης, της προστασίας 
και της βελτίωσης του περιβάλλοντος, 
όπως ορίζεται στα άρθρα 11 και 191 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την 
υποστήριξη των στόχων σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη 
φιλοδοξία να αφιερωθεί τουλάχιστον το 
20 % του προϋπολογισμού της Ένωσης 
στον σκοπό αυτό, με τη χρήση 
μεθοδολογίας που θα εγκριθεί από την 
Επιτροπή με κατ’εξουσιοδότηση πράξη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες στα άρθρα 8 και 9.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τα άρθρα 10-12.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15α. Πρέπει να αναπτυχθούν στενές 
συνέργειες μεταξύ των ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ και το 
πρόγραμμα Horizon 2020, με σκοπό την 
ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας των εθνικών και 
περιφερειακών φορέων στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης και 
με σκοπό την οικοδόμηση μιας 
«κλίμακας αριστείας». Η αρχή της 
αριστείας πρέπει να αποτελέσει κομβικό 
στοιχείο στην ανάπτυξη συνεργειών 
μεταξύ της πολιτικής για τη συνοχή και 
της έρευνας και ανάπτυξης, και των 
καινοτόμων πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η επίδραση των ενωσιακών πολιτικών, πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες με 
ιδιαίτερη έμφαση στη συμπληρωματικότητα μεταξύ της πολιτικής για τη συνοχής και των 
πολιτικών για την έρευνα και ανάπτυξη.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Βάσει του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου που θα εγκρίνει η Επιτροπή, 
κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
καταρτίσει, σε συνεργασία με τους 
εταίρους του και σε συνεννόηση με την 
Επιτροπή, μια σύμβαση εταιρικής σχέσης. 
Με τη σύμβαση εταιρικής σχέσης θα 
πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό πλαίσιο 
τα ορισθέντα στο κοινό στρατηγικό 

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

δεσμεύσεις για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής της Ένωσης για την 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, μέσω του προγραμματισμού 
των Ταμείων που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ και να τεθούν οι ρυθμίσεις που θα 
διασφαλίζουν την ουσιαστική και 
αποτελεσματική εφαρμογή των ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν την υποστήριξη για να 
εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές τους ανάγκες. 
Εκ των προτέρων όροι θα πρέπει να 
καθοριστούν για να εξασφαλιστεί ότι 
υπάρχει το αναγκαίο πλαίσιο όρων για την 
αποτελεσματική χρήση της υποστήριξης 
της Ένωσης. Οι εκ των προτέρων όροι 
πρέπει να εφαρμόζονται μόνον όταν 
συνδέονται απευθείας και επηρεάζουν την 
αποτελεσματική εφαρμογή των ταμείων
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ. Η 
Επιτροπή οφείλει να αξιολογεί τις 
πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη 
μέλη σχετικά με την εκπλήρωση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Στις 
περιπτώσεις που δεν καταστεί δυνατό να 
ικανοποιηθεί ένας εκ των προτέρων όρος, 
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η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία 
να αναστείλει τις πληρωμές για το 
πρόγραμμα, σύμφωνα με ειδικούς κανόνες 
για κάθε Ταμείο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 17.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Θα πρέπει να καθοριστεί ένα πλαίσιο 
επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα ώστε να 
παρακολουθείται η πρόοδος για την 
επίτευξη των στόχων, των ποσοτικών 
συμπεριλαμβανομένων, που έχουν τεθεί 
για κάθε πρόγραμμα στη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να αναλάβει την επανεξέταση 
των επιδόσεων σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη το 2017 και 2019.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 18.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα 
των δαπανών στο πλαίσιο των Ταμείων 
του ΚΣΠ υποβοηθείται από ασφαλείς 
οικονομικές πολιτικές και ότι τα Ταμεία 
του ΚΣΠ μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι σταδιακή 
και να αρχίζει με τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν την 
εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 
κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών. 
Όταν, παρά την ενισχυμένη χρήση των 
Ταμείων του ΚΣΠ, ένα κράτος μέλος 
αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να αναστείλει όλες ή 
μέρος των πληρωμών και των 
δεσμεύσεων. Οι αποφάσεις για την 
αναστολή των πληρωμών θα πρέπει να 
είναι αναλογικές και αποτελεσματικές και 
να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των 
επιμέρους προγραμμάτων για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής και 
κοινωνικής κατάστασης στρ εν λόγω 
κράτος μέλος, καθώς και τις 

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα 
των δαπανών στο πλαίσιο των Ταμείων
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ
υποβοηθείται από ασφαλείς οικονομικές 
πολιτικές και ότι τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ μπορούν, αν 
χρειαστεί, να αναπροσανατολιστούν για 
την αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Οι διατάξεις περί όρων που απορρέουν 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης πρέπει να εφαρμόζονται στα 
ταμεία του ΚΣΠ όσον αφορά την 
εκπλήρωση των όρων για την οικονομική 
διακυβέρνηση. Η διεργασία αυτή πρέπει 
να είναι σταδιακή και να αρχίζει με 
τροποποιήσεις της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων που θα 
υποστηρίζουν την εφαρμογή των 
συστάσεων του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και των κοινωνικών και 
οικονομικών δυσκολιών.
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προηγούμενες τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει για την αναστολή, 
θα πρέπει να τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τον αντίκτυπο 
από την αναστολή πληρωμών στην 
οικονομία του οικείου κράτους μέλους. Η 
αναστολή πληρωμών θα πρέπει να 
αίρεται και τα κονδύλια να είναι εκ νέου 
διαθέσιμα στο οικείο κράτος μέλος μόλις 
το κράτος μέλος λάβει τα αναγκαία 
μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(35) Θα πρέπει να διενεργούνται εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και της 
απόδοσης των Ταμείων που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ και του αντικτύπου στους 
γενικούς σκοπούς των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ και της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Με βάση τις εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις, η Επιτροπή οφείλει να 
καταρτίσει συγκεντρωτική έκθεση εκ των 
υστέρων αξιολόγησης για κάθε ταμείο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 50.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 4(4).

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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τα Ταμεία και κατηγορία περιφέρειας σε 
κάθε κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 18.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 105.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 24.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με έναν 
κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους 
στόχους και τα κριτήρια υποστήριξης της 
υλοποίησης της εταιρικής σχέσης, την 
έγκριση ενός κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, συμπληρωματικούς κανόνες για 
την κατανομή του αποθεματικού 

(88) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με έναν 
κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους 
στόχους και τα κριτήρια υποστήριξης της 
υλοποίησης της εταιρικής σχέσης, τη 
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την 
παροχή πληροφοριών σχετικά με τη 
στήριξη των στόχων της κλιματικής 
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επίδοσης, τον καθορισμό της έκτασης και 
του πληθυσμού που καλύπτουν οι 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, 
λεπτομερείς κανόνες για τα χρηματοδοτικά 
μέσα (εκ των προτέρων εκτίμηση, 
συνδυασμός τύπων υποστήριξης, 
επιλεξιμότητα, τύποι μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 
διασυνοριακό επίπεδο, τους κανόνες για 
ορισμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες, τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, τις ρυθμίσεις για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, τους κανόνες 
για τις αιτήσεις πληρωμής, και την 
καθιέρωση συστήματος κεφαλαιοποίησης 
των ετήσιων δόσεων, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή για τις πράξεις που 
παράγουν έσοδα, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή που εφαρμόζεται στο 
έμμεσο κόστος για επιχορηγήσεις βάσει 
υφιστάμενων μεθόδων και αντίστοιχων 
συντελεστών που εφαρμόζονται στις 
πολιτικές της Ένωσης, τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών σε σχέση με τη 
διαδικασία αναφοράς παρατυπιών και 
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, 
τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις, τις 
ρυθμίσεις για την εξασφάλιση επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου, τους όρους των 
εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, τα 
κριτήρια διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης, τον 
εντοπισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων και τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του επιπέδου της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει, επίσης, να είναι 
εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί το 
παράρτημα V με στόχο την αντιμετώπιση 
μελλοντικών αναγκών προσαρμογής. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή 
τις απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

αλλαγής, τα κριτήρια για τον καθορισμό 
της έκτασης και του πληθυσμού που 
καλύπτουν οι στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης, λεπτομερείς κανόνες για τα 
χρηματοδοτικά μέσα (συνδυασμός τύπων 
υποστήριξης, επιλεξιμότητα, τύποι μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 
διασυνοριακό επίπεδο, τους κανόνες για
τις ελάχιστες διατάξεις που πρέπει να 
περιληφθούν σε ορισμένες χρηματοδοτικές 
συμφωνίες και έγγραφα σταρηγικής, τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, τη διαχείριση και τον έλεγχο, 
τους κανόνες για τις αιτήσεις πληρωμής, 
και την καθιέρωση συστήματος 
κεφαλαιοποίησης των ετήσιων δόσεων, τον 
καθορισμό του ενιαίου συντελεστή για τις 
πράξεις που παράγουν έσοδα, τον 
καθορισμό του ενιαίου συντελεστή που 
εφαρμόζεται στο έμμεσο κόστος για 
επιχορηγήσεις βάσει υφιστάμενων 
μεθόδων και αντίστοιχων συντελεστών
που εφαρμόζονται στις πολιτικές της 
Ένωσης, τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών σε σχέση με τη διαδικασία 
αναφοράς παρατυπιών και ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 
πράξεις, τις ρυθμίσεις για την εξασφάλιση 
επαρκούς διαδρομής ελέγχου, τους όρους 
των εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, 
τους κανόνες που αφορούν τη χρήση 
δεδομένων που συλλέγονται κατά τους 
ελέγχους, τα κριτήρια διαπίστευσης των 
διαχειριστικών αρχών και των αρχών 
πιστοποίησης, τον εντοπισμό κοινά 
αποδεκτών φορέων δεδομένων και τα 
κριτήρια για τον καθορισμό του επιπέδου 
της εφαρμοστέας δημοσιονομικής 
διόρθωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει, επίσης, 
να είναι εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί το 
παράρτημα V με στόχο την αντιμετώπιση 
μελλοντικών αναγκών προσαρμογής. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή 
τις απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη 
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εμπειρογνωμόνων. διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες που αναφέρονται στην εκχώρηση εξουσιών, στα άρθρα 2, 8, 
12, 18, 32, 33, 34, 114, 116 και 132.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 90

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(90) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, όσον αφορά όλα 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, αποφάσεις για την 
έγκριση των συμβάσεων εταιρικής σχέσης, 
αποφάσεις για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης, αποφάσεις για 
την αναστολή πληρωμών που έχουν 
σχέση με τις οικονομικές πολιτικές των 
κρατών μελών και, στην περίπτωση 
αποδέσμευσης, αποφάσεις για την 
τροποποίηση των αποφάσεων με τις οποίες 
θεσπίζονται τα προγράμματα· και όσον 
αφορά τα Ταμεία, αποφάσεις για τον 
προσδιορισμό των περιφερειών και των 
κρατών μελών που πληρούν τα κριτήρια 
του στόχου «Επένδυση για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση», αποφάσεις για τον 
καθορισμό της ετήσιας κατανομής των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στα 
κράτη μέλη, αποφάσεις για τον καθορισμό 
του προς μεταφορά ποσού από τη 
χορήγηση του Ταμείου Συνοχής σε κάθε 
κράτος μέλος για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», αποφάσεις για 
τον καθορισμό του ποσού προς μεταφορά 
από τη χορήγηση των διαρθρωτικών 
ταμείων σε κάθε κράτος μέλος για 
επισιτιστική βοήθεια σε άτομα σε 

(90) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, όσον αφορά όλα 
τα Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ, 
αποφάσεις για την έγκριση των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης, και, στην 
περίπτωση αποδέσμευσης, αποφάσεις για 
την τροποποίηση των αποφάσεων με τις 
οποίες θεσπίζονται τα προγράμματα· και 
όσον αφορά τα Ταμεία, αποφάσεις για τον 
προσδιορισμό των περιφερειών και των 
κρατών μελών που πληρούν τα κριτήρια 
του στόχου «Επένδυση για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση», αποφάσεις για τον 
καθορισμό της ετήσιας κατανομής των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στα 
κράτη μέλη, αποφάσεις για τον καθορισμό 
του προς μεταφορά ποσού από τη 
χορήγηση του Ταμείου Συνοχής σε κάθε 
κράτος μέλος για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», αποφάσεις για 
τον καθορισμό του ποσού προς μεταφορά 
από τη χορήγηση των διαρθρωτικών 
ταμείων σε κάθε κράτος μέλος για 
επισιτιστική βοήθεια σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας, αποφάσεις για την 
έγκριση και την τροποποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, αποφάσεις 
για τα μεγάλα έργα, αποφάσεις για κοινά 
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κατάσταση ανέχειας, αποφάσεις για την 
έγκριση και την τροποποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, αποφάσεις 
για τα μεγάλα έργα, αποφάσεις για κοινά 
σχέδια δράσης, αποφάσεις για την 
αναστολή των πληρωμών και αποφάσεις 
για δημοσιονομικές διορθώσεις.

