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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

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

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

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

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

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

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

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

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

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

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
25ης Απριλίου 20121,

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2012),

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

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

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

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στο άρθρο 174 είναι ελλιπής .

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να δοθεί στήριξη στις βασικές υποδομές ιδίως λόγω της σημασίας αυτού του είδους 
της επένδυσης στα διασυνοριακά επιχειρησιακά προγράμματα. Τα προγράμματα συνεργασίας 
μπορούν να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίτευξη αυτών των στόχων, δεδομένου ότι το 
Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να υπάρξει βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των έργων των 
διευρωπαϊκών δικτύων, ιδίως όσων αφορούν τις μεταφορές, την ενέργεια και τις διασυνοριακές 
υποδομές. Οι ευκαιρίες ενίσχυσης των λύσεων που άπτονται των κοινών διασυνοριακών 
υπηρεσιών θα αυξηθούν, μεταξύ άλλων και λόγω του δημογραφικού μαρασμού. 

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι ανάγκη να εξακολουθήσουν να 
υποστηρίζονται, ή –κατά περίπτωση– να 
καθιερωθούν, η διασυνοριακή, η 
διακρατική και η διαπεριφερειακή 
συνεργασία με τις τρίτες χώρες που 
γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς έτσι θα 
επωφεληθούν οι περιοχές των κρατών 
μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. 
Για τον σκοπό αυτό, το ETΠA θα 
συνεισφέρει στα διασυνοριακά 
προγράμματα και στα προγράμματα για τις 
θαλάσσιες λεκάνες που θα θεσπιστούν στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
γειτονίας (ΕΜΓ) σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 και του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012.

(12) Είναι ανάγκη να εξακολουθήσουν να 
υποστηρίζονται, ή –κατά περίπτωση– να 
καθιερωθούν, η διασυνοριακή, η 
διακρατική και η διαπεριφερειακή 
συνεργασία με τις τρίτες χώρες που 
γειτνιάζουν με την Ένωση, διότι έτσι θα 
τεθεί ένα σημαντικό εργαλείο 
περιφερειακής πολιτικής στη διάθεση των 
κρατών μελών που συνορεύουν με τρίτες 
χώρες και θα αποφεί συνεπώς προς 
όφελος των περιφερειών. Για τον σκοπό 
αυτό, το ETΠA θα συνεισφέρει στα 
διασυνοριακά προγράμματα και στα 
προγράμματα για τις θαλάσσιες λεκάνες 
που θα θεσπιστούν στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας (ΕΜΓ) 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 και του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασυνοριακή συνεργασία με τρίτες χώρες αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εν γένει 
περιφερειακής ανάπτυξης εντός των εν λόγω μεθοριακών περιοχών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Προς όφελος των περιφερειών της 
Ένωσης θα πρέπει να θεσπιστεί 
μηχανισμός για την οργάνωση της 
υποστήριξης από το ΕΤΠΑ μέσων 
εξωτερικής πολιτικής, όπως ο ΕΜΓ και ο 
ΜΠΒ, ακόμη και σε περιπτώσεις στις 
οποίες τα προγράμματα εξωτερικής 
συνεργασίας δεν μπορούν να θεσπιστούν ή 
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πρέπει να διακοπούν. πρέπει να διακοπούν. Είναι ανάγκη να 
ληφθεί μέριμνα ώστε ένας τέτοιος 
μηχανισμός να διασφαλίζει βέλτιστη 
λειτουργία, πραγματικό συντονισμό και 
συνέργιες στους κόλπους της Επιτροπής, 
καθώς και ως προς τα εργαλεία 
εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής της 
Ένωσης, προκειμένου να επιτυγχάνονται 
με τον τρόπο αυτό τα βέλτιστα δυνατά 
πολιτικά αποτελέσματα και να 
καθίσταται δυνατή η αλληλοσυμπλήρωση 
των εργαλείων.

