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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)

***ΙΙΙ 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 την τροποποιεί, 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 
περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(COM(2011)0611 – 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),

– 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 γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 19ης Ιουλίου 20121,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 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 και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

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

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

                                               

1 ΕΕ C 277/96 της 13.9.2012, σ. 96.
2 Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
συμβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων 
περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. 
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο και το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, το 
ΕΤΠΑ πρέπει να συμβάλει 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 
αγροτικές περιοχές, στις περιοχές στις 
οποίες 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

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι κοινές διατάξεις για το ETΠA, το 
Eυρωπαϊκό Kοινωνικό Tαμείο (τα 
«διαρθρωτικά ταμεία») και το Ταμείο 
Συνοχής (μαζί με τα «διαρθρωτικά 
ταμεία»: τα «ταμεία») καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 της […] 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

(2) Οι κοινές διατάξεις για το ETΠA, το
Eυρωπαϊκό Kοινωνικό Tαμείο και το 
Ταμείο Συνοχής καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 της […] 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
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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. 
1083/200614 [κανονισμός περί κοινών 
διατάξεων - ΚΚΔ]. Οι ειδικές διατάξεις 
σχετικά με το είδος δραστηριοτήτων που 
μπορούν να χρηματοδοτούνται από το 
ETΠA με βάση τους στόχους που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. /2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1080/200615 [κανονισμός ETΠA] 
καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Οι 
κανονισμοί αυτοί δεν έχουν προσαρμοστεί 
πλήρως στις ειδικές ανάγκες του στόχου 
της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, 
στο πλαίσιο του οποίου συνεργάζονται 
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή ένα κράτος 
μέλος και τρίτες χώρες. Συνεπώς, είναι 
ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις 
για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας όσον αφορά το πεδίο 
εφαρμογής και τη γεωγραφική κάλυψη, 
τους χρηματοδοτικούς πόρους, τις 
επενδυτικές προτεραιότητες και τη 
συγκέντρωση, τον προγραμματισμό, την 
παρακολούθηση και την επανεξέταση, την 
τεχνική βοήθεια, τη χρηματοοικονομική 
υποστήριξη και την επιλεξιμότητα, τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και τη διαπίστευση, 
καθώς και τη δημοσιονομική διαχείριση.

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 
[κανονισμός περί κοινών διατάξεων -
ΚΚΔ]. Οι ειδικές διατάξεις σχετικά με το 
είδος δραστηριοτήτων που μπορούν να 
χρηματοδοτούνται από το ETΠA με βάση 
τους στόχους που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τον 
στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» [κανονισμός ETΠA] 
καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Οι 
κανονισμοί αυτοί δεν έχουν προσαρμοστεί 
πλήρως στις ειδικές ανάγκες του στόχου 
της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, 
στο πλαίσιο του οποίου συνεργάζονται 
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή ένα κράτος 
μέλος και μια τρίτη χώρα. Συνεπώς, είναι 
ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις 
για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας όσον αφορά το πεδίο 
εφαρμογής και τη γεωγραφική κάλυψη, 
τους χρηματοδοτικούς πόρους, τις 
επενδυτικές προτεραιότητες και την 
εντατική ενασχόληση, τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση και 
την επανεξέταση, την τεχνική υποστήριξη, 
τη χρηματοοικονομική υποστήριξη και την 
επιλεξιμότητα, τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και τον προσδιορισμό, καθώς και την 
οικονομική διαχείριση.

Or. en
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Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία 
της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, 
οι ειδικές διατάξεις θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε σημαντική απλούστευση σε 
όλα τα σχετικά επίπεδα: δικαιούχοι, αρχές 
που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα, 
κράτη μέλη και τρίτες χώρες που 
συμμετέχουν, καθώς και η Επιτροπή.

(3) Για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία 
της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, 
οι ειδικές διατάξεις θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε σημαντική απλούστευση για 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: 
δικαιούχοι, αρχές που είναι αρμόδιες για 
τα προγράμματα, αρχές στα κράτη μέλη 
και στις τρίτες χώρες που συμμετέχουν σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 
όταν κρίνεται σκόπιμο, καθώς και η 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας, το ETΠA 
υποστηρίζει τη διασυνοριακή, διακρατική 
και διαπεριφερειακή συνεργασία.

(4) Βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας, το ETΠA πρέπει 
να υποστηρίζει τη διασυνοριακή, 
διακρατική και διαπεριφερειακή 
συνεργασία.

Or. en

Τροπολογία 5
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 

(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, ειδικότερα 



PR\939702EL.doc 9/92 PE487.789v04-00

EL

επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), 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.

όσον αφορά τις υποδομές διασυνδέσεων 
ΤΠΕ και μεταφορών, τοπικές 
βιομηχανίες σε ύφεση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, χαμηλό 
επίπεδο όσον αφορά την έρευνα και την 
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 των 
παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πανεπιστημίων ή μεταξύ των 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 πρέπει να 
συμβάλει 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

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διαπεριφερειακή συνεργασία θα 
πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη 

(7) Η διαπεριφερειακή συνεργασία θα 
πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη 
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συνοχή μέσω της ενθάρρυνσης της 
ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των 
περιφερειών με σκοπό την ενίσχυση του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση. Ειδικότερα, θα πρέπει 
να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ 
καινοτόμων ομίλων προσανατολισμένων 
στην έρευνα και τις ανταλλαγές μεταξύ 
ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων, με 
βάση τις «περιφέρειες της γνώσης» και το
«ερευνητικό δυναμικό στις περιφέρειες 
σύγκλισης και στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες» σύμφωνα με το έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα.