σχέδια δράσης, αποφάσεις για την 
αναστολή των πληρωμών και αποφάσεις 
για δημοσιονομικές διορθώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(91) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι 
όροι για την υλοποίηση του παρόντος 
κανονισμού, οι εκτελεστικές εξουσίες όσον 
αφορά τη μεθοδολογία που σχετίζεται με 
τους στόχους της κλιματικής αλλαγής,
τους τυποποιημένους όρους και 
προϋποθέσεις για την παρακολούθηση των 
χρηματοδοτικών μέσων, τους 
ομοιόμορφους όρους σχετικά με την 
παρακολούθηση και την παροχή 
πληροφοριών παρακολούθησης για τα 
χρηματοδοτικά μέσα, τη μεθοδολογία 
υπολογισμού των καθαρών εσόδων για τα 
έργα που παράγουν έσοδα, το σύστημα 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων 
μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής, το 
υπόδειγμα επιχειρησιακού προγράμματος 
για τα Ταμεία, την ονοματολογία των 
κατηγοριών παρέμβασης, το μορφότυπο 
για την παροχή πληροφοριών για τα 
μεγάλα έργα και τη μεθοδολογία που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια της 
ανάλυσης κόστους-ωφέλειας για τα μεγάλα 
έργα, το υπόδειγμα του κοινού σχεδίου 
δράσης, το υπόδειγμα των ετήσιων και 

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

συναφείς οδηγίες, τους κανόνες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών, 
αρχών πιστοποίησης, ελεγκτικών αρχών 
και ενδιάμεσων φορέων, το υπόδειγμα της 
δήλωσης διαχείρισης, τα υποδείγματα για 
τη στρατηγική δημοσιονομικού ελέγχου, 
την έκθεση γνωμοδότησης και ετήσιου 
ελέγχου και τη μεθοδολογία για τη μέθοδο 
δειγματοληψίας που ακολουθείται και το 
υπόδειγμα των αιτήσεων πληρωμής θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες στα άρθρα 8 και 116.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 
κοινούς κανόνες που εφαρμόζονται στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
(ΕΤΘΑ), (στο εξής «Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ»). Καθορίζει 
επίσης τις αναγκαίες διατάξεις για να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ
και ο συντονισμός των Ταμείων μεταξύ 
τους και με τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα 
της Ένωσης.
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

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

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντιμετωπίζει την ανάγκη πιο συνεκτικού ορισμού του ΚΣΠ που 
χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον κανονισμό.
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Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση 

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

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) «Ταμείο ή ταμεία»: κάθε ταμείο 
που δημιουργείται με σκοπό την παροχή 
στήριξης από προγράμματα, σε διάφορα 
όργανα που εφαρμόζουν 
χρηματοπιστωτικά μέσα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας πρέπει να υπάρξει ορισμός για το «ταμείο ή τα ταμεία». Η τροπολογία 
αυτή προσπαθεί να δημιουργήσει τον ορισμό αυτό με βάση καθιερωμένους όρους που 
χρησιμοποιούνται στον χρηματοοικονομικό και επενδυτικό κλάδο.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης «για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» και εφαρμόζεται 
στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης στο 
κατάλληλο επίπεδο·

(16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης «για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» και σχεδιάζεται 
και εφαρμόζεται στο πλαίσιο εταιρικής 
σχέσης με ομάδες τοπικής δράσης, στο 
κατάλληλο επίπεδο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντιμετωπίζει την ανάγκη ενός πιο συνεκτικού ορισμού όσον αφορά την 
«τοπική στρατηγική ανάπτυξης», συνδέοντάς την με τις ομάδες τοπικής δράσης, όπως οι 
βασικοί σχεδιαστές και αρμόδιοι για την υλοποίηση των στρατηγικών αυτών.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

22) «ΜΜΕ»: μικροεπιχείρηση ή 
μικρομεσαία επιχείρηση όπως ορίζεται
στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του κανόνα των δυναμικών αναφορών, το τελευταίο τμήμα του ορισμού 22 δεν έχει 
ζωτική σημασία. («δυναμική αναφορά»: η διάταξη στην οποία αναφέρεται αφορά τη διάταξη 
όπως αυτή τροποποιήθηκε, ανάλογα με την περίσταση).
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. 1. Τα Ταμεία αφού καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ χορηγούν ενίσχυση, μέσω πολυετών 
προγραμμάτων, η οποία συμπληρώνει την 
εθνική, περιφερειακή και τοπική 
παρέμβαση, με στόχο την υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
και τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων.

(Η τροποποίηση αυτή ισχύει για ολόκληρο 
το κείμενο. Η έγκρισή της επιβάλλει 
αντίστοιχες αλλαγές σε ολόκληρο το 
κείμενο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων είναι έγγραφα μακροπρόθεσμου στρατηγικού 
σχεδιασμού που περιγράφουν τις αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις και την αναδιάρθρωση 
που είναι αναγκαίες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Οι εξειδικευμένες ανά χώρα 
συστάσεις, από την άλλη, καταρτίζονται σε ετήσια βάση και παρέχουν μια πιο βραχυπρόθεσμη 
προσέγγιση· κατά συνέπεια, είναι πιο δύσκολο να συσχετισθούν με τη μακροπρόθεσμη 
προοπτική των ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από την ενίσχυση των αρχών της πολυμερούς διακυβέρνησης και συνεργασίας, είναι 
απαραίτητο να υπάρχει σαφής καθορισμός των εταίρων και του τρόπου με τον οποίον 
εμπλέκονται στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει τη θέση του 
ΕΚ ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να εμπλέκονται πλήρως στην κατάρτιση των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης καθώς και σε όλες τις φάσεις εφαρμογής της πολιτικής συνοχής, 
με διαρθρωμένο και συστηματικό τρόπο.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) δημόσιες αρχές πέρα από αυτές που 
αναφέρονται στο εισαγωγικό εδάφιο της
παρούσας παραγράφου·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους· και

α) τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 
μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων 
στην εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου 
κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, 

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, και 
σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής 
σχέσης που αναφέρεται στην παράγραφο
1, τα κράτη μέλη προωθούν τη συμμετοχή 
των εταίρων στην εκπόνηση συμβάσεων 
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παρακολούθηση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων. Οι εταίροι συμμετέχουν 
στις επιτροπές παρακολούθησης των 
προγραμμάτων.

εταιρικής σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων 
προόδου κατά την προετοιμασία, 
εφαρμογή, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση προγραμμάτων. Οι εταίροι 
συμμετέχουν στις επιτροπές 
παρακολούθησης των προγραμμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από την ενίσχυση των αρχών της πολυεπίπεδη διακυβέρνησης και συνεργασίας, πρέπει να 
υπάρξει σαφής καθορισμός των εταίρων και του τρόπου με τον οποίο εμπλέκονται στην
πολιτική διαδικασία.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για έναν ευρωπαϊκό 
κώδικα δεοντολογίας που θεσπίζει 
στόχους και κριτήρια για την υποστήριξη 
της εφαρμογής της εταιρικής σχέσης και 
για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών, εμπειριών, αποτελεσμάτων 
και ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών. 

3. Θα προβλεφθεί ευρωπαϊκός κώδικας
δεοντολογίας προκειμένου να θεσπίζει 
στόχους και κριτήρια για την υποστήριξη 
της εφαρμογής της εταιρικής σχέσης και 
για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών, εμπειριών, αποτελεσμάτων 
και ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 142 που 
χρειάζονται για τον εν λόγω ευρωπαϊκό
κώδικα συμπεριφοράς.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
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διασφαλίζουν την προάσπιση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
κατά τα στάδια της προετοιμασίας και 
της υλοποίησης των προγραμμάτων.

διασφαλίζουν την προάσπιση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και 
την συνεκτική ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου σε όλες τις φάσεις 
προετοιμασίας, προγραμματισμού και 
εφαρμογής, καθώς και στην 
παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάσταση των φύλων και η δυνατότητα πρόσβασης πρέπει να ενσωματωθεί στον κανονισμό 
και πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις εφαρμογής των προγραμμάτων.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της 
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και 
υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της 
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και 
υλοποίηση των προγραμμάτων.
Ειδικότερα, πρέπει να ληφθεί υπόψη, 
ανάλογα με την περίπτωση, η δυνατότητα 
πρόσβασης των αναπήρων στην 
προετοιμασία, τον προγραμματισμό και την 
εφαρμογή των προγραμμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάσταση των φύλων και η δυνατότητα πρόσβασης πρέπει να ενσωματωθεί στον κανονισμό 
και πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις εφαρμογής των προγραμμάτων.
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προώθηση των 
απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, 
της απόδοσης των πόρων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν, της πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των 
στόχων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 
που εγκρίνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή 
εγκρίνει την εν λόγω μεθοδολογία με την 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προώθηση των 
απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, 
της απόδοσης των πόρων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν, της πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των 
στόχων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 
που εγκρίνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ 
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έκδοση εκτελεστικής πράξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 
3.

εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 142 για την υιοθέτηση της 
μεθοδολογίας αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση της μεθοδολογίας αποτελεί μέτρο γενικής αναφοράς που αποσκοπεί στη συμπλήρωση 
ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της βασικής νομοθετικής πράξης.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο ορίζεται στο
Παράρτημα [X].