Or. en

Αιτιολόγηση
Με την ωφέλεια των περιφερειών της Ένωσης κατά νου, πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός για 
την οργάνωση της υποστήριξης από το ΕΤΠΑ μέσων εξωτερικής πολιτικής, όπως ο ΕΜΓ και ο 
ΜΠΒ, ακόμη και σε περιπτώσεις αδυναμίας έγκρισης ή αναγκαστικής διακοπής  προγραμμάτων 
εξωτερικής συνεργασίας. Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτός ο μηχανισμός να 
διασφαλίζει καλύτερη λειτουργία στην οργανωτική δομή των μηχανισμών εξωτερικής και 
εσωτερικής πολιτικής της Ένωσης με στόχο την επίτευξη των καλύτερων δυνατών 
αποτελεσμάτων πολιτικής.

Τροπολογία5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Μολονότι έχουν τεθεί τα θεμέλια 
της εδαφικής συνεργασίας, εξακολουθούν 
να υφίστανται πολλές προκλήσεις και 
εξακολουθεί το δυναμικό της ως προς την 
ανταγωνιστικότητα να παραμένει σε 
σημαντικό βαθμό αναξιοποίητο λόγω των 
ανεπαρκών πόρων που διατίθενται 
σχετικά. Δεδομένων τούτων, ο 
προϋπολογισμός για την ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία πρέπει να ανέλθει 
στο 7% του συνολικού προϋπολογισμού 
για την πολιτική συνοχής της περιόδου 
προγραμματισμού 2014-2020.

Or. en
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Τροπολογία6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Η κατανομή των πόρων των 
ταμείων ανά πρόγραμμα συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να 
πραγματοποιείται κατά τρόπο δίκαιο και 
ισότιμο. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουν η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν άλλα σχετικά, στρατηγικά και 
μετρήσιμα κριτήρια τα οποία τα 
αντανακλούν τις ανάγκες και το δυναμικό 
των εδαφών. Αυτό πρέπει να γίνει χωρίς 
να τεθεί σε κίνδυνο η εκκίνηση της 
τρεχουσας περιόδου προγραμματισμού 
και η θέσπιση των προγραμμάτων 
συνεργασίας. Η Επιτροπή οφείλει να 
αξιολογήσει τις τεχνικές δυνατότητες ως 
προς την θέσπιση, σε επίπεδο 
προγράμματος, ενός τέτοιου συστήματος 
βασισμένου σε αξιόπιστα διαθέσιμα 
δεδομένα του κατάλληλου επιπέδου 
NUTS.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι 
που διατίθενται σε καθεμία από τις 
διαφορετικές συνιστώσες του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, 
διατηρώντας, παράλληλα, σημαντική 
συγκέντρωση πόρων στη διασυνοριακή 
συνεργασία αλλά και τις δυνατότητες που 
τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών 
ως προς την ευελιξία μεταξύ αυτών των 
συνιστωσώνκαι εξασφαλίζοντας επαρκή 
επίπεδα χρηματοδότησης για τη 
συνεργασία των εξόχως απόκεντρων 
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περιοχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Για να επιτύχουν οι 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και οι 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες 
και για να προαχθεί μια ολοκληρωμένη, 
πολυτομεακή και εδαφική απόπειρα 
αντιμετώπισης προκλήσεων που είναι 
πολύ ευρείες για να αντιμετωπιστούν σε 
εθνικό επίπεδο, οφείλουν οι εν λόγω 
στρατηγικές να επιδιώξουν τον 
συντονισμό όλων των ταμείων της 
Ένωσης.  Επιπροσθέτως και 
συγκεκριμένα για να εκπονηθούν και να 
υλοποιηθούν οι εν λόγω στρατηγικές, 
μπορεί να διατεθεί εντός του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
τεχνική βοήθεια για μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές, όπου συμμετέχουν κράτη 
μέλη και περιφέρειες σε παρόμοιες 
στρατηγικές.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 49 [ΚΚΔ], πρέπει να 
διασφαλίζεται διαρκής αξιολόγηση των 
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προγραμμάτων συνεργασίας προκειμένου 
να διαμορφωθεί πλαίσιο διαχείρισης και 
υποβολής εκθέσεων βάσει δεικτών που 
επιτρέπουν, διευκολύνουν και απλοποιούν 
μια συνεχή πρόσβαση σε πληροφορίες 
αξιόπιστες ούτως ώστε να είναι εύκολη η 
σύνταξη εγγράφων έκθεσης που 
καθιστούν εφικτή την θέσπιση παρόμοιου 
συστήματος στο πλαίσιο προγραμμάτων 
συνεργασίας. Μόνο ένα τέτοιο 
αποτελεσματικό σύστημα διαρκούς 
αξιολόγησης μπορεί να επιτρέψει τις 
προσαρμογές των προγραμμάτων κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού, σύμφωνα με τους 
συμφωνημένους στόχους της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020".