συνοχή μέσω της ενθάρρυνσης της 
ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των 
περιφερειών όσον αφορά τους θεματικούς 
στόχους και την αστική ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων 
μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, 
την καλύτερη εφαρμογή των 
προγραμμάτων και δράσεων εδαφικής 
συνεργασίας, καθώς και την προώθηση 
της ανάλυσης των τάσεων στην ανάπτυξη  
στον τομέα της εδαφικής συνοχής μέσα 
από μελέτες, συλλογή δεδομένων και 
λοιπά μέτρα. Η ανταλλαγή εμπειριών 
όσον αφορά τους θεματικούς στόχους 
πρέπει να ενισχύσει κυρίως τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση, αλλά και, κατά 
περίπτωση, τα προγράμματα στο πλαίσιο 
του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας
μεταξύ καινοτόμων ομίλων 
προσανατολισμένων στην έρευνα και τις 
ανταλλαγές μεταξύ ερευνητών και 
ερευνητικών ιδρυμάτων, σε αμφότερες τις 
αναπτυγμένες και λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη την
εμπειρία των «περιφερειών της γνώσης» 
και του «ερευνητικού δυναμικού στις 
περιφέρειες σύγκλισης και στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες» σύμφωνα με το 
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) H διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να υποστηρίζει τις περιοχές που 
βρίσκονται σε χερσαία ή θαλάσσια 
σύνορα. Με βάση την εμπειρία από 
προηγούμενες περιόδους 
προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί να καταρτίσει τον 
κατάλογο των διασυνοριακών περιοχών
που θα υποστηρίζονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας με απλούστερο τρόπο, με 
πρόγραμμα συνεργασίας. Κατά την 
κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις 
προσαρμογές που χρειάζονται για να 
εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα, ιδίως στα 
χερσαία και θαλάσσια σύνορα, και η 
συνέχεια των περιοχών προγράμματος που 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013. Με βάση τις 
προσαρμογές αυτές μπορεί να 
περιοριστούν ή να επεκταθούν οι 
υπάρχουσες περιοχές προγράμματος ή ο 
αριθμός των προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας, αλλά 
ενδέχεται να υπάρξει γεωγραφική 
αλληλεπικάλυψη.

(9) H διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να υποστηρίζει τις περιοχές που 
βρίσκονται σε χερσαία ή θαλάσσια 
σύνορα. Με βάση την εμπειρία από 
προηγούμενες περιόδους 
προγραμματισμού, η Επιτροπή πρέπει να 
καταρτίσει τον κατάλογο των 
διασυνοριακών περιοχών που θα 
υποστηρίζονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας με απλούστερο τρόπο, με 
πρόγραμμα συνεργασίας. Κατά την 
κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις 
προσαρμογές που χρειάζονται για να 
εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα, ιδίως στα 
χερσαία και θαλάσσια σύνορα, και η 
συνέχεια των περιοχών προγράμματος που 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013. Με βάση τις 
προσαρμογές αυτές μπορεί να 
περιοριστούν ή να επεκταθούν οι 
υπάρχουσες περιοχές προγράμματος ή ο 
αριθμός των προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας, αλλά 
ενδέχεται να υπάρξει γεωγραφική 
αλληλεπικάλυψη.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι περιοχές για διακρατική 
συνεργασία θα πρέπει να καθοριστούν 
λαμβανομένων υπόψη των ενεργειών που 
χρειάζονται η προώθηση της 
ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης. Η
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
καθορίσει περιοχές διακρατικής 

(10) Η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει τις
περιοχές για διακρατική συνεργασία 
λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειες που 
χρειάζονται για την προώθηση της 
ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης. 
Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή πρέπει 
να λάβει υπόψη την εμπειρία που 
αποκτήθηκε από προηγούμενες περιόδους 
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συνεργασίας. προγραμματισμού και, κατά περίπτωση, 
από μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

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, καθώς αυτό το 
σημαντικό εργαλείο περιφερειακής 
πολιτικής θα βοηθήσει να 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.

Or. en

Τροπολογία 10
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 

(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 II, ακόμη και σε περιπτώσεις στις 
οποίες τα προγράμματα εξωτερικής 
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συνεργασίας δεν μπορούν να θεσπιστούν ή 
πρέπει να διακοπούν.

συνεργασίας δεν μπορούν να θεσπιστούν ή 
πρέπει να διακοπούν. Ο εν λόγω 
μηχανισμός πρέπει να επιδιώκει να 
διασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία και 
τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
συνεργασίας μεταξύ των εν λόγω 
οργάνων.

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Εκτός από τις παρεμβάσεις στα 
εξωτερικά σύνορα που υποστηρίζονται από 
τα μέσα εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης 
που καλύπτουν τις παραμεθόριες περιοχές 
εντός και εκτός της Ένωσης, μπορεί να 
υπάρχουν προγράμματα συνεργασίας που 
υποστηρίζονται από το ETΠA που 
καλύπτουν περιοχές τόσο εντός όσο και 
εκτός της Ένωσης, όταν οι περιοχές εκτός 
της Ένωσης δεν καλύπτονται από τα μέσα 
εξωτερικής πολιτικής, είτε επειδή δεν 
πρόκειται για καθορισμένη χώρα-
δικαιούχο είτε επειδή δεν μπορούν να 
θεσπιστούν τέτοια προγράμματα 
εξωτερικής συνεργασίας. Συνεπώς, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί, 
όταν καταρτίσει τους καταλόγους των 
περιοχών των διασυνοριακών και των 
διακρατικών προγραμμάτων, να καλύψει
επίσης και περιοχές από τρίτες χώρες.