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) ανάλυση των ανισοτήτων και των (i) ανάλυση των ανισοτήτων και των 
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αναπτυξιακών αναγκών με αναφορά στους 
θεματικούς στόχους και τις βασικές 
δράσεις που ορίζονται στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στις ειδικές για 
κάθε χώρα συστάσεις βάσει του άρθρου 
121 παράγραφος 2 της Συνθήκης και στις 
σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

αναπτυξιακών αναγκών με αναφορά στους 
θεματικούς στόχους, στο κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο και τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στις ειδικές για κάθε χώρα 
συστάσεις βάσει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 της Συνθήκης και στις 
σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) για κάθε θεματικό στόχο, σύνοψη των 
κύριων αναμενόμενων αποτελεσμάτων για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ·

(iii) για κάθε θεματικό στόχο που έχει 
επιλεγεί, σύνοψη των κύριων 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων για κάθε 
Ταμείο που καλύπτεται από τον ΚΚΔ ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την κυρίαρχη ανάλυση των διαφορών και των αναπτυξιακών αναγκών, τα κράτη μέλη, 
ιδίως στην περίπτωση του σχετικά περιορισμένου κονδυλίου που χορηγείται σε αυτά στο 
πλαίσιο του ΠΣ, πρέπει να έχουν την ευελιξία (με την επιφύλαξη των διατάξεων όσον αφορά τη 
θεματική συγκέντρωση των κανονισμών των συγκεκριμένων ταμείων) να καθορίζουν το 
βέλτιστο μείγμα θεματικών στόχων, με σκοπό την ενίσχυση της συνοχής και την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ2020.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) τους κύριους τομείς προτεραιότητας 
για τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη, 

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

μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες 
όπου τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους 
στρατηγικές· 

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ για την εδαφική ανάπτυξη αστικών, 
αγροτικών, παράκτιων και αλιευτικών 
περιοχών, καθώς και περιοχών με ιδιαίτερα 
εδαφικά χαρακτηριστικά, και ιδίως τις 
ρυθμίσεις εφαρμογής των άρθρων 28, 29 
και 99 που συνοδεύονται από κατάλογο
κριτηρίων για τον καθορισμό 
λειτουργικών αστικών περιοχών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος κριτηρίων για τον καθορισμό λειτουργικών αστικών περιοχών αποσκοπεί στην 
καθιέρωση μεγαλύτερης ευελιξίας στις ρυθμίσεις για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές δημογραφικές προκλήσεις που 
αποτελούν ένα από τα κομβικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι περιφέρειες στο 
μέλλον, όπως προσδιορίζεται στο έγγραφο για τις περιφέρειες 2020. Η τροπολογία αυτή 
ενισχύει την κατάργηση των διακρίσεων και την ενσωμάτωση, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα 
με αναπηρία.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 –στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστική 
πράξη, απόφαση για την έγκριση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης το αργότερο 
εντός έξι μηνών από την υποβολή της από 
το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν ληφθεί υπόψη ικανοποιητικά οι 
παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή. 
Η σύμβαση εταιρικής σχέσης δεν τίθεται 
σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

2. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστική 
πράξη, απόφαση για την έγκριση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης το αργότερο 
εντός έξι μηνών από την υποβολή της από 
το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν ληφθεί υπόψη ικανοποιητικά οι 
παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή. 
Εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, οι 
αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, 
παραγράφος 1, μπορούν να κοινοποιούν 
στην Επιτροπή, περιπτώσεις με 
σημαντικές πτυχές εταιρικής σχέσης που 
έχουν εφαρμοστεί εσφαλμένα στην 
προετοιμασία της σύμβασης εταιρικής 
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σχέσης. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης δεν 
τίθεται σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ενισχυθεί η εφαρμογή της αρχής της συνεργασίας και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, 
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν άμεση 
ανατροφοδότηση στην Επιτροπή σε αρχικό επίπεδο.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εκπονεί, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2016, ανακοίνωση σχετικά με 
το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων 
όσον αφορά τις συμβάσεις εταιρικής 
σχέσης και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα, όπου περιλαμβάνεται και η 
λεπτομερής ανασκόπηση ανά κράτος 
μέλος. Η ανακοίνωση αυτή διαβιβάζεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ανάγκη για συνοπτική ανατροφοδότηση στους νομοθέτες και τα υπόλοιπα όργανα της 
ΕΕ σχετικά με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τις συμβάσεις εταιρικής 
σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα, για να ενισχυθεί και η ορατότητα της διαδικασίας.
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Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Καθορίζονται εκ των προτέρων όροι για 
κάθε Ταμείο που καλύπτεται από τον ΚΚΔ
στους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου. Εκ 
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των προτέρων όροι εφαρμόζονται μόνο 
εφόσον αυτοί συνδέονται άμεσα και 
επιδρούν στην αποτελεσματική εφαρμογή 
των ταμείων που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν, σύμφωνα με 
το άρθρο 4, παράγραφος 4, αν πληρούνται 
οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κανόνες για κάθε ταμείο, μέχρι την 
επιτυχή εφαρμογή των μέτρων για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων. Η μη 
εφαρμογή των μέτρων για την τήρηση των 
εκ των προτέρων όρων εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο πρόγραμμα 
συνιστά αιτία αναστολής των πληρωμών 
από την Επιτροπή, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανόνες για κάθε ταμείο.

Or. en

Αιτιολόγηση
Πρέπει να υπάρξει σαφής αναφορά στις διατάξεις σχετικά με την αναστολή πληρωμών που 
ορίζεται στο μέρος 3 του παρόντος κανονισμού (άρθρο 134(ε)). Με βάση τη φιλοσοφία της 
πρότασης της Επιτροπής (όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 3), η αναφορά στο μέρος 3 
εμπίπτει στους «ειδικούς κανόνες για κάθε ταμείο».

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει κίνδυνος η καθιέρωση αποθεματικού επίδοσης να ενθαρρύνει τους αρμόδιους για τη 
χάραξη πολιτικής να ορίσουν πολύ εύκολα επιτεύξιμους στόχους ώστε να διασφαλιστούν πόροι 
και, ως εκ τούτου, να αγνοήσουν πιο πολύπλοκα και δύσκολα να μετρηθούν καινοτόμα έργα και 
μέτρα, που είναι πιο χρήσιμα.
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Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
Κατανομή του αποθεματικού επίδοσης

1. Εάν κατά την επανεξέταση των 
επιδόσεων το 2017 διαπιστωθεί ότι μια 
προτεραιότητα στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος δεν έχει επιτύχει τα 
ορόσημα που ορίστηκαν για το έτος 2016, 
η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις στο 
οικείο κράτος μέλος.
2. Βάσει της επανεξέτασης που 
πραγματοποιείται το 2019, η Επιτροπή 
εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, για να προσδιορίσει, για κάθε 
Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, τα 
προγράμματα και τις προτεραιότητες που 
έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους. Το 
κράτος μέλος προτείνει την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης για τα 
προγράμματα και τις προτεραιότητες που 
προβλέπονται στην απόφαση της 



PR\902007EL.doc 45/107 PE487.740v03-00

EL

Επιτροπής. Η Επιτροπή εγκρίνει την 
τροποποίηση των οικείων προγραμμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 26. Όταν ένα 
κράτος μέλος δεν υποβάλλει τα στοιχεία 
σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφοι 2 
και 3, το αποθεματικό επίδοσης για τα 
προγράμματα ή τις σχετικές 
προτεραιότητες δεν διατίθεται. 
3. Όταν από την επανεξέταση των 
επιδόσεων προκύπτουν στοιχεία σύμφωνα 
με τα οποία μια προτεραιότητα δεν έχει 
επιτύχει τα ορόσημα που καθορίστηκαν 
στο πλαίσιο επιδόσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να αναστείλει το σύνολο ή μέρος 
των ενδιάμεσων πληρωμών για μια 
προτεραιότητα ενός προγράμματος 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στους ειδικούς κανόνες του Ταμείου.
4. Εάν η Επιτροπή διαπιστώνει, βάσει 
της εξέτασης της τελικής έκθεσης 
υλοποίησης του προγράμματος, σοβαρή 
αποτυχία όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων, μπορεί να εφαρμόσει 
δημοσιονομικές διορθώσεις για τις 
οικείες προτεραιότητες σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανόνες του Ταμείου. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 142, θεσπίζοντας τα κριτήρια και 
τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του 
επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης 
που πρέπει να εφαρμοστεί.
5. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται σε 
προγράμματα που εμπίπτουν στον στόχο 
της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
και στον τίτλο V του κανονισμού για το 
ΕΤΘΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 18.
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Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 διαγράφεται
Όροι σχετικοί με τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόγραμμα χαράσσει στρατηγική 
για τη συνεισφορά του προγράμματος στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία είναι 
συνεπής με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
και τη σύμβαση εταιρικής σχέσης. Κάθε 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική, 
αποδοτική και συντονισμένη εφαρμογή 
των Ταμείων του ΚΣΠ και των δράσεων, 
ώστε να επιτευχθεί μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους.

1. Κάθε πρόγραμμα χαράσσει στρατηγική 
για τη συνεισφορά του προγράμματος στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία είναι 
συνεπής με τις διατάξεις που 
περιλαμβάνονται στο κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο και το περιεχόμενο της σύμβασης
εταιρικής σχέσης. Κάθε πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική, 
αποδοτική και συντονισμένη εφαρμογή 
των Ταμείων που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ και των δράσεων, ώστε να επιτευχθεί 
μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για 
τους δικαιούχους.

Or. en

Amendment 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε πρόγραμμα καθορίζει 
προτεραιότητες παραθέτοντας ειδικούς 
στόχους, χρηματοδοτικές συνεισφορές των 
Ταμείων του ΚΣΠ και την αντίστοιχη 
εθνική συμμετοχή.

2. Κάθε πρόγραμμα καθορίζει 
προτεραιότητες παραθέτοντας ειδικούς 
στόχους, χρηματοδοτικές συνεισφορές των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ
και την αντίστοιχη εθνική συμμετοχή, 
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τόσο από τον δημόσιο όσο και τον 
ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υφιστάμενος κανονισμός δεν παρέχει ευελιξία για τον συνδυασμό δημοσίων και ιδιωτικών 
πόρων για τη συγχρηματοδότηση. Η πρακτική δείχνει ότι η έλλειψη συγχρηματοδότησης μπορεί 
να αποτελέσει εμπόδιο για την υλοποίηση, ενώ η ύπαρξη πολλαπλών πόρων χρηματοδότησης 
μπορούν να προωθήσουν την απορρόφηση.

Amendment 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια των 
προγραμμάτων με τον παρόντα κανονισμό, 
τους ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων, 
την αποτελεσματική συμβολή τους στην 
επίτευξη των θεματικών στόχων και των 
ειδικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, τη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης, τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
του άρθρου 121 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης και τις συστάσεις που εκδίδει το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση. 
Η εκτίμηση εξετάζει, ειδικότερα, την 
καταλληλότητα της στρατηγικής του 
προγράμματος, και των αντίστοιχων 
στόχων, δεικτών, ποσοτικών στόχων και 
την κατανομή των πόρων του 
προϋπολογισμού.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια των 
προγραμμάτων με τον παρόντα κανονισμό, 
τους ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων, 
την αποτελεσματική συμβολή τους στην 
επίτευξη των θεματικών στόχων και των 
ειδικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για 
κάθε Ταμείο που καλύπτεται από τον 
ΚΚΔ, η συνοχή τους με τις διατάξεις που 
ορίζονται στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο,
και το περιεχόμενο της σύμβασης
εταιρικής σχέσης, τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις του άρθρου 121 παράγραφος 2 
της Συνθήκης και τις συστάσεις που 
εκδίδει το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 
148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση. Η εκτίμηση εξετάζει, 
ειδικότερα, την καταλληλότητα της 
στρατηγικής του προγράμματος, και των 
αντίστοιχων στόχων, δεικτών, ποσοτικών 
στόχων και την κατανομή των πόρων του 
προϋπολογισμού.