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 
3,48 % των συνολικών διαθέσιμων πόρων 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα ταμεία για την 

1. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 7 %
των συνολικών διαθέσιμων πόρων για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
από τα ταμεία για την περίοδο 2014 έως 
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περίοδο 2014 έως 2020 και παρατίθενται 
στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] 
(δηλ. συνολικά 11°700°000°004 ευρώ) και 
κατανέμονται ως εξής:

2020 και παρατίθενται στο άρθρο 83 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ] (δηλ. συνολικά 
XΧ°ΧXX°XXX°XXX 1 ευρώ) και 
κατανέμονται ως εξής:

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

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

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

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

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

(γ) 5,98 % (δηλ. συνολικά 
XXX°XXX°XXX ευρώ) για τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία.

_____________
1,2,3,4 τα ποσά είναι συνάρτηση του 
συνόλου των πόρων που διατίθενται για 
την πολιτική συνοχής στη διάρκεια της 
περιόδου 2014 – 2020

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό 7°% του συνόλου των πόρων που διατίθενται για τα ταμεία για την περίοδο 2014 –
2020 ορίζεται για λόγους συνοχής με την θέση που έχει εγκρίνει στο παρελθόν η ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και με την οποία ζητούσε να χορηγηθεί στην ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία κατ’ ελάχιστον 7 % του συνόλου των πόρων για τη συνοχή.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το 150 % του οποίου γίνεται μνεία είναι το μέρος του ΕΤΠΑ για 
την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία. Πριν γνωστοποιηθούν τόσο το ύψος του συνολικού 
προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής όσο και το ποσοστό που αναλογεί στην ΕΕΣ, δεν πρέπει 
να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένους αριθμούς ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξουν 
αιτιολογημένα ποσά για τα συνολικά κονδύλια ανά περιοχή.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδρομή 7. Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδρομή 
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από το ΕΤΠΑ για προγράμματα μέσω του 
ΕΜΓ και του ΜΠΒ για τα οποία δεν έχει 
υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως 
τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ διατίθεται 
στα εσωτερικά προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία 
συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος.

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 8 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