(14) Εκτός από τις παρεμβάσεις στα 
εξωτερικά σύνορα που υποστηρίζονται από 
τα μέσα εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης 
που καλύπτουν τις παραμεθόριες περιοχές 
εντός και εκτός της Ένωσης, μπορεί να 
υπάρχουν προγράμματα συνεργασίας που 
υποστηρίζονται από το ETΠA που 
καλύπτουν περιοχές τόσο εντός όσο και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, εκτός της 
Ένωσης, όταν οι περιοχές εκτός της 
Ένωσης δεν καλύπτονται από τα μέσα 
εξωτερικής πολιτικής, είτε επειδή δεν 
πρόκειται για καθορισμένη χώρα-
δικαιούχο είτε επειδή δεν μπορούν να 
θεσπιστούν τέτοια προγράμματα 
εξωτερικής συνεργασίας. Εντούτοις, 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ δράσεων 
που υλοποιούνται στην επικράτεια τρίτων 
χωρών πρέπει να λειτουργεί πρωτίστως 
προς όφελος των περιφερειών της 
Ένωσης. Υπό αυτούς τους περιορισμούς,
η Επιτροπή πρέπει, όταν καταρτίζει τους 
καταλόγους των περιοχών διασυνοριακών 
και διακρατικών προγραμμάτων, να 
καλύπτει επίσης και περιοχές από τρίτες 
χώρες.

Or. en
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Τροπολογία 12
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, συμπεριλαμβανομένου του 
μεριδίου που αναλογεί σε κάθε κράτος 
μέλος από τα συνολικά ποσά για 
διασυνοριακή και διακρατική 
συνεργασία, τις δυνατότητες που τίθενται 
στη διάθεση των κρατών μελών ως προς 
την ευελιξία μεταξύ αυτών των 
συνιστωσών και εξασφαλίζοντας επαρκή 
επίπεδα χρηματοδότησης για τη 
συνεργασία των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η επιλογή των θεματικών στόχων θα 
πρέπει να είναι περιορισμένη ώστε να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής 
για τη συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση. 
Εντούτοις, η συγκέντρωση στο πλαίσιο της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται στον στόχο της κάθε 
πράξης και όχι σε περιορισμό του αριθμού 
των θεματικών στόχων, ώστε να 
αξιοποιείται κατά το δυνατόν η 
διαπεριφερειακή συνεργασία με σκοπό την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
πολιτικής για τη συνοχή σύμφωνα με τους 
στόχους της επένδυσης στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση και της ευρωπαϊκής 

(16) Το μεγαλύτερο μέρος της 
χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ για τα 
προγράμματα διασυνοριακής και 
διακρατικής συνεργασίας πρέπει να 
συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό
θεματικών στόχων ώστε να μεγιστοποιηθεί 
ο αντίκτυπος της πολιτικής για τη συνοχή 
σε ολόκληρη την Ένωση. Εντούτοις, η 
συγκέντρωση στο πλαίσιο της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας όσον 
αφορά του θεματικούς στόχους θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται στον στόχο της κάθε 
πράξης και όχι σε περιορισμό του αριθμού 
των θεματικών στόχων, ώστε να 
αξιοποιείται κατά το δυνατόν η 
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εδαφικής συνεργασίας. διαπεριφερειακή συνεργασία με σκοπό την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
πολιτικής για τη συνοχή σύμφωνα κυρίως 
με τους στόχους της επένδυσης στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς και, 
κατά περίπτωση, της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας. Για τα άλλα 
προγράμματα διαπεριφερειακής 
συνεργασίας η συγκέντρωση πρέπει να 
ακολουθεί τον ειδικό σκοπό τους.

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για την επίτευξη των στόχων της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης που 
προβλέπονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020»19, το ETΠA θα πρέπει, σύμφωνα με 
τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, να συνεισφέρει στους 
θεματικούς στόχους της ανάπτυξης μιας 
οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, την 
έρευνα και την καινοτομία, η οποία να 
προωθεί μια πιο «πράσινη», ενεργειακά 
αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη 
οικονομία, που αποσκοπεί σε υψηλά 
ποσοστά απασχόλησης, τα οποία 
συμβάλλουν στην κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, και που αναπτύσσει τη 
διοικητική ικανότητα. Ωστόσο, ο 
κατάλογος των και επενδυτικών 
προτεραιοτήτων βάσει των διαφόρων 
θεματικών στόχων θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, ιδίως επιτρέποντας τη 
συνέχιση, στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας, της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών, της συνεργασίας 
στους τομείς της απασχόλησης, της 

(17) Για την επίτευξη των στόχων της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης που 
προβλέπονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το ETΠA θα πρέπει, σύμφωνα με 
τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, να συνεισφέρει στους 
θεματικούς στόχους της ανάπτυξης μιας 
οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, την 
έρευνα και την καινοτομία, ακόμη και 
μέσω της προαγωγής της συνεργασίας 
μεταξύ των επιχειρήσεων, ειδικότερα των 
ΜΜΕ, καθώς και μέσω της προώθησης 
της εγκατάστασης συστημάτων για τη 
διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών 
στον τομέα των ΤΠΕ· μέσω της 
προώθησης μιας πιο «πράσινης», 
ενεργειακά αποδοτικότερης και 
ανταγωνιστικότερης οικονομίας, καθώς 
και της προώθησης της βιώσιμης 
διασυνοριακής κινητικότητας· με την 
ενίσχυση των υψηλών ποσοστών
απασχόλησης, τα οποία συμβάλλουν στην 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και 
μέσω δραστηριοτήτων για την ενίσχυση 
του βιώσιμου τουρισμού, του πολιτισμού 
της φυσικής ως μέρος μιας εδαφικής 
στρατηγικής με στόχο την επίτευξη της 
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κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης σε 
μια διασυνοριακή προοπτική, επιτρέποντας 
τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας, της θαλάσσιας 
διασυνοριακής συνεργασίας που δεν 
καλύπτεται από τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, και μέσω της 
ανάπτυξης και της εφαρμογής
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