Or. en
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Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υποβάλλει παρατηρήσεις 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του προγράμματος. Το κράτος 
μέλος παρέχει στην Επιτροπή όλες τις 
απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
αναθεωρεί το προταθέν πρόγραμμα.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει παρατηρήσεις 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του προγράμματος. Το κράτος 
μέλος παρέχει στην Επιτροπή όλες τις 
απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
αναθεωρεί το προταθέν πρόγραμμα εντός 
δύο μηνών.

Or. en

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εστιάζεται σε ειδικές υποπεριφερειακές 
εδαφικές ενότητες· 

α) εστιάζεται σε ειδικές υποπεριφερειακές 
εδαφικές ενότητες, που καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ειδικές 
εδαφικές μονάδες τους και κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους φορείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 του 
παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η αρχή της εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σχεδιάζεται με βάση τις τοπικές ανάγκες 
και το τοπικό δυναμικό και περιλαμβάνει 
καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο 
καθώς και την οργάνωση δικτύων και, 
κατά περίπτωση, τη συνεργασία.

δ) σχεδιάζεται με βάση τις τοπικές ανάγκες 
και το τοπικό δυναμικό και περιλαμβάνει 
καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο 
καθώς και την οργάνωση δικτύων και, 
κατά περίπτωση, την εδαφική συνεργασία.

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η επιτροπή επιλογής για τις 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που 
συγκροτείται βάσει του άρθρου 29 

3. Όταν η επιτροπή επιλογής για τις 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που 
συγκροτείται βάσει του άρθρου 29 
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παράγραφος 3 ορίζει ότι η εφαρμογή της 
επιλεγείσας στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης απαιτεί υποστήριξη από 
περισσότερα του ενός Ταμεία, μπορεί να 
οριστεί ένα επικεφαλής Ταμείο.

παράγραφος 3 ορίζει ότι η εφαρμογή της 
επιλεγείσας στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης απαιτεί υποστήριξη από 
περισσότερα του ενός Ταμεία, η επιτροπή 
μπορεί να ορίσει ένα επικεφαλής Ταμείο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει τον ρόλο της επιτροπής επιλογής αναφέροντας ότι η εν λόγω 
επιτροπή μπορεί να ορίσει το επικεφαλής ταμείο.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η τοπική ανάπτυξη που υποστηρίζεται 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ υλοποιείται βάσει 
μιας ή περισσότερων προτεραιοτήτων του 
προγράμματος.

5. Η τοπική ανάπτυξη που υποστηρίζεται 
από τα Ταμεία που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ υλοποιείται βάσει ενός ή 
περισσοτέρων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και μιας ή περισσότερων 
προτεραιοτήτων του προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αναφερθεί σαφώς ότι η τοπική ανάπτυξη σε επίπεδο κοινότητας μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί από τα ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ στο πλαίσιο ενός ή περισσοτέρων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής 
των κοινοτήτων στην ανάπτυξη της 
στρατηγικής·

δ) περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής 
των τοπικών κοινοτήτων στην ανάπτυξη 
της στρατηγικής·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αναφερθεί σαφώς ότι οι τοπικές κοινότητες εμπλέκονται στην ανάπτυξη και 
την αξιολόγηση των στρατηγικών αυτών.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) περιγραφή των ρυθμίσεων διαχείρισης 
και παρακολούθησης της στρατηγικής που 
αποδεικνύει την ικανότητα της ομάδας 
τοπικής δράσης να υλοποιήσει τη 
στρατηγική και περιγραφή των ειδικών 
ρυθμίσεων για την αξιολόγηση·

στ) περιγραφή των ρυθμίσεων διαχείρισης 
και παρακολούθησης της στρατηγικής που 
αποδεικνύει την ικανότητα της ομάδας 
τοπικής δράσης να υλοποιήσει τη 
στρατηγική και περιγραφή των ειδικών 
ρυθμίσεων για την αξιολόγηση από την 
ομάδα τοπικής δράσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αναφερθεί σαφώς ότι οι τοπικές κοινότητες εμπλέκονται στην ανάπτυξη και 
την αξιολόγηση των στρατηγικών αυτών.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα κριτήρια 
επιλογής των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης. Οι ειδικοί κανόνες των 
Ταμείων μπορούν να καθορίζουν τα 
κριτήρια επιλογής.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα κριτήρια 
επιλογής των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης. Οι ειδικοί κανόνες των 
Ταμείων μπορούν να καθορίζουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για τα κριτήρια 
επιλογής.

Or. en
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
επιλέγονται από επιτροπή που συγκροτούν 
επί τούτου οι αρμόδιες διαχειριστικές 
αρχές των προγραμμάτων.

3. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
επιλέγονται από επιτροπή που συγκροτούν 
επί τούτου οι αρμόδιες διαχειριστικές 
αρχές των προγραμμάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εταίροι πρέπει να συμμετέχουν πλήρως σύμφωνα με το άρθρο 5, ενισχύοντας έτσι τις αρχές
της εταιρικής σχέσης για την πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η απόφαση για την έγκριση 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης από τη 
διαχειριστική αρχή ορίζει τις χορηγήσεις 
κάθε Ταμείου του ΚΣΠ. Καθορίζει επίσης 
τα καθήκοντα των αρχών που είναι 
υπεύθυνες για την υλοποίηση των 
σχετικών προγραμμάτων για όλα τα 
καθήκοντα υλοποίησης που συνδέονται με 
τη στρατηγική.

5. Η απόφαση των αρμοδίων για τη 
διαχείριση των προγραμμάτων αρχών για 
την έγκριση στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης από τη διαχειριστική αρχή 
ορίζει τις χορηγήσεις κάθε Ταμείου που 
καλύπτεται από τον ΚΚΔ. Καθορίζει 
επίσης τα καθήκοντα των αρχών που είναι 
υπεύθυνες για την υλοποίηση των 
σχετικών προγραμμάτων για όλα τα 
καθήκοντα υλοποίησης που συνδέονται με 
τη στρατηγική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί μια πιο λειτουργική διαδικασία έγκρισης των στρατηγικών 
αυτών, αναφέροντας ότι αυτό πρέπει να γίνει από τις αρμόδιες για τη διαχείριση των 
προγραμμάτων αρχές.
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Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 αναφορικά με τον 
αναφερόμενο στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) καθορισμό της περιοχής και του 
πληθυσμού που καλύπτονται από την 
στρατηγική.

6. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 αναφορικά με τα κριτήρια 
για τον αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) καθορισμό της περιοχής και 
του πληθυσμού που καλύπτονται από την 
στρατηγική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίοαναφοράς της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης πρέπει να είναι τα κριτήρια για τον ορισμό 
της περιοχής και του πληθυσμού που καλύπτονται, καθώς ο ορισμός αυτός θα περιληφθεί στην 
τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, σύμφωνα με το άρθρο 29(1)(a).

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον αντίστοιχο 
ρόλο της ομάδας τοπικής δράσης και των 
αρχών που είναι υπεύθυνες για την 
εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, 
για όλα τα καθήκοντα που συνδέονται με 
τη στρατηγική.

Οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές
καθορίζουν τον αντίστοιχο ρόλο των 
ομάδων τοπικής δράσης και των αρχών 
που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των 
σχετικών προγραμμάτων, για όλα τα 
καθήκοντα που συνδέονται με τη 
στρατηγική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 29, παράγραφος 5 για να διασφαλισθεί σαφήνεια 
όσον αφορά τη συμμετοχή και τα καθήκοντα ορισμένων διαχειριστικών αρχών.
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Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι 
οι ομάδες τοπικής δράσης είτε επιλέγουν 
έναν εταίρο στο εσωτερικό της ομάδας ως 
επικεφαλής εταίρο για τα διοικητικά και 
δημοσιονομικά θέματα είτε συγκροτούνται 
νόμιμα σε μια κοινή δομή.

2. Οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές
εξασφαλίζουν ότι οι ομάδες τοπικής 
δράσης είτε επιλέγουν έναν εταίρο στο 
εσωτερικό της ομάδας ως επικεφαλής 
εταίρο για τα διοικητικά και 
δημοσιονομικά θέματα είτε συγκροτούνται 
νόμιμα σε μια κοινή δομή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 29, παράγραφος 5 για να διασφαλισθεί σαφήνεια 
όσον αφορά τη συμμετοχή και τα καθήκοντα ορισμένων διαχειριστικών αρχών.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα καθήκοντα των ομάδων τοπικής 
δράσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

3. Τα καθήκοντα των ομάδων τοπικής 
δράσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αυτός πρέπει να θεσπίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα καθήκοντα 
των αρχών τοπικής δράσης, αφήνοντας στα κράτη μέλη την ευελιξία για τον καθορισμό των 
αντίστοιχων μελών των ομάδων αυτών.
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Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης από τα 
Ταμεία του ΚΣΠ

Υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης που 
καθοδηγούνται από τις κοινότητες από τα 
Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ

Or. en

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης 
περιλαμβάνει:

Η υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης που 
καθοδηγούνται από τις κοινότητες
περιλαμβάνει:

Or. en

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις δαπάνες της προπαρασκευαστικής 
υποστήριξης· 

α) τις δαπάνες της προπαρασκευαστικής 
υποστήριξης, όπου περιλαμβάνεται και η 
στήριξη ομάδων τοπικής δράσης των 
οποίων οι στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης δεν θα επιλεγούν για 
χρηματοδότηση από την επιτροπή 
επιλογής που συστήνεται με βάση το 
άρθρο 29, παράγραφος 3·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η στήριξη προπαρασκευαστικών δράσεων πρέπει να παρέχεται ανεξάρτητα από την απόφαση 
της επιτροπής επιλογής, προκειμένου να παράσχει κίνητρα στις ομάδες τοπικής δράσης να 
υποβάλλουν στρατηγικές ανάπτυξης για τις κοινότητές τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 που καθορίζουν λεπτομερείς 

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

κανόνες σχετικά με τον συνδυασμό της 
υποστήριξης που παρέχεται σε τελικούς 
αποδέκτες μέσω επιχορηγήσεων, 
επιδοτήσεων επιτοκίου, επιδοτήσεων με 
προμήθεια εγγύησης και χρηματοδοτικών 
μέσων, συμπληρωματικούς ειδικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών και 
κανόνες που προσδιορίζουν τους τύπους 
δραστηριοτήτων που δεν υποστηρίζονται 
από τα χρηματοδοτικά μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 142 που 
καθορίζει τους ειδικούς κανόνες που 
διέπουν ορισμένους τύπους 
χρηματοδοτικών μέσων που αναφέρονται 
στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου,
καθώς και τα προϊόντα που μπορούν να 
παράγονται από αυτά τα χρηματοδοτικά 
μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης πρέπει να αποσαφηνιστεί τροποποιώντας την 
προσθήκη του στο παρόν άρθρο.
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Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ήδη υφιστάμενα ή νεοσύστατα 
χρηματοδοτικά μέσα τα οποία 
σχεδιάζονται ειδικά για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου στόχου και τα οποία 
τηρούν τους εφαρμοστέους ενωσιακούς 
και εθνικούς κανόνες.