οποία συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος, 
έπειτα από σχετική αίτησή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 - σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ίδια με εκείνη της τροπ. 12.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α - σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α - σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α - σημείο i β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iβ) τόνωση της διασυνοριακής 
κινητικότητας με την ενίσχυση της 
προσβασιμότητας και των συνδέσεων 
των μεταφορών, μεταξύ άλλων μέσω της 
ενίσχυσης των μεθοριακών σταθμών και 
της ανάπτυξης ικανοτήτων στα 
εξωτερικά σύνορα, μέσω των επενδύσεων 
για να επιλυθεί το πρόβλημα της έλλειψης 
διασυνοριακών συνδέσεων, μέσω της 
επινόησης λύσεων σχετικά με την 
εναρμόνιση των ωραρίων και την έκδοση 
εισιτηρίων και τις νέες συνδέσεις, εφόσον 
τα ανωτέρω προάγουν σημαντικά την 
οικονομική και λειτουργική ανάπτυξη της 
περιοχής του προγράμματος (στο πλαίσιο 
του θεματικού στόχου της προαγωγής της 
βιώσιμης ανάπτυξης των μεταφορών και 
της εξάλειψης των σημείων συμφόρησης 
στις υποδομές των βασικών δικτύων)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασυνοριακή κινητικότητα και άρα η δυνατότητα πρόσβασης στις μεταφορές πρέπει να 
αποτελεί μία από τις επενδυτικές προτεραιότητες για τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας λόγω των ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι παραμεθόριες περιοχές και 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες που θα μπορούσαν να προαγάγουν οι εν 
λόγω επενδύσεις εντός των συνόρων.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α - σημείο i γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iγ) επενδύσεις σε υποδομές και σε κοινό 
εξοπλισμό, καθώς και σε άυλες υποδομές 
εντός πολυεθνικών ερευνητικών 
προγραμμάτων για την προαγωγή 
δικτύων ενεργείας όπως είναι τα ευφυή 
δίκτυα, με σκοπό την βέλτιστη χρήση των 
ενεργειακών πόρων και, συνεπώς, την σε 
σημαντικό βαθμό προαγωγή της 
οικονομικής και λειτουργικής ανάπτυξης 
της περιοχής του προγράμματος (εντός 
του θεματικού στόχου της ενίσχυσης της 
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
της καινοτομίας)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να δοθεί στήριξη στις βασικές υποδομές ιδίως λόγω της σημασίας αυτού του είδους 
της επένδυσης στα διασυνοριακά επιχειρησιακά προγράμματα. Τα προγράμματα συνεργασίας 
μπορούν να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίτευξη αυτών των στόχων, δεδομένου ότι το 
Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να υπάρξει βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των έργων των 
διευρωπαϊκών δικτύων, ιδίως όσων αφορούν τις μεταφορές, την ενέργεια και τις διασυνοριακές 
υποδομές. Οι ευκαιρίες ενίσχυσης των λύσεων που άπτονται των κοινών διασυνοριακών 
υπηρεσιών θα αυξηθούν, μεταξύ άλλων και λόγω του δημογραφικού μαρασμού. 

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α - σημείο i δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i δ) τουρισμός και διαχείριση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
(εντός του θεματικού στόχου της …)

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι περιοχές διασυνοριακής συνεργασίας έχουν επωφεληθεί στο παρελθόν από παρόμοιες 
επενδυτικές προτεραιότητες.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: 

(i) ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης).

(ii) αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων 
που σχετίζονται με τη δημογραφική 
αλλαγή (εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης και 
της καταπολέμησης της φτώχειας)·
(iii) συνέχιση ης θαλάσσιας 
διασυνοριακής συνεργασίας που δεν 
καλύπτεται από τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μνεία της συνέχισης της θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας ως προτεραιότητας 
επενδύσεων δυνάμει της διασυνοριακής συνεργασίας γίνεται στην αιτιολογική σκέψη 17.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας: 
(i) ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
της πολιτικής συνοχής με την 
ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειριών 
μεταξύ περιφερειών και πόλεων 
προκειμένου να ενισχυθεί ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·
(ii) συνεργασία μεταξύ καινοτόμων 
ομίλων εντάσεως έρευνας και ανταλλαγές 
μεταξύ ερευνητών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να είναι δυνατή η διοχέτευση 
κονδυλίων στην ανάπτυξη και υλοποίηση 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
στο πλαίσιο όλων των προγραμμάτων 
συνεργασίας, σε περίπτωση που 
συμμετέχουν κράτη μέλη και περιφέρειες 
σε παρόμοιες στρατηγικές.

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα πρόγραμμα συνεργασίας 1. Ένα πρόγραμμα συνεργασίας 
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αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Κάθε άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
ταμείο, αντιστοιχεί σε έναν θεματικό στόχο 
και περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικούς στόχου, σύμφωνα με τα άρθρα 
5 και 6 του παρόντος κανονισμού.

αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Κάθε άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
ταμείο, αντιστοιχεί σε έναν θεματικό στόχο 
και περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικούς στόχου, σύμφωνα με τα άρθρα 
5 και 6 του παρόντος κανονισμού. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
μπορεί ένας άξονας προτεραιότητας να 
συνδυάζει συμπληρωματικές επενδυτικές 
προτεραιότητες εφόσον η 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος 
συνεργασίας στο σύνολό του ενδέχεται να 
αυξηθεί ως συνέπεια του γεγονότος 
αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα ΕΕΣ αποτελούν φορείς σημαντικής οριζόντιας προαγωγής μιας 
ολοκληρωμένης εδαφικής προσέγγισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να παραμεληθεί η 
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων συνεργασίας εάν οι επενδυτικές προτεραιότητες 
επιλεγούν με βάση μόλις μία θεματική προτεραιότητα. Κατευθυντήρια αρχή πρέπει να είναι το 
αποτέλεσμα στο οποίο οδηγεί ο προσανατολισμός του προγράμματος συνεργασίας στο σύνολό 
του. Σύμφωνα με την τρέχουσα διατύπωση του κανονισμού, τα προγράμματα ΕΕΣ δεν μπορούν 
να χρηματοδοτήσουν έργα που προσεγγίζουν ένα ορισμένο ζήτημα από διαφορετικές γωνίες 
διότι ενδέχεται να καλύπτονται τα θέματα από επενδυτικές προτεραιότητες που ανήκουν σε 
διαφορετικούς θεματικού στόχους.

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
στρατηγική εδαφικής ανάπτυξης που 
προβλέπεται στη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης, στην οποία περιλαμβάνονται:

(γ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
στρατηγική εδαφικής ανάπτυξης, στην 
οποία περιλαμβάνονται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα ΕΕΣ αφορούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη και ως εκ τούτου 
περισσότερες της μίας συμβάσεις εταιρικής σχέσης.
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Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. enΑιτιολόγηση

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

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) κατά περίπτωση, ο κατάλογος των 
δήμων στους οποίους θα εφαρμοστούν 
προγράμματα βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης· η ενδεικτική ετήσια κατανομή 
της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για τα εν λόγω 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των 
πόρων τους οποίους οι δήμοι 
εξουσιοδοτούνται να διαχειριστούν βάσει 
του άρθρου 7 παράγραφος 2 του 

(iii) κατά περίπτωση, ενδεικτικός
κατάλογος λειτουργικών αστικών 
περιοχών σύμφωνα με τα κριτήρια που 
περιέχονται στο στοιχείο (ii) του άρθρου 
14 (β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ], στις οποίες θα 
εφαρμοστούν προγράμματα βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης η ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΕΤΠΑ]· προγράμματα βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης··

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 - στοιχείο γ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) κατά περίπτωση, η συνεισφορά των 
σχεδιασμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

(v) η συνεισφορά των σχεδιασμένων 
παρεμβάσεων για μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες σε περίπτωση που 
κράτη μέλη και περιφέρειες συμμετέχουν 
σε τέτοιες στρατηγικές·

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 - στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) εκτίμηση της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους δικαιούχους και οι ενέργειες που 
έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη μείωσής 
της, συνοδευόμενες από τους σχετικούς 
στόχους·

(ii) εκτίμηση της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους δικαιούχους και οι ενέργειες που 
έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη μείωσής 
της, συνοδευόμενες από τους σχετικούς 
στόχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
των μέτρων που πρέπει να ληφθούν 
προκειμένου να αποφευχθεί η 
αλληλοεπικάλυψη των κανόνων 
επιλεξιμότητας σε διαφορετικά επίπεδα 
χωρίς να το απαιτούν οι κανόνες της 
Ένωσης και με κίνδυνο αυξημένου 
διοικητικού φόρτου για τους εν λόγω 
δικαιούχους·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με κριτήριο την εμπειρία που αποκομίστηκε από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
απαιτείται μεγαλύτερος βαθμός εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, οφείλει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα για τα 
προγράμματα ΕΕΣ. Η ιεραρχική σειρά των κανόνων που προτείνονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΕΣ πρέπει να τονιστεί προκειμένου να αποφευχθεί η έγκριση 
εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας, οι οποίοι, στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να θέσουν σε 
κίνδυνο τα προγράμματα.  