φιλικής προς την απασχόληση 
ανάπτυξης· και με την ανάπτυξη της 
διοικητικής ικανότητας. Ωστόσο, ο 
κατάλογος των και επενδυτικών 
προτεραιοτήτων βάσει των διαφόρων 
θεματικών στόχων θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, ιδίως επιτρέποντας τη 
συνέχιση, στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας, της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών, της συνεργασίας 
στους τομείς της απασχόλησης, της 
κατάρτισης, της ενσωμάτωσης των 
κοινοτήτων και της κοινωνικής ένταξης σε 
μια διασυνοριακή προοπτική, επιτρέποντας 
τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας, της θαλάσσιας 
διασυνοριακής συνεργασίας που δεν 
καλύπτεται από τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, και μέσω της 
ανάπτυξης και του συντονισμού
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες. 
Επιπροσθέτως, πρέπει να ορισθούν 
συγκεκριμένες ή πρόσθετες επενδυτικές 
προτεραιότητες για ορισμένα 
προγράμματα διαπεριφερειακής 
συνεργασίας με σκοπό την αποτύπωση 
των ειδικών τους δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 
της προώθησης της κοινωνικής ένταξης 
και της καταπολέμησης της φτώχειας και 
λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική του 
σημασία, είναι ανάγκη να διασφαλιστεί 
ότι σε περίπτωση διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
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Ιρλανδίας και των μεθοριακών 
κομητειών της Ιρλανδίας για την 
υποστήριξη της ειρήνης και της 
συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής 
σταθερότητας στις οικείες περιοχές, 
ιδίως μέσα από δράσεις προώθησης της 
συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων. Οι 
ιδιαιτερότητες του ως άνω αναφερθέντος 
διασυνοριακού προγράμματος με τη 
Βόρειο Ιρλανδία πρέπει επίσης να 
αιτιολογούν ότι ορισμένοι κανόνες 
επιλογής δράσης στον παρόντα 
κανονισμό δεν πρέπει να ισχύουν για το εν 
λόγω διασυνοριακό πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Είναι ανάγκη να προσαρμοστούν οι 
απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων συνεργασίας, βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
Συνεπώς, χρειάζεται επίσης να καλύπτουν 
τις πτυχές που είναι αναγκαίες για την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους στην 
επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών 
μελών, όπως οι φορείς που είναι αρμόδιοι 
για τους ελέγχους, η διαδικασία για τη 
δημιουργία κοινής Γραμματείας και η 
κατανομή των υποχρεώσεων σε περίπτωση 
δημοσιονομικών διορθώσεων. Επιπλέον, 
λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα των 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, το περιεχόμενο των εν λόγω 
προγραμμάτων συνεργασίας θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστεί, ιδίως όσον αφορά τον 
ορισμό του δικαιούχου ή των δικαιούχων, 
με βάση τα ισχύοντα προγράμματα 

(18) Είναι ανάγκη να προσαρμοστούν οι 
απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων συνεργασίας, βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
Συνεπώς, πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
πτυχές που είναι αναγκαίες για την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους στην 
επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών 
μελών, όπως οι φορείς που είναι αρμόδιοι 
για τους ελέγχους, η διαδικασία για τη 
δημιουργία κοινής Γραμματείας και η 
κατανομή των υποχρεώσεων σε περίπτωση 
δημοσιονομικών διορθώσεων. Όταν τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες
συμμετέχουν σε μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες, τα εν λόγω 
προγράμματα συνεργασίας πρέπει να 
ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
παρεμβάσεις μπορούν ενδεχομένως να 
συμβάλουν σε αυτές τις στρατηγικές.
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INTERACT και ESPON. Επιπλέον, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα 
των προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, το περιεχόμενο των εν λόγω 
προγραμμάτων συνεργασίας θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστεί, ιδίως όσον αφορά τον 
ορισμό του δικαιούχου ή των δικαιούχων, 
με βάση τα ισχύοντα προγράμματα 
INTERACT και ESPON.

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Ενδείκνυται η συμμετοχή τρίτων 
χωρών ή εδαφών που λαμβάνουν ήδη 
μέρος στην προπαρασκευαστική 
διαδικασία των προγραμμάτων 
συνεργασίας, όταν έχουν αποδεχθεί την 
πρόσκληση να συμμετάσχουν σε τέτοια 
προγράμματα, ενώ για αυτόν τον σκοπό 
πρέπει να προβλέπονται ειδικές 
διαδικασίες στον κανονισμό. Κατά 
παρέκκλιση από την πρότυπη διαδικασία, 
όταν στα προγράμματα συνεργασίας 
συμμετέχουν εξόχως απόκεντρες περιοχές 
και τρίτες χώρες, τα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη διαβουλεύονται με τις αντίστοιχες 
τρίτες χώρες προτού υποβάλουν τα 
προγράμματα στην Επιτροπή. 
Προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική 
και ουσιαστική η συμμετοχή των τρίτων 
χωρών στα προγράμματα συνεργασίας, οι 
συμφωνίες ως προς το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων συνεργασίας και η πιθανή 
συμβολή των τρίτων χωρών πρέπει 
επίσης να εκφράζονται στα επισήμως 
εγκεκριμένα πρακτικά των συναντήσεων 
διαβούλευσης με τις τρίτες χώρες ή των 
συζητήσεων μεταξύ των οργανισμών 
περιφερειακής συνεργασίας. 
Όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
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λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κοινής 
διαχείρισης και της απλούστευσης, η 
Επιτροπή εγκρίνει μόνο τα βασικά 
στοιχεία των προγραμμάτων 
συνεργασίας, ενώ τα λοιπά στοιχεία 
εγκρίνονται από τα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη ή τρίτες χώρες. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου και διαφάνειας, είναι 
αναγκαία η εισαγωγή διάταξης που να 
απαιτεί από τη διαχειριστική αρχή ενός 
κράτους μέλους ή τρίτης χώρας να 
κοινοποιεί στην Επιτροπή οιαδήποτε 
τροποποίηση στοιχείων ενός 
προγράμματος συνεργασίας εντός ενός 
μηνός από την ημερομηνία της σχετικής 
απόφασης, σε περίπτωση που το εν λόγω 
συμμετέχον κράτος μέλος ή κράτος 
τροποποιήσει στοιχεία προγράμματος 
συνεργασίας που δεν υπόκεινται σε 
απόφαση της Επιτροπής. 