(β) ήδη υφιστάμενα ή νεοσύστατα 
χρηματοδοτικά μέσα τα οποία 
σχεδιάζονται ειδικά για την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που καθορίζονται με 
βάση προτεραιότητα, όπως προβλέπει το 
άρθρο 24, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «επιδιωκόμενος στόχος» που χρησιμοποιεί η Επιτροπή πρέπει να αντικατασταθεί με 
σαφή αναφορά.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 –εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 142 που 
καθορίζει τους ειδικούς κανόνες που 
διέπουν ορισμένους τύπους 
χρηματοδοτικών μέσων που αναφέρονται 
στο στοιχείο β) καθώς και τα προϊόντα 
που μπορούν να παράγονται από αυτά τα 
χρηματοδοτικά μέσα.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 - παράγραφος 4 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να επενδύει στο κεφάλαιο υφιστάμενων 
ή νεοσύστατων νομικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία του 
ΚΣΠ, με ειδικό σκοπό την εφαρμογή 
χρηματοδοτικών μέσων συνεπών με τους 
στόχους του αντίστοιχου ταμείου του 
ΚΣΠ, τα οποία αναλαμβάνουν εκτελεστικά 
καθήκοντα· η υποστήριξη αυτών των 
επενδύσεων περιορίζεται στα ποσά που 
είναι απαραίτητα για την εφαρμογή νέων 
χρηματοδοτικών μέσων που είναι 
σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού· ή

(α) να επενδύει στο κεφάλαιο υφιστάμενων 
ή νεοσύστατων νομικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ, με ειδικό 
σκοπό την εφαρμογή χρηματοδοτικών 
μέσων συνεπών με τους στόχους του 
αντίστοιχου ταμείου που καλύπτεται από 
τον ΚΚΔ, τα οποία αναλαμβάνουν 
εκτελεστικά καθήκοντα· η υποστήριξη 
αυτών των επενδύσεων περιορίζεται στα 
ποσά που είναι απαραίτητα για την 
εφαρμογή νέων επενδύσεων κατά τρόπο
σύμφωνο με τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού· ή

Or. en

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων που 
περιλαμβάνονται στα σημεία (a) και (β) 
του πρώτου εδαφίου, η διαχειριστική 
αρχή συνάπτει συμφωνία 
χρηματοδότησης με τα νομικά πρόσωπα 
στα οποία ανατίθενται τα καθήκοντά 
εφαρμογής, ορίζοντας τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για συνεισφορές από 
επιχειρησιακά προγράμματα σε 
χρηματοοικονομικά μέσα. Για τις 
ρυθμίσεις εφαρμογής που προβλέπονται 
στο σημείο 4 (γ), η διαχειριστική αρχή 
εκπονεί συγκεκριμένο έγγραφο 
στρατηγικής το οποίο περιλαμβάνει τους 
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όρους και τις προϋποθέσεις για τις 
συνδρομές από επιχειρησιακά 
προγράμματα σε χρηματοοικονομικά 
μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης πρέπει να εξειδικευθεί στη βασική πράξη. Στην 
περίπτωση της άμεσης διαχείρισης από διαχειριστική αρχή, εκπονείται έγγραφο στρατηγικής το 
οποίο πρέπει να προβλέπεται σαφώς στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4 –εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, που θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με συμφωνίες χρηματοδότησης, 
τον ρόλο και την ευθύνη των νομικών 
προσώπων στα οποία ανατίθενται 
εκτελεστικά καθήκοντα καθώς και τα 
έξοδα και τις αμοιβές διαχείρισης.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, που θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις ελάχιστες διατάξεις που 
πρέπει να περιληφθούν στις συμφωνίες 
χρηματοδότησης και τα έγγραφα 
στρατηγικής, τον ρόλο και την ευθύνη των 
νομικών προσώπων στα οποία ανατίθενται 
εκτελεστικά καθήκοντα καθώς και τα 
έξοδα και τις αμοιβές διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης πρέπει να αποσαφηνιστεί μέσω καλύτερου ορισμού 
του πεδίου αναφοράς του ίδιου του άρθρου.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμογή ορισμένων χρηματοδοτικών Διαχείριση και έλεγχος χρηματοδοτικών 
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μέσων μέσων

Or. en

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, σχετικά με τις ρυθμίσεις
διαχείρισης και ελέγχου των 
χρηματοδοτικών μέσων που εφαρμόζονται 
βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και 33 παράγραφος 4 στοιχείο 
β) περιπτώσεις i), ii) και iii).

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, θεσπίζοντας λεπτομερείς 
κανόνες διαχείρισης και ελέγχου των 
χρηματοδοτικών μέσων που εφαρμόζονται 
βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 1 
στοιχείο α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης πρέπει να αποσαφηνιστεί μέσω καλύτερου ορισμού 
του πεδίου αναφοράς του ίδιου του άρθρου.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 142, τις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν τις πληρωμές και την ανάκληση 
πληρωμών στα χρηματοδοτικά μέσα και 
τις πιθανές συνέπειες για τις αιτήσεις 
πληρωμών.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 142, θεσπίζοντας τις ειδικές 
διατάξεις που διέπουν τις πληρωμές και 
την ανάκληση πληρωμών στα 
χρηματοδοτικά μέσα και τις πιθανές 
συνέπειες των αποσύρσεων για τις 
αιτήσεις πληρωμών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πεδίο της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης πρέπει να αποσαφηνιστεί όσον αφορά την έννοια της 
διατύπωσης «ενδεχόμενες συνέπειες».

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η υποστήριξη που καταβάλλουν τα 
Ταμεία του ΚΣΠ σε χρηματοδοτικά μέσα 
κατατίθεται σε τοκοφόρους λογαριασμούς 
σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα κράτη 
μέλη ή επενδύεται σε προσωρινή βάση 
σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης.

1. Η υποστήριξη που καταβάλλουν τα 
Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ σε 
χρηματοδοτικά μέσα κατατίθεται σε 
τοκοφόρους λογαριασμούς σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα κράτη 
μέλη ή μπορούν να επενδυθούν σε 
προσωρινή βάση σύμφωνα με την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι στην περίπτωση στήριξης που καταβάλλεται σε 
χρηματοοικονομικά μέσα και επενδύεται σε προσωρινή βάση, πρέπει επίσης να επενδύεται σε 
τράπεζες στο έδαφος των κρατών μελών της ΕΕ.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PR\902007EL.doc 69/107 PE487.740v03-00

EL

προγραμμάτων. θεματικούς και ειδικούς στόχους του 
προγράμματος ή των προγραμμάτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 38(1).

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστική 
πράξη, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο 
άρθρο 143, παράγραφος 3 διαδικασία 
εξέτασης, τους ενιαίους όρους σχετικά με 
την παρακολούθηση και την παροχή 
στοιχείων της παρακολούθησης στην 
Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων για τα χρηματοδοτικά μέσα που 
αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 
στοιχείο α).

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστική 
πράξη, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο 
άρθρο 143, παράγραφος 3 διαδικασία 
εξέτασης, τα πρότυπα παρακολούθησης 
και υποβολής εκθέσεων για τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα στην Επιτροπή, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για 
τα χρηματοδοτικά μέσα που αναφέρονται 
στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης πρέπει να αποσαφηνιστεί μέσω καλύτερου ορισμού 
του πεδίου αναφοράς του ίδιου του άρθρου.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιτροπή παρακολούθησης 
αποτελείται από αντιπροσώπους της 
διαχειριστικής αρχής, ενδιάμεσων φορέων 
και αντιπροσώπους των εταίρων. Κάθε 

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

εμπλέκονται, σύμφωνα με το άρθρο 5. 
Κάθε μέλος της επιτροπής 
παρακολούθησης έχει δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 
επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των σχετικών προτέρων 
όρων σύμφωνα με το άρθρο 17 και όλα τα 
ζητήματα που ενδεχομένως επηρεάζουν 
την επίδοση του προγράμματος και τα 
διαρθρωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.
Όπου κρίνεται σκόπιμο, στις ετήσιες 
εκθέσεις εφαρμογής επισυνάπτεται και 
έκθεση που εκπονείται σύμφωνα με το 
άρθρο 40, και η οποία καλύπτει τις 
δράσεις που αφορούν χρηματοπιστωτικά
μέσα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής αναφέρονται στους 
προκαταρτικούς όρους που έχουν συμφωνηθεί και σχετίζονται με το πρόγραμμα. Πέραν τούτου, 
θα πρέπει να διευκρινισθεί η σχέση με το άρθρο 40.

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξετάζει την ετήσια έκθεση 
υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος 
μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή της ετήσιας 
έκθεσης υλοποίησης και εντός 5 μηνών 
από την παραλαβή της τελικής έκθεσης. 
Όταν η Επιτροπή δεν κοινοποιεί 
παρατηρήσεις εντός αυτών των 
προθεσμιών, οι εκθέσεις θεωρείται ότι 
έχουν γίνει αποδεκτές.

6. Η Επιτροπή εξετάζει την ετήσια και 
τελική έκθεση υλοποίησης και ενημερώνει 
το κράτος μέλος για τις παρατηρήσεις της 
εντός δύο μηνών από την παραλαβή της 
ετήσιας έκθεσης υλοποίησης και εντός 5 
μηνών από την παραλαβή της τελικής 
έκθεσης. Όταν η Επιτροπή δεν κοινοποιεί 
παρατηρήσεις εντός αυτών των 
προθεσμιών, οι εκθέσεις θεωρείται ότι 
έχουν γίνει αποδεκτές.

Or. en

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
δίνεται η απαραίτητη συνέχεια σε όλες τις 
παρατηρήσεις της Επιτροπής μετά τη 
συνεδρίαση.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
δίνεται η απαραίτητη συνέχεια σε όλες τις 
παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός τριών 
μηνών.

Or. en
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Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το 2017 και το 2019, η Επιτροπή 
συντάσσει στρατηγική έκθεση που 
συνοψίζει τις εκθέσεις προόδου των 
κρατών μελών, την οποία υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

4. Το 2017 και το 2019, η Επιτροπή 
συντάσσει στρατηγική έκθεση που 
συνοψίζει τις εκθέσεις προόδου των 
κρατών μελών, την οποία υποβάλλει, μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 
Δεκεμβρίου 2019 αντιστοίχως, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η έγκαιρη υποβολή των στρατηγικών εκθέσεων στο ΕΚ, ούτως ώστε 
να μπορεί να πραγματοποιείται στο Κοινοβούλιο ο πολιτικός διάλογος στο πλαίσιο της 
συζήτησης για το ευρωπαϊκό εξάμηνο.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το 2018 και το 2020, η Επιτροπή 
περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεση προόδου 
της προς την εαρινή σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τμήμα που θα 
συνοψίζει τη στρατηγική έκθεση, ιδίως 
όσον αφορά την πρόοδο προς την επίτευξη 
της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη.

5. Το 2018 και το 2020, η Επιτροπή 
περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεση προόδου 
της προς την εαρινή σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τμήμα που θα 
συνοψίζει τη στρατηγική έκθεση, ιδίως 
όσον αφορά την πρόοδο προς την επίτευξη 
της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, και τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες μου ορίζονται στο πλαίσιο 
της στρατηγικής αυτής.

Or. en
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Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων καθώς και για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της 
απόδοσης και του αντικτύπου τους. 
Αξιολογείται ο αντίκτυπος των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με την αποστολή 
των αντίστοιχων Ταμείων του ΚΣΠ σε 
σχέση με τους στόχους της στρατηγικής 
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη καθώς και 
σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (ΑΕγχΠ) και την ανεργία, κατά 
περίπτωση.