Τροπολογία 33

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει:

3. Όταν κρίνεται σκόπιμο, ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας περιλαμβάνει:

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

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οι κύριοι δικαιούχοι είναι 
εγκατεστημένοι και οι μόνοι δικαιούχοι 
είναι εγγεγραμμένοι σε κράτος μέλος, 
εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο 
μεταξύ των κρατών μελών και των 
τρίτων χωρών που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα συνεργασίας, με παράλληλη 
μέριμνα περί τήρησης των απαιτήσεων 
για επαλήθευση της διαχείρισης και 
λογιστικό έλεγχο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινοί δείκτες, όπως καθορίζονται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση και 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. 
Οι τιμές βάσης τους ορίζονται σε μηδέν 
και οι σωρευτικοί στόχοι ορίζονται για το 
2022.

Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές 
πράξεις για την εκπόνηση καταλόγων 
κοινών δεικτών σχετικά με θέματα 
διασυνοριακού ή διακρατικού χαρακτήρα 
και όχι μόνο σχετικά με θέματα γενικού 
χαρακτήρα που αρμόζουν σε εθνικά 
προγράμματα, που χρησιμοποιούνται κατά 
περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...]/2012 [ΚΚΔ]. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2 [ΕΤΠΑ;]. Οι 
τιμές βάσης τους ορίζονται σε μηδέν και ο 
σωρευτικός στόχος ορίζεται για το 2022.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δείκτες που έχει προτείνει η Επιτροπή δεν αντανακλούν την ιδιομορφία των στόχων 
συνεργασίας, μολονότι οφείλουν να επικεντρώνονται σε ζητήματα διασυνοριακού ή διακρατικού 
χαρακτήρα και όχι σε θέματα γενικού χαρακτήρα που αρμόζουν σε εθνικά προγράμματα. 
Απαιτείται περισσότερος χρόνος προκειμένου να εκπονηθεί ένας καλός κατάλογος κοινών 
δεικτών ΕΕΣ.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1°800°000 ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29, έτσι ώστε να 
θεσπίζονται πρόσθετοι ειδικοί κανόνες 
σχετικά με την επιλεξιμότητα των 
δαπανών για τα προγράμματα 
συνεργασίας.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29, προκειμένου να 
διαμορφωθεί κοινή προσέγγιση και να 
θεσπιστούν πρόσθετοι ειδικοί κανόνες 
σχετικά με την επιλεξιμότητα των 
δαπανών για τα προγράμματα 
συνεργασίας, καθώς επίσης και 
προκειμένου να θεσπιστούν σαφείς κοινοί 
κανόνες για διαφορετικές κατηγορίες 
δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες προσωπικού μιας πράξης 
δύνανται να υπολογίζονται ως ένα κατ’ 

Επιπλέον των κανόνων για την κατ’ 
αποκοπή κάλυψη του έμμεσου κόστους, 
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αποκοπή ποσό ύψους έως το 15 % των 
άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες 
προσωπικού της εν λόγω πράξης.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 για αόριστη διάρκεια μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 για περίοδο διάρκειας 3 
ετών από τις ….*. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της 
έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες 
πριν από τη λήξη της περιόδου των 3 
ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως μέχρι την αναθεώρηση του 
παρόντος κανονισμού, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο 
εντός 3 μηνών πριν από τη λήξη της εν 
λόγω περιόδου.

________________
* ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία : 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να ακολουθήσει τις καθιερωμένες διατάξεις μέσω του προσδιορισμού των 
άρθρων που καλύπτονται από την εξουσία έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Πρέπει 
επιπλέον να διευκρινιστεί η διάρκεια της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σ’ αυτή ούτε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την 
παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σ’ αυτή ούτε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την 
παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
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Συμβούλιο έχουν και τα δύο ενημερώσει 
την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να
προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Συμβούλιο έχουν και τα δύο ενημερώσει 
την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να 
προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες 
με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να ακολουθήσει τις καθιερωμένες διατάξεις μέσω του προσδιορισμού των 
άρθρων που καλύπτονται από την εξουσία έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Πρέπει 
επιπλέον να διευκρινιστεί η διάρκεια της εξουσιοδότησης.