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα διαρθρωτικά ταμεία, συνεπή με 
τον στόχο της έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, θα πρέπει 
να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη και 
περιεκτική προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων. 
Για να ενισχυθεί αυτή η προσέγγιση, η 
υποστήριξη από το ETΠA στις 
παραμεθόριες περιοχές θα πρέπει να 
συντονιστεί με την υποστήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και 
θα πρέπει, κατά περίπτωση, να εμπλακούν 
οι ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής 
συνεργασίας, οι οποίοι θεσπίστηκαν με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(19) Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία, συνεπή με την 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, θα πρέπει να παρέχουν μια πιο 
ολοκληρωμένη και περιεκτική προσέγγιση 
για την αντιμετώπιση των τοπικών 
προβλημάτων. Για να ενισχυθεί αυτή η 
προσέγγιση, η υποστήριξη από το ETΠA 
στις παραμεθόριες περιοχές θα πρέπει να 
συντονιστεί με την υποστήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και 
θα πρέπει, κατά περίπτωση, να εμπλακούν 
οι ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής 
συνεργασίας, οι οποίοι θεσπίστηκαν με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του 
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Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον 
ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας 
(ΕΟΕΣ), όπου η τοπική ανάπτυξη 
περιλαμβάνεται μεταξύ των στόχων τους.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον 
ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας 
(ΕΟΕΣ), όπου η τοπική ανάπτυξη 
περιλαμβάνεται μεταξύ των στόχων τους.

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Με βάση την εμπειρία από την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-13, οι 
όροι για την επιλογή των πράξεων θα 
πρέπει να αποσαφηνιστούν και να 
ενισχυθούν, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 
επιλογή μόνο πράγματι κοινών πράξεων. 
Θα πρέπει να οριστεί η έννοια των μόνον 
δικαιούχων, και θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί ότι αυτοί έχουν το 
δικαίωμα να εκτελούν οι ίδιοι πράξεις 
συνεργασίας.

(20) Με βάση την εμπειρία από την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, οι 
όροι για την επιλογή των πράξεων θα 
πρέπει να αποσαφηνιστούν και να 
ενισχυθούν, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 
επιλογή μόνο πράγματι κοινών πράξεων.
Λόγω του ειδικού περιεχομένου και των 
ιδιαιτεροτήτων των προγραμμάτων 
συνεργασίας μεταξύ των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και τρίτων χωρών 
ή εδαφών, πρέπει να θεσπισθούν και να 
προσαρμοστούν ελαφρύτεροι όροι 
συνεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία 
των πράξεων στο πλαίσιο των εν λόγω 
προγραμμάτων. Θα πρέπει να οριστεί η 
έννοια των μόνον δικαιούχων, και θα 
πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι αυτοί έχουν 
το δικαίωμα να εκτελούν οι ίδιοι πράξεις 
συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Σύμφωνα με το άρθρο 49 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...]/2013 [ΚΚΔ] η 
διαχειριστική αρχή πρέπει να διασφαλίσει 
ότι διεξάγεται η αξιολόγηση των 
προγραμμάτων συνεργασίας και 
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περιλαμβάνει εκτιμήσεις για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, 
της αποδοτικότητας και του αντικτύπου 
βάσει του σχεδίου αξιολόγησης. 
Τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια 
της περιόδου προγραμματισμού πρέπει να 
αξιολογηθεί πόσο συνέβαλε στην επίτευξη 
των στόχων του προγράμματος η 
παρεχόμενη στήριξη. Οι εν λόγω 
αξιολογήσεις πρέπει να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
προτεινόμενες τροποποιήσεις κατά τη 
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Θα πρέπει να καθοριστεί κοινό 
σύνολο δεικτών για την αξιολόγηση της 
προόδου της εφαρμογής ενός 
προγράμματος, προσαρμοσμένων στον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα των προγραμμάτων 
συνεργασίας, πριν το κράτος μέλος 
καταρτίσει τα προγράμματα συνεργασίας 
του. Οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να 
συμπληρώνονται από ειδικούς δείκτες για 
κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα.

(23) Θα πρέπει να καθοριστεί κοινό 
σύνολο δεικτών επιδόσεων προκειμένου 
να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της 
προόδου της εφαρμογής ενός 
προγράμματος, προσαρμοσμένων στον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα των προγραμμάτων 
συνεργασίας, πριν το κράτος μέλος 
καταρτίσει τα προγράμματα συνεργασίας 
του. Οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να 
συμπληρώνονται από ειδικούς δείκτες 
αποτελεσμάτων για κάθε συγκεκριμένο 
πρόγραμμα και, όπου απαιτείται, από 
ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες 
επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Λόγω της συμμετοχής περισσότερων 
από ένα κρατών μελών και, ως εκ τούτου, 

(24) Λόγω της συμμετοχής περισσότερων 
από ένα κρατών μελών και, ως εκ τούτου, 
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του υψηλότερου διοικητικού κόστους, 
ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους και τη 
μετάφραση, το ανώτατο όριο των δαπανών 
για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να είναι 
υψηλότερο από ό,τι στην περίπτωση του 
στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση. Επιπλέον, τα 
προγράμματα συνεργασίας με 
περιορισμένη υποστήριξη από το ΕΤΠΑ θα 
πρέπει να λάβουν ένα ελάχιστο ποσό, ώστε 
να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση 
για δραστηριότητες αποτελεσματικής 
τεχνικής βοήθειας.