1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων καθώς και για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της 
απόδοσης και του αντικτύπου τους.. 
Επιπλέον αξιολογείται ο αντίκτυπος των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με την αποστολή 
των αντίστοιχων Ταμείων που καλύπτεται 
από τον ΚΚΔ σε σχέση με τους στόχους 
της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη καθώς και σε σχέση με το 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) και 
την ανεργία, κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει ότι τα προγράμματα θα αξιολογούνται κατά πρώτο λόγο με βάση 
τους στόχους τους, καθώς και με βάση την αποστολή των ταμείων που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ και σε σχέση με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους 
απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια 
των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι 
έχουν τεθεί σε λειτουργία οι διαδικασίες 
για την παραγωγή και συλλογή των 
δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις 
αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δεδομένων που αφορούν τους κοινούς και, 

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους 
απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια 
των αξιολογήσεων, σύμφωνα με το εδάφιο 
(ε) του άρθρου 51, παράγραφος 1. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι έχουν τεθεί 
σε λειτουργία οι διαδικασίες για την 
παραγωγή και συλλογή των δεδομένων 
που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις, 
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ανάλογα με την περίπτωση, τους ειδικούς 
δείκτες προγράμματος.

συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που 
αφορούν τους κοινούς και, ανάλογα με την 
περίπτωση, τους ειδικούς δείκτες 
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει ότι οι αξιολογήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται με τη 
στήριξη των ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ.

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αξιολογήσεις γίνονται από 
εμπειρογνώμονες λειτουργικά 
ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση του 
προγράμματος. Η Επιτροπή παρέχει 
οδηγίες για τη διενέργεια των 
αξιολογήσεων.

3. Οι αξιολογήσεις γίνονται από 
εμπειρογνώμονες λειτουργικά 
ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση του 
προγράμματος. Η Επιτροπή παρέχει 
οδηγίες για τη διενέργεια των 
αξιολογήσεων, αμέσως μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η καθοδήγηση της Επιτροπής σχετικά με τη διενέργεια των 
αξιολογήσεων θα παρέχεται στην έναρξη της περιόδου προγραμματισμού.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – σημείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) την επάρκεια των προγραμματιζόμενων 
μέτρων για την προώθηση ίσων ευκαιριών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και την 
πρόληψη των διακρίσεων·

ιβ) την επάρκεια των προγραμματιζόμενων 
μέτρων για την προώθηση ίσων ευκαιριών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και την 
πρόληψη των διακρίσεων, όπου 
συμπεριλαμβάνονται και μέτρα για την 
άρση των εμποδίων για τη δυνατότητα 
πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις λαμβάνουν υπόψη τα μέτρα για 
την κατάργηση των διακρίσεων και την ένταξη, με ιδιαίτερη αναφορά στα άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία 113

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την περίοδο προγραμματισμού, οι 
διαχειριστικές αρχές πραγματοποιούν
αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
αξιολογήσεων για την εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και 
του αντικτύπου για κάθε πρόγραμμα βάσει 
του σχεδίου αξιολόγησης. Τουλάχιστον μία 
φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού, μια αξιολόγηση εκτιμά 
τον τρόπο με τον οποίο η υποστήριξη από 
τα Ταμεία του ΚΣΠ έχει συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων για κάθε 
προτεραιότητα. Όλες οι αξιολογήσεις 
εξετάζονται από την επιτροπή 
παρακολούθησης και διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή.

3. Κατά την περίοδο προγραμματισμού, οι 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν ότι 
πραγματοποιούνται αξιολογήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων 
για την εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και 
του αντικτύπου για κάθε πρόγραμμα βάσει 
του σχεδίου αξιολόγησης. Τουλάχιστον μία 
φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού, μια αξιολόγηση εκτιμά 
τον τρόπο με τον οποίο η υποστήριξη από 
τα Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ
έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 
για κάθε προτεραιότητα. Όλες οι 
αξιολογήσεις εξετάζονται από την 
επιτροπή παρακολούθησης και 
διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του άρθρου 49 με το άρθρο 47, παράγραφος 
3, όπου αναφέρεται ότι οι αξιολογήσεις διενεργούνται από εμπειρογνώμονες που είναι 
λειτουργικά ανεξάρτητοι.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
διενεργούνται από την Επιτροπή ή από τα 
κράτη μέλη σε στενή συνεργασία μεταξύ 
τους. Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 

Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
διενεργούνται από την Επιτροπή ή από τα 
κράτη μέλη σε στενή συνεργασία μεταξύ 
τους. Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
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εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και 
απόδοση των Ταμείων του ΚΣΠ και τη 
συμβολής του στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, σύμφωνα με τις ειδικές 
απαιτήσεις που θεσπίζονται στους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων. Οι εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις ολοκληρώνονται έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2023.

εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και 
απόδοση των Ταμείων που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ και τη συμβολής του στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τις 
ειδικές απαιτήσεις που θεσπίζονται στους 
ειδικούς κανόνες των Ταμείων. Οι εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις ολοκληρώνονται 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Για κάθε 
ταμείο, η Επιτροπή εκπονεί εκθέσεις 
σύνθεσης και αξιολόγησης που 
συνοψίζουν τις εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις, τις οποίες υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών. Οι εν λόγω εκθέσεις 
σύνθεσης και αξιολόγησης πρέπει να 
ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τέτοιες εκθέσεις σύνθεσης εκπονήθηκαν για την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού και η 
θετική αυτή πρακτική πρέπει να συνεχισθεί και να αποκτήσει σταθερή νομική βάση. Αυτός ο 
τρόπος αξιολόγησης, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο σε μια προσέγγιση με προσανατολισμό τα 
αποτελέσματα, θα δώσει μεγαλύτερη ορατότητα, μέσω των πολιτικών συζητήσεων στα 
αναφερόμενα όργανα της ΕΕ. Επιπλέον, θα διασφαλίζεται η συνέχεια για τη διαδικασία 
εξοικείωσης με την πολιτική.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ενίσχυση της εθνικής και περιφερειακής 
ικανότητας όσον αφορά τον 
προγραμματισμό επενδύσεων, την 
αξιολόγηση αναγκών, την προετοιμασία, 
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
χρηματοδοτικών μέσων, κοινών σχεδίων 
δράσης και μεγάλων έργων, 
περιλαμβανομένων κοινών πρωτοβουλιών 

ι) ενίσχυση της εθνικής και περιφερειακής 
ικανότητας όσον αφορά τον 
προγραμματισμό επενδύσεων, την 
αξιολόγηση αναγκών, την προετοιμασία, 
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
χρηματοδοτικών μέσων, κοινών σχεδίων 
δράσης, ολοκληρωμένων εδαφικών 
επενδύσεων και μεγάλων έργων, 
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με την ΕΤΕπ. περιλαμβανομένων κοινών πρωτοβουλιών 
με την ΕΤΕπ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις αποτελούν καινοτόμο προσέγγιση για την εφαρμογή της 
πολιτικής και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητάς της, ενώ πρέπει επίσης να παρέχεται και 
τεχνική βοήθεια για τη στήριξη των αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) ενίσχυση της δυνατότητας και 
ικανότητας των εταίρων σύμφωνα με το 
άρθρο 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Και οι εταίροι πρέπει να επωφελούνται από πόρους που χορηγούνται για την οικοδόμηση 
ικανοτήτων, ούτως ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διαδικασία, καθώς συχνά υπάρχει 
έλλειψη κατάλληλων πόρων για την πλήρη αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης τους στον 
προγραμματισμό.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, 
τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, δικτύωσης, 
επίλυσης καταγγελιών και ελέγχου και 
δημοσιονομικού ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν τα Ταμεία του 

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, 
τα Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ
μπορούν να χρηματοδοτούν τις 
δραστηριότητες προπαρασκευής, 
διαχείρισης, παρακολούθησης, 
αξιολόγησης, ενημέρωσης και 
επικοινωνίας, δικτύωσης, επίλυσης 
καταγγελιών και ελέγχου και 
δημοσιονομικού ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
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ΚΣΠ για την υποστήριξη ενεργειών με 
σκοπό τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και 
μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών του κράτους μέλους και των 
δικαιούχων να διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν τα Ταμεία του ΚΣΠ. Οι 
ενέργειες αυτές δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους 
προγραμματισμού.

μπορούν να χρησιμοποιούν τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ για την 
υποστήριξη ενεργειών με σκοπό τη μείωση 
της διοικητικής επιβάρυνσης των 
δικαιούχων, περιλαμβανομένων των 
συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
δεδομένων και μέτρων για την ενίσχυση 
της ικανότητας των αρχών του κράτους 
μέλους, συμπεριλαμβανομένων και των 
τοπικών και περιφερειακών δημοσίων 
αρχών, και των δικαιούχων να 
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα 
Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ. Οι 
ενέργειες αυτές δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους 
προγραμματισμού. Οι πόροι της τεχνικής 
βοήθειας θα συμβάλουν επίσης στην 
οικοδόμηση ικανοτήτων για τους 
εταίρους, σύμφωνα με το άρθρο 5, 
παρέχοντας έτσι σε αυτούς τη 
δυνατότητα να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεχνική βοήθεια πρέπει να παρέχεται στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο. Και οι εταίροι πρέπει 
να επωφελούνται από πόρους που χορηγούνται για την οικοδόμηση ικανοτήτων, ούτως ώστε να 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διαδικασία, καθώς συχνά υπάρχει έλλειψη κατάλληλων πόρων 
για την πλήρη αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης τους στον προγραμματισμό.

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα καθαρά έσοδα που παράγονται 
άμεσα από μια πράξη κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής της, τα οποία δεν ελήφθησαν 
υπόψη κατά τον χρόνο έγκρισης της 
πράξης, αφαιρούνται από τις επιλέξιμες 
δαπάνες της πράξης στην αίτηση τελικής 
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος. Ο 
παρών κανόνας δεν εφαρμόζεται στα 

6. Τα καθαρά έσοδα που παράγονται 
άμεσα από μια πράξη κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής της, τα οποία δεν ελήφθησαν 
υπόψη κατά τον χρόνο έγκρισης της 
πράξης, αφαιρούνται από τις επιλέξιμες 
δαπάνες της πράξης το αργότερο στην 
αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο 
δικαιούχος. Ο παρών κανόνας δεν 
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χρηματοδοτικά μέσα και τα βραβεία. εφαρμόζεται στα χρηματοδοτικά μέσα και 
τα βραβεία.

Or. en

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το συνολικό ποσό που χορηγείται βάσει 
του προγράμματος στις πράξεις οι οποίες 
υλοποιούνται εκτός της περιοχής του 
προγράμματος δεν υπερβαίνει το 10% της 
υποστήριξης από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΤΘΑ σε επίπεδο 

β) το συνολικό ποσό που χορηγείται βάσει 
του προγράμματος στις πράξεις οι οποίες 
υλοποιούνται εκτός της περιοχής του 
προγράμματος είναι μεταξύ του 1% και 
του 10% της υποστήριξης από το ΕΤΠΑ, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ σε 
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προτεραιότητας, ή για το ΕΓΤΑΑ, το 3% 
της συνδρομής του Ταμείου σε επίπεδο 
προγράμματος·

επίπεδο προτεραιότητας, ή για το ΕΓΤΑΑ, 
το 3% της συνδρομής του Ταμείου σε 
επίπεδο προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εκχώρηση ή μετεγκατάσταση μιας 
παραγωγικής δραστηριότητας·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 18.
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Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 –εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που 
μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των 
στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 
2006 έως 2008, αφορά το μέσο ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Η ταξινόμηση των περιφερειών σε μια 
από τις τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κάθε 
περιφέρειας, που μετράται σε ισοτιμίες 
αγοραστικής δύναμης και υπολογίζεται 
βάσει των στοιχείων της Ένωσης για την 
περίοδο ΧΧΧΧ έως ΧΧΧΧ, αφορά το μέσο 
ΑΕγχΠ της ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο 
αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ακριβείας πρέπει να διασφαλιστεί ότι για την ταξινόμηση των περιφερειών σε μια 
από τις τρεις κατηγορίες λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα.