του υψηλότερου διοικητικού κόστους, 
ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους και τη 
μετάφραση, το ανώτατο όριο των δαπανών 
για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να είναι 
υψηλότερο από ό,τι στην περίπτωση του 
στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση. Προκειμένου να 
αντισταθμιστεί αυτό το υψηλό κόστος τα 
κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται, 
όποτε αυτό είναι δυνατόν, να μειώνουν 
τον διοικητικό φόρτο όσον αφορά την 
υλοποίηση κοινών σχεδίων. Επιπλέον, τα 
προγράμματα συνεργασίας με 
περιορισμένη υποστήριξη από το ΕΤΠΑ θα 
πρέπει να λάβουν ένα ελάχιστο ποσό για 
τεχνική υποστήριξη, το οποίο μπορεί να 
υπερβαίνει το 6%, ώστε να εξασφαλιστεί 
επαρκής χρηματοδότηση για 
δραστηριότητες αποτελεσματικής τεχνικής 
βοήθειας.

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Λόγω της συμμετοχής περισσότερων 
από ένα κρατών μελών, ο γενικός κανόνας 
που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ] σύμφωνα με τον οποίο 
κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τους δικούς 
του κανόνες επιλεξιμότητας δεν είναι 
κατάλληλος για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας. Με βάση την 
εμπειρία από την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-13, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μια σαφής ιεραρχία κανόνων 
επιλεξιμότητας, με έντονο 
προσανατολισμό στους κοινούς κανόνες 
επιλεξιμότητας.

(25) Λόγω της συμμετοχής περισσότερων 
από ένα κρατών μελών, ο γενικός κανόνας 
που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ] σύμφωνα με τον οποίο 
κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τους δικούς 
του κανόνες επιλεξιμότητας δεν είναι 
κατάλληλος για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας. Με βάση την 
εμπειρία από την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, θα πρέπει 
να θεσπιστεί μια σαφής ιεραρχία κανόνων 
επιλεξιμότητας, με έντονο 
προσανατολισμό στους κοινούς κανόνες 
επιλεξιμότητας προκειμένου να 
αποφευχθούν ενδεχόμενες αντιφάσεις και 
ανακολουθίες μεταξύ των διαφορετικών 
κανονισμών και μεταξύ των κανονισμών 
και των εθνικών κανόνων. Ειδικότερα, η 
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Επιτροπή πρέπει, με βάση την εμπειρία 
από την περίοδο προγραμματισμού 2007-
2013, να εγκρίνει κοινούς κανόνες 
επιλεξιμότητας βάσει των κατηγοριών 
δαπανών που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 24
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, 
και δεδομένου του αριθμού πράξεων για 
τις οποίες οι δαπάνες προσωπικού 
αποτελούν σημαντικό στοιχείο, ένα κατ’ 
αποκοπή ποσό για τις δαπάνες 
προσωπικού θα πρέπει να εφαρμοστεί στις 
υπόλοιπες άμεσες δαπάνες των πράξεων 
συνεργασίας, αποφεύγοντας έτσι τον 
ατομικό καταλογισμό για τη διαχείριση 
αυτών των πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 25
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 

(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 μέσω ειδικών ρυθμίσεων η 
αποτελεσματική διασυνοριακή, διακρατική 
και διαπεριφερειακή συνεργασία με τις 
τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την 
Ένωση όταν αυτό είναι αναγκαίο για να 
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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.

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 γειτονικών τρίτων χωρών 
όταν οι εν λόγω πράξεις ωφελούν 
περιφέρειες της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να αναθέσουν το καθήκον 
της διαχειριστικής αρχής σε έναν ΕΟΕΣ ή 
να αναθέσουν σε έναν τέτοιον όμιλο την 
αρμοδιότητα της διαχείρισης του μέρους 
ενός προγράμματος συνεργασίας που 
καλύπτει την επικράτεια την οποία αφορά 
ο ΕΟΕΣ.

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να αναθέσουν το καθήκον 
της διαχειριστικής αρχής σε έναν ΕΟΕΣ ή 
να αναθέσουν σε έναν τέτοιον όμιλο την 
αρμοδιότητα της διαχείρισης του μέρους 
ενός προγράμματος συνεργασίας που 
καλύπτει την επικράτεια την οποία αφορά 
ο εν λόγω ΕΟΕΣ.

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να 
συγκροτήσει κοινή Γραμματεία η οποία θα 
παρέχει πληροφορίες σε όσους υποβάλουν 
αίτηση για υποστήριξη, θα διαχειρίζεται τις 
αιτήσεις σχεδίων και θα επικουρεί τους 
δικαιούχους στην εκτέλεση των πράξεών 
τους.

(29) Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να 
συγκροτήσει κοινή Γραμματεία η οποία, 
μεταξύ άλλων καθηκόντων, θα παρέχει 
πληροφορίες σε όσους υποβάλουν αίτηση 
για υποστήριξη, θα διαχειρίζεται τις 
αιτήσεις σχεδίων και θα επικουρεί τους 
δικαιούχους στην εκτέλεση των πράξεών 
τους.

Or. en
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Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνες για όλα τα καθήκοντα της 
διαχειριστικής αρχής που απαριθμούνται
στο άρθρο 114 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ], συμπεριλαμβανομένων 
των διαχειριστικών ελέγχων για την 
εξασφάλιση ομοιόμορφων προτύπων σε 
ολόκληρη την περιοχή του εκάστοτε 
προγράμματος. Ωστόσο, όταν ορίζεται ως 
διαχειριστική αρχή ένας ΕΟΕΣ, θα πρέπει 
να εξουσιοδοτείται να διενεργεί τους εν 
λόγω ελέγχους, αφού όλα τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη εκπροσωπούνται στα όργανά 
του. Ακόμη και όταν δεν ορίζεται ένας 
ΕΟΕΣ, η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται από τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη να διενεργεί ελέγχους σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος.

(30) Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνες για όλα τα καθήκοντα που 
τους ανατίθενται στο πλαίσιο του άρθρου
114 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[ΚΚΔ], συμπεριλαμβανομένων των 
διαχειριστικών ελέγχων για την 
εξασφάλιση ομοιόμορφων προτύπων σε 
ολόκληρη την περιοχή του εκάστοτε 
προγράμματος. Ωστόσο, όταν ορίζεται ως 
διαχειριστική αρχή ένας ΕΟΕΣ, θα πρέπει 
να εξουσιοδοτείται να διενεργεί τους εν 
λόγω ελέγχους, αφού όλα τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη εκπροσωπούνται στα όργανά 
του. Ακόμη και όταν δεν ορίζεται ένας 
ΕΟΕΣ, η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται από τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη να διενεργεί ελέγχους σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Οι αρχές πιστοποίησης πρέπει να 
είναι αρμόδιες για το σύνολο των 
καθηκόντων της αρχής πιστοποίησης που 
απαριθμούνται στο άρθρο 115 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2013 [ΚΚΔ]. 
Το κράτος μέλος μπορεί να εντέλει τη 
διαχειριστική αρχή να εκτελεί τα 
καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Μια και μόνη ελεγκτική αρχή θα 
πρέπει να είναι αρμόδια για την εκτέλεση 
όλων των καθηκόντων που απαριθμούνται 
στο άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ], έτσι ώστε να 
εξασφαλιστούν ομοιόμορφα πρότυπα σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος. 
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μια ομάδα 
ελεγκτών θα πρέπει να μπορεί να επικουρεί
την ελεγκτική αρχή του προγράμματος.

(31) Μια και μόνη ελεγκτική αρχή θα 
πρέπει να είναι αρμόδια για την εκτέλεση 
όλων των καθηκόντων που ανατίθενται σε 
αυτήν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ], έτσι ώστε να 
εξασφαλιστούν ομοιόμορφα πρότυπα σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος. 
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μια ομάδα 
ελεγκτών θα πρέπει να μπορεί να επικουρεί 
την ελεγκτική αρχή του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Για την καλύτερη οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή της 
Ένωσης και τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής της 
για τη συνοχή, επιτρέπεται η συμμετοχή 
τρίτων χωρών σε διακρατικά και 
διαπεριφερειακά προγράμματα 
συνεργασίας με τη συμβολή πόρων των 
ΜΠΒ και ΕΜΓ. Εντούτοις, οι πράξεις 
που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
τέτοιων προγραμμάτων πρέπει να 
εξακολουθούν να επιδιώκουν τους 
στόχους της πολιτικής για τη συνοχή, 
ακόμη και όταν εκτελούνται, μερικώς ή 
εξ ολοκλήρου, εκτός της επικράτειας της 
Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η συμβολή 
στους στόχους της εξωτερικής δράσης 
της Ένωσης έχει δευτερεύοντα ρόλο, 
καθώς το κέντρο βάρους των 
προγραμμάτων συνεργασίας πρέπει να 
καθορίζεται από θεματικούς στόχους και 
επενδυτικές προτεραιότητες της 
πολιτικής για τη συνοχή. Προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
συμμετοχή τρίτων χωρών σε 
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προγράμματα συνεργασίας, η διαχείριση 
των οποίων υπόκειται στην αρχή της 
κοινής διαχείρισης, οι όροι εφαρμογής 
των προγραμμάτων πρέπει να ορίζονται 
στα ίδια τα προγράμματα συνεργασίας 
και, όπου απαιτείται, στις 
χρηματοδοτικές συμφωνίες που 
συνάπτονται μεταξύ της Επιτροπής, των 
κυβερνήσεων έκαστης τρίτης χώρας και 
του κράτους μέλους που φιλοξενεί τη 
διαχειριστική αρχή του σχετικού 
προγράμματος συνεργασίας. Οι όροι 
εφαρμογής ενός προγράμματος πρέπει να 
συνάδουν με τις διατάξεις του ισχύοντος 
ενωσιακού δικαίου και, κατά περίπτωση, 
με εκείνες τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας των συμμετεχόντων κρατών 
μελών που άπτονται της εφαρμογής του.

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) θα πρέπει να θεσπιστεί μια σαφής 
αλυσίδα οικονομικών ευθυνών όσον 
αφορά την ανάκτηση σε περίπτωση 
παρατυπιών, από τους δικαιούχους στον 
κύριο δικαιούχο, στη διαχειριστική αρχή 
και στην Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη για την ευθύνη των κρατών 
μελών σε περίπτωση που δεν μπορεί να 
επιτευχθεί η ανάκτηση.

(32) θα πρέπει να θεσπιστεί μια σαφής 
αλυσίδα οικονομικών ευθυνών όσον 
αφορά την ανάκτηση σε περίπτωση 
παρατυπιών, από τους δικαιούχους στον 
κύριο δικαιούχο, στη διαχειριστική αρχή 
και στην Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη για την ευθύνη των κρατών 
μελών σε περίπτωση που ενδέχεται να μην 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί η ανάκτηση.

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Με βάση την εμπειρία από την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, θα 

(33) Με βάση την εμπειρία από την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, θα 
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πρέπει να προβλεφθεί σαφής εξαίρεση για 
τη μετατροπή των δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν σε νόμισμα 
διαφορετικό από το ευρώ, με την 
εφαρμογή της τιμής μετατροπής σε 
ημερομηνία κατά το δυνατόν πλησιέστερη 
στη χρονική στιγμή πραγματοποίησης της 
εκάστοτε δαπάνης. Τα σχέδια 
χρηματοδότησης, οι εκθέσεις και οι 
λογαριασμοί σχετικά με κοινές πράξεις 
συνεργασίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση
να υποβάλλονται μόνο σε ευρώ στην κοινή 
Γραμματεία, στις αρχές που είναι αρμόδιες 
για τα προγράμματα και στην επιτροπή 
παρακολούθησης. Θα πρέπει να 
επαληθεύεται η ορθότητα της μετατροπής.