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3 –εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα 
κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ), που μετράται σε 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της 
Ένωσης για την περίοδο 2007 έως 2009, 
κατώτερο του 90% του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια 
περίοδο αναφοράς.

3. Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα 
κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ), που μετράται σε 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της 
Ένωσης για την περίοδο XXXX έως 
XXXX, κατώτερο του 90% του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια 
περίοδο αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ακριβείας πρέπει να διασφαλιστεί ότι για την ταξινόμηση των περιφερειών 
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λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα.

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 
ανέρχονται στο 96,52% των συνολικών 
πόρων (δηλ. συνολικά σε 324 320 492 844
ευρώ) και κατανέμονται ως εξής:

1. Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 
ανέρχονται στο XX % των συνολικών 
πόρων (δηλ. συνολικά σε XXXX XXXX 
XXXX XXXX ευρώ) και κατανέμονται ως 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

The European Parliament has set out in the SURE report a clear position as to the level of 
resources needed in the next MFF for the EU budget. Namely that even with an increase in 
the level of resources for the next MFF of at least 5 % compared to the 2013 level, only a 
limited contribution can be made to the achievement of the Union's agreed objectives and 
commitments and the principle of Union solidarity. Therefore, at least a 5% increase of 
resources is needed for the next MFF. In particular for Cohesion Policy, the position of the 
European Parliament is that its funding should be maintained at least at the level of the 2007-
2013 period (EUR 366,8 billion in 2011 prices excluding CEF).

The Rapporteurs consider that as a result of the above, more resources would be available, in 
comparison to the MFF proposal of the Commission, for all categories of regions. In this 
context, increased funding allocated to outermost regions as well as an extension of the safety 
net for ex-phasing out regions could be adopted.

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 50,13% (δηλ. σύνολο 162 589 839 384 
ευρώ) στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες·

α) XX% (δηλ. σύνολο XXXX XXXX 
XXXX XXXX ευρώ) στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 84, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 12,01% (δηλ. σύνολο 38 951 564 661
ευρώ) στις περιφέρειες μετάβασης·

β) XX% (δηλ. σύνολο XXXX XXXX 
XXXX ευρώ) στις περιφέρειες μετάβασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 84, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 16,39% (δηλ. σύνολο 53 142 922 017
ευρώ) στις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες·

γ) XX% (δηλ. σύνολο XXXX XXXX XXXX 
XXXX ευρώ) στις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 84, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 21,19% (δηλ. σύνολο 68 710 486 782
ευρώ) στα κράτη μέλη που υποστηρίζονται 

δ) XX% (δηλ. σύνολο XXXX XXXX 
XXXX XXXX ευρώ) στα κράτη μέλη που 
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από το Ταμείο Συνοχής· υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 84, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) 0,29 % (δηλ. σύνολο 925 680 000 ευρώ) 
ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και 
τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι 
οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της 
συνθήκης προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

ε) XX% (δηλ. σύνολο XXXX XXXX XXXX
ευρώ) ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και 
τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι 
οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της 
συνθήκης προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 84, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 - παράγραφος 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης·

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, λαμβάνοντας υπόψη, κατά 
περίπτωση, την ιδιαίτερη κατάσταση των 
περιφερειών με σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, 
εθνική ευημερία και ποσοστό ανεργίας για 
τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και 
τις περιφέρειες μετάβασης·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για την κατανομή των πόρων από τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να λαμβάνουν 
υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των περιφερειών με σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα. Η τροπολογία αυτή απορρέει από την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της 
εδαφικής διάστασης της πολιτικής.

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 18.

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 
52, σε ένα θεματικό στόχο και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Για το 
ΕΚΤ, ένας άξονας προτεραιότητας 
μπορεί να συνδυάζει επενδυτικές 
προτεραιότητες από διαφορετικούς 

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί να
αφορά μία ή περισσότερες κατηγορίες 
περιφέρειας ή να συνδυάζει μία ή 
περισσότερες συμπληρωματικές
επενδυτικές προτεραιότητες από 
διάφορους θεματικούς στόχους και 
ταμεία, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανονισμούς των Ταμείων.
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θεματικούς στόχους οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 9 παράγραφοι 8, 9, 10 και 11, 
ώστε να διευκολύνεται η συνεισφορά τους 
σε άλλους άξονες προτεραιότητας, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 135

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 136

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

λειτουργικών αστικών περιοχών 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 14(β)(ii) όπου θα υλοποιηθούν 
ενέργειες βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, 
την ενδεικτική ετήσια κατανομή της 
υποστήριξης του ΕΤΠΑ για τις ενέργειες 
αυτές, συμπεριλαμβανομένων των πόρων 
που έχουν εκχωρηθεί στις πόλεις για 
διαχείριση δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΚΤ για 
ολοκληρωμένες δράσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 137

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 11, πρέπει να ενισχυθεί η συμβολή των ταμείων που 
καλύπτονται από το ΚΣΠ στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που εμπλέκονται στην 
μακροπεριφερειακή στρατηγική και τη στρατηγική των θαλάσσιων λεκανών.
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Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των περιφερειακών δημογραφικών 
προκλήσεων και των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες και άτομα. 
με αναπηρία, και την ενδεικτική κατανομή 
πιστώσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθγράμιση με την τροπολογία στο άρθρο 14, στοιχείο γ).

Τροπολογία 139

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ii) για κάθε σχετικό εκ των προτέρων όρο 
που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 
και το παράρτημα IV, ο οποίος δεν 
ικανοποιείται κατά την ημερομηνία 
υποβολής του επιχειρησιακού 
προγράμματος, περιγραφή των μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, για να 
διασφαλιστεί η ολοκλήρωσή τους εντός 
δύο ετών από την έγκριση της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης, ή μέχρι τις 31 
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Δεκεμβρίου 2016, το ενωρίτερο από τα 
δύο.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 140

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 5% της 
χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10% της 
χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Την παρούσα περίοδο, προβλέπεται διασταυρούμενη χρηματοδότηση 10%. Το ποσοστό αυτό 
δεν πρέπει να περιοριστεί, ιδίως ενόψει της ευελιξίας για την παροχή συμπληρωματικής 
στήριξης από διάφορα ταμεία.

Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κοινό σχέδιο δράσης είναι πράξη 
της οποίας ο καθορισμός και η διαχείριση 
πραγματοποιούνται σε σχέση με τις εκροές 
και τα αποτελέσματα που θα επιτύχει. 
Περιλαμβάνει ένα σύνολο έργων που δεν 
συνίστανται στην παροχή υποδομών και 
εκτελούνται υπό την ευθύνη του 
δικαιούχου στο πλαίσιο επιχειρησιακού 
προγράμματος ή προγραμμάτων. Οι εκροές 

1. Ένα κοινό σχέδιο δράσης είναι πράξη 
της οποίας ο καθορισμός και η διαχείριση 
πραγματοποιούνται σε σχέση με τις εκροές 
και τα αποτελέσματα που θα επιτύχει. 
Περιλαμβάνει ένα σύνολο έργων που δεν 
συνίστανται στην παροχή υποδομών και 
εκτελούνται υπό την ευθύνη του 
δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένων των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών, στο 
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και τα αποτελέσματα ενός κοινού σχεδίου 
δράσης συμφωνούνται μεταξύ του κράτους 
μέλους και της Επιτροπής και συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
αποτελούν τη βάση της υποστήριξης από 
τα Ταμεία. Τα αποτελέσματα αναφέρονται
στα άμεσα αποτελέσματα του κοινού 
σχεδίου δράσης. Ο δικαιούχος είναι 
οργανισμός δημόσιου δικαίου. Τα κοινά 
σχέδια δράσης δεν θεωρούνται μεγάλα 
έργα. 

πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος ή 
προγραμμάτων. Οι εκροές και τα 
αποτελέσματα ενός κοινού σχεδίου δράσης 
συμφωνούνται μεταξύ του κράτους μέλους 
και της Επιτροπής και συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
αποτελούν τη βάση της υποστήριξης από 
τα Ταμεία. Τα αποτελέσματα αναφέρονται 
στα άμεσα αποτελέσματα του κοινού 
σχεδίου δράσης. Ο δικαιούχος είναι 
οργανισμός δημόσιου δικαίου. Τα κοινά 
σχέδια δράσης δεν θεωρούνται μεγάλα 
έργα. 

Or. en

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ελάχιστο ποσό της δημόσιας 
υποστήριξης που χορηγείται σε ένα κοινό 
σχέδιο δράσης είναι 10.000.000 ευρώ ή το 
20% της δημόσιας υποστήριξης του 
επιχειρησιακού προγράμματος ή 
προγραμμάτων· ισχύει το χαμηλότερο 
ποσό.

2. Το ελάχιστο ποσό της δημόσιας 
υποστήριξης που χορηγείται σε ένα κοινό 
σχέδιο δράσης είναι 5.000.000 ευρώ ή το 
10% της δημόσιας υποστήριξης του 
επιχειρησιακού προγράμματος ή 
προγραμμάτων· ισχύει το χαμηλότερο 
ποσό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός χαμηλότερου ορίου θεωρείται πιο σχετικός προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
μέσο αυτό αντιστοιχεί στην διαθέσιμη κρίσιμη μάζα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό 
είναι το νομικά ελάχιστο και σε πολλά κράτη μέλη το όριο που θα συμφωνηθεί στη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων να είναι ενδεχομένως υψηλότερο.
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Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών 
και στόχων που δικαιολογούν το κοινό 
σχέδιο δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές συστάσεις για τη χώρα και τις 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών και της Ένωσης βάσει του άρθρου 
121 παράγραφος 2 και των συστάσεων 
του Συμβουλίου τις οποίες λαμβάνουν 
υπόψη τα κράτη μέλη στις πολιτικές τους 
για την απασχόληση βάσει του άρθρου 
148 παράγραφος 4 της Συνθήκης·

(1) ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών 
και στόχων που δικαιολογούν το κοινό 
σχέδιο δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και, κατά περίπτωση, 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων είναι έγγραφα μακροπρόθεσμου στρατηγικού 
σχεδιασμού που περιγράφουν τις αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις και την αναδιάρθρωση 
που είναι αναγκαίες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Οι εξειδικευμένες ανά χώρα 
συστάσεις, από την άλλη, καταρτίζονται σε ετήσια βάση και παρέχουν μια πιο βραχυπρόθεσμη 
προσέγγιση· κατά συνέπεια, είναι πιο δύσκολο να συσχετισθούν με τη μακροπρόθεσμη 
προοπτική των ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ.

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
περισσότερο από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 

θ) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
περισσότερο από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
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μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων και των 
ατόμων με αναπηρία, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εκθέσεις υλοποίησης λαμβάνουν υπόψη τα μέτρα για την 
κατάργηση των διακρίσεων και την ενσωμάτωση, με ιδιαίτερη αναφορά στα άτομα με 
αναπηρία.

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
περισσότερο από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

θ) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση των περιφερειακών 
δημογραφικών προκλήσεων και των 
ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται περισσότερο από 
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 14, στοιχείο γ).
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Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Δράσεις που αποσκοπούν στην 
αύξηση της συνειδητοποίησης όσον 
αφορά την πολιτική για τη συνοχή και 
την προστιθέμενη αξία της για τους 
πολίτες της Ένωσης μπορούν να 
οργανώνονται και από όργανα της 
Ένωσης και συμβουλευτικά όργανα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από την ευθύνη των κρατών μελών, ο κανονισμός ΚΚΔ πρέπει να επιτρέψει την ανάληψη 
δράσεων αύξησης της συνειδητοποίησης από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και συμβουλευτικά 
όργανα, προκειμένου να εξηγηθεί στους πολίτες ο τρόπος με τον οποίον εφαρμόζονται τα 
ταμεία σε περιφέρειες και πόλεις. Θα δώσει επίσης τη δυνατότητα να αναδειχθεί η συμβολή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία αυτή.

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 142, για 
τον καθορισμό των τρόπων ανταλλαγής 
πληροφοριών στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ).

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για τον καθορισμό 
λεπτομερών κανόνων για τη δημιουργία 
του συστήματος που αναφέρεται στο 
σημείο (δ), της παραγράφου 2, καθώς και
των τρόπων ανταλλαγής πληροφοριών που 
καταγράφονται και φυλάσσονται στο 
σύστημα αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο αναφοράς των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων πρέπει να αποσαφηνιστεί με αναφορά 
στο εν λόγω ζήτημα.

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 142, για 
τον καθορισμό κανόνων όσον αφορά τις 

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για τον καθορισμό κανόνων 
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ρυθμίσεις για την εξακρίβωση της 
διαδρομής ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 στοιχείο δ).

όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την 
εξακρίβωση της διαδρομής ελέγχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο δ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο αναφοράς των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων πρέπει να αποσαφηνιστεί με αναφορά 
στο εν λόγω ζήτημα.

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κανόνες εφαρμογής όσον αφορά τη 
χρήση των δεδομένων που συλλέγονται 
κατά τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων 
από υπαλλήλους της Επιτροπής ή 
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της 
Επιτροπής θεσπίζονται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 143 παράγραφος 
3.

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, θεσπίζοντας λεπτομερείς 
κανόνες όσον αφορά τη χρήση των 
δεδομένων που συλλέγονται κατά τη 
διενέργεια των εν λόγω ελέγχων από 
υπαλλήλους της Επιτροπής ή 
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της 
Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες σχετικά με τη χρήση δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια ελέγχων που 
διενεργούν υπάλληλοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Επιτροπής είναι γενικής φύσεως και 
αποσκοπούν στο να συμπληρωθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της βασικής νομοθετικής 
πράξης.

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο φορέας διαπίστευσης εκδίδει επίσημη 
απόφαση διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης που 

1. Ο φορέας διαπίστευσης εκδίδει επίσημη 
απόφαση διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης που 
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πληρούν τα κριτήρια διαπίστευσης τα 
οποία έχει καθορίσει η Επιτροπή μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 142.

πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
διαπίστευσης, σύμφωνα με το άρθρο 64, 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να αποσαφηνιστεί σύμφωνα με τις πρότυπες διατάξεις που 
χρησιμοποιούνται όταν προβλέπεται η εξουσία έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
δυνάμει του άρθρου 142 σχετικά με τα 
μέτρα που προβλέπονται στην πρώτη 
παράγραφο.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να αποσαφηνιστεί σύμφωνα με τις πρότυπες διατάξεις που 
χρησιμοποιούνται όταν προβλέπεται η εξουσία έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 154

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 132 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή 
είτε πρωτοτύπων είτε επικυρωμένων 
αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς 
αποδεκτούς φορείς δεδομένων, 
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή 
εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε 

2. Τα έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή 
είτε πρωτοτύπων είτε επικυρωμένων 
αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε 
αποδεκτούς φορείς δεδομένων, 
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή 
εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε 
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ηλεκτρονική μορφή. ηλεκτρονική μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση και η λέξη «κοινώς» είναι υπερβολικά αόριστη και πρέπει να 
τροποποιηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κατ’εξουσιοδότηση πράξη έχει σαφές και 
αδιαμφισβήτητο πεδίο αναφοράς.

Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 132 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για να καθορίσει τους 
φορείς δεδομένων που μπορούν να 
θεωρούνται κοινά αποδεκτοί.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142, καθορίζοντας τους φορείς 
δεδομένων που μπορούν να γίνουν
αποδεκτοί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση και η λέξη «κοινώς» είναι υπερβολικά αόριστη και πρέπει να 
τροποποιηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κατ’εξουσιοδότηση πράξη έχει σαφές και 
αδιαμφισβήτητο πεδίο αναφοράς.

Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 132 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η διαδικασία πιστοποίησης της 
αντιστοιχίας των εγγράφων που 
διατηρούνται σε κοινώς αποδεκτούς 
φορείς δεδομένων με τα πρωτότυπα 
έγγραφα ορίζεται από τις εθνικές αρχές και 
εξασφαλίζει ότι οι διατηρούμενες εκδόσεις 
ικανοποιούν τις εθνικές νομικές απαιτήσεις 
και είναι αξιόπιστες για τους σκοπούς του 

5. Η διαδικασία πιστοποίησης της 
αντιστοιχίας των εγγράφων που 
διατηρούνται σε αποδεκτούς φορείς 
δεδομένων με τα πρωτότυπα έγγραφα 
ορίζεται από τις εθνικές αρχές και 
εξασφαλίζει ότι οι διατηρούμενες εκδόσεις 
ικανοποιούν τις εθνικές νομικές απαιτήσεις 
και είναι αξιόπιστες για τους σκοπούς του 
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δημοσιονομκού ελέγχου. δημοσιονομκού ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση και η λέξη «κοινώς» είναι υπερβολικά αόριστη και πρέπει να 
τροποποιηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κατ’εξουσιοδότηση πράξη έχει σαφές και 
αδιαμφισβήτητο πεδίο αναφοράς.

Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το κράτος μέλος δεν απαντά ή δεν 
απαντά ικανοποιητικά δυνάμει του 
άρθρου 20 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 20.

Τροπολογία 158

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 141 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 142, τροποποιήσεις του 
παραρτήματος V του παρόντος 
κανονισμού εντός του πεδίου των 
συναφών διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142, όσον αφορά τροποποιήσεις 
του παραρτήματος V, προκειμένου να 
συμπληρώσει τις απαιτήσεις περί 
πληροφόρησης και δημοσιότητας, εφόσον 
κριθεί αναγκαίο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πεδίο αναφοράς της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια.

Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων
κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθενται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στον παρόν άρθρο.

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να ακολουθήσει τις συνήθεις διατάξεις, διευκρινίζοντας ότι τα άρθρα 
καλύπτονται από την εξουσία θέσπισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 160

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό
είναι αόριστης διάρκειας και ανατίθενται
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

2. Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στα άρθρα...1 ανατίθενται 
στην Επιτροπή για περίοδο τριών ετών 
από....2. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση 
σχετικά με την ανάθεση εξουσίας το 
αργότερο 9 μήνες πριν από τη λήξη της 
τριετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους 
ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.
______________
1 (εισάγετε όλους τους αριθμούς των 
άρθρων για τα οποία προβλέπονται κατ’ 



PR\902007EL.doc 103/107 PE487.740v03-00

EL

εξουσιοδότηση πράξεις)
2 ΕΕ: Να συμπληρωθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να ακολουθήσει τις συνήθεις διατάξεις, διευκρινίζοντας ότι τα άρθρα 
καλύπτονται από την εξουσία θέσπισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Επιπλέον πρέπει να 
διευκρινιστεί και η διάρκεια της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία 161

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 3 –εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 141 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο.

Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στα άρθρα… 1 μπορούν να 
ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο.

_______________
1 (εισάγετε όλους τους αριθμούς των 
άρθρων για τα οποία προβλέπονται κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να ακολουθήσει τις συνήθεις διατάξεις, διευκρινίζοντας ότι τα άρθρα 
καλύπτονται από την εξουσία θέσπισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 162

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 5 –εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις τίθενται σε Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
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ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπώνεται 
αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός 
περιόδου 2 μηνών από την κοινοποίηση 
της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
από τη λήξη της εν λόγω περιόδου, τόσο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το 
Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα…1

τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν 
διατυπώνεται αντίρρηση ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο εντός περιόδου 2 μηνών από 
την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω 
περιόδου, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα 
προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

____________
1 (εισάγετε όλους τους αριθμούς των 
άρθρων για τα οποία προβλέπονται κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να ακολουθήσει τις συνήθεις διατάξεις, διευκρινίζοντας ότι τα άρθρα 
καλύπτονται από την εξουσία θέσπισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Επιπλέον πρέπει να 
διευκρινιστεί και η διάρκεια της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία 163

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 5 –εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχει αντιταχθεί στην πράξη 
κατ’ εξουσιοδότηση, η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 164

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 5 –εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω 
περιόδου, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα 
ενημερώσει την Επιτροπή για την 
πρόθεσή τους να μην διατυπώσουν 
αντιρρήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 165

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 5 –εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο αντιταχθούν σε κατ’ 
εξουσιοδότηση εκδοθείσα πράξη, αυτή 
δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που 
προβάλλει αντίρρηση στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη αναφέρει τους 
λόγους των αντιρρήσεών του.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 166

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 9.2 – στήλη 3 – εισαγωγικό 
μέρος – περίπτωση 1 – επί μέρους περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αυξάνουν τα ποσοστά φοίτησης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των 
ομάδων χαμηλών εισοδημάτων και άλλων 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων·

αυξάνουν τα ποσοστά φοίτησης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των 
ομάδων χαμηλών εισοδημάτων και άλλων 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον ευάλωτες 
ομάδες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επισημαίνει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι πλέον ευάλωτες ομάδες.

Τροπολογία 167

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 2 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ύπαρξη στρατηγικής για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων και μηχανισμού
που διασφαλίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή της

Η ύπαρξη στρατηγικής για να επιτευχθούν 
οι στόχοι της Ένωσης όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων και ένας μηχανισμός
που διασφαλίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή της μέσω της συνεκτίμησης της 
διάστασης των φύλων και συγκεκριμένων 
δράσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επισημαίνει την ανάγκη συνεκτίμησης της διάστασης των φύλων.
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Τροπολογία 168

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 2 – στήλη 3 – εισαγωγικό 
μέρος – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

σχεδίου και εκ των προτέρων κριτηρίων 
για την επίτευξη των στόχων της ισότητας 
των φύλων μέσω προτύπων και 
κατευθυντήριων γραμμών·

σχεδίου και εκ των προτέρων κριτηρίων 
για την επίτευξη των στόχων της ισότητας 
των φύλων μέσω προτύπων και 
κατευθυντήριων γραμμών για όλα τα 
ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθούν οι στόχοι ισότητας των φύλων της ΕΕ, η συνεκτίμηση της διάστασης των 
φύλων πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ.

Τροπολογία 169

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – τμήμα 2.1 – σημείο 3 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) των κέντρων ενημέρωσης για την 
Ευρώπη καθώς και των γραφείων των 
αντιπροσωπειών της Επιτροπής και των 
Γραφείων Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της παρουσίας τους στα κράτη μέλη, τα γραφεία πληροφοριών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πρέπει επίσης να συμμετέχουν στη διαδικασία ενημέρωσης καθώς και στις 
δραστηριότητες διάδοσης.