πρέπει να προβλεφθεί σαφής εξαίρεση για 
τη μετατροπή των δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν σε νόμισμα 
διαφορετικό από το ευρώ, με την 
εφαρμογή της μηνιαίας τιμής μετατροπής 
σε ημερομηνία κατά το δυνατόν 
πλησιέστερη στη χρονική στιγμή 
πραγματοποίησης της εκάστοτε δαπάνης ή 
στον μήνα κατά τον οποίο η δαπάνη 
υποβλήθηκε προς έλεγχο. Τα σχέδια 
χρηματοδότησης, οι εκθέσεις και οι 
λογαριασμοί σχετικά με κοινές πράξεις 
συνεργασίας θα πρέπει να υποβάλλονται 
μόνο σε ευρώ στην κοινή Γραμματεία, στις 
αρχές που είναι αρμόδιες για τα 
προγράμματα και στην επιτροπή 
παρακολούθησης. Θα πρέπει να 
επαληθεύεται η ορθότητα της μετατροπής.

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Είναι ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι 
κανόνες που εφαρμόζονται σχετικά με τη 
δημοσιονομική διαχείριση, τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο της συμμετοχής 
τρίτων χωρών σε προγράμματα 
διακρατικής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας. Οι εν λόγω κανόνες θα 
πρέπει να θεσπιστούν στο σχετικό 
πρόγραμμα συνεργασίας και/ή στη 
σχετική συμφωνία χρηματοδότησης 
μεταξύ της Επιτροπής, καθεμίας από τις 
τρίτες χώρες και του κράτους μέλους στο 
οποίο έχει την έδρα της η διαχειριστική 
αρχή του σχετικού προγράμματος 
συνεργασίας.

(35) Είναι ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι 
κανόνες που εφαρμόζονται σχετικά με τη 
δημοσιονομική διαχείριση, τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο της συμμετοχής 
τρίτων χωρών σε προγράμματα 
διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Για τον καλύτερο συντονισμό της 
χρηματοδότησης προγραμμάτων 
συνεργασίας από το ΕΤΠΑ, τα οποία 
θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού και στα οποία συμμετέχουν οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές με πιθανή 
συμπληρωματική χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), 
τον ΕΜΓ, τον ΜΠΒ και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), τα κράτη 
μέλη και οι τρίτες χώρες ή τα εδάφη που 
συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα 
συνεργασίας πρέπει να θεσπίσουν 
μηχανισμούς συνεργασίας σύμφωνους 
προς τα εν λόγω προγράμματα 
συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Για να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή, όσον αφορά το 
περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής που 
ορίζονται στο άρθρο 17, η εξουσία να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την κατά τον δέοντα 
τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση 
των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

(36) Για να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για 
την επιλεξιμότητα των δαπανών, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά
τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την 
επιλεξιμότητα των δαπανών για τα
προγράμματα συνεργασίας. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την κατά τον δέοντα 
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Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση 
των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Εντούτοις, ο παρών κανονισμός δεν 
πρέπει να επηρεάζει ούτε τη συνέχιση 
ούτε την τροποποίηση της συνδρομής την 
οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ή κάθε 
άλλης νομοθετικής πράξης που διέπει τη 
συνδρομή αυτή την 31η Δεκεμβρίου 2013, 
η οποία, κατά συνέπεια, πρέπει να 
εξακολουθεί να διέπει τη συνδρομή αυτή 
ή τα σχετικά έργα έως την ολοκλήρωσή 
τους. Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις 
συνδρομής που υποβλήθηκαν δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
εξακολουθούν να ισχύουν.

Or. en

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37β) Καθώς οι οικονομικοί και 
κοινωνικοί στόχοι και οι στόχοι εδαφικής 
συνοχής δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω της 
έκτασης των δυσαναλογιών στα επίπεδα 
ανάπτυξης των διάφορων περιφερειών, 
της βραδείας προόδου των πλέον 
μειονεκτικών περιοχών και των 
περιορισμένων οικονομικών πόρων των 
κρατών μελών και των περιφερειών, και, 
ως εκ τούτου, μπορούν να επιτευχθούν 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 



PR\939702EL.doc 31/92 PE487.789v04-00

EL

μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, ως 
ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως 
καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζει επίσης τις διατάξεις που είναι 
αναγκαίες για να εξασφαλιστούν η 
αποτελεσματική εφαρμογή, η 
δημοσιονομική διαχείριση και ο έλεγχος 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας («προγράμματα 
συνεργασίας»), ακόμη και όταν στα εν 
λόγω προγράμματα συνεργασίας 
συμμετέχουν τρίτες χώρες.

Θεσπίζει επίσης τις διατάξεις που είναι 
αναγκαίες για να εξασφαλιστούν η 
αποτελεσματική εφαρμογή, η 
παρακολούθηση, η δημοσιονομική 
διαχείριση και ο έλεγχος των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας («προγράμματα 
συνεργασίας»), ακόμη και όταν στα εν 
λόγω προγράμματα συνεργασίας 
συμμετέχουν τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 2  Άρθρο 2
Συνιστώσες του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας

Συνιστώσες του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας

 Στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας, το ETΠA 
υποστηρίζει:

Στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας, το ETΠA 
υποστηρίζει τις εξής συνιστώσες:

1) τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ 
όμορων περιοχών, με σκοπό την 

1) τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ 
όμορων περιοχών, με σκοπό την 
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προώθηση της ολοκληρωμένης 
περιφερειακής ανάπτυξης μεταξύ 
γειτονικών χερσαίων και θαλάσσιων 
παραμεθόριων περιοχών από δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη ή μεταξύ 
γειτονικών παραμεθόριων περιοχών από 
τουλάχιστον ένα κράτος μέλος και μία 
τρίτη χώρα σε εξωτερικά σύνορα της 
Ένωσης διαφορετικά από εκείνα που 
καλύπτονται από προγράμματα στο 
πλαίσιο των εξωτερικών χρηματοδοτικών 
μέσων της Ένωσης·

προώθηση της ολοκληρωμένης 
περιφερειακής ανάπτυξης μεταξύ 
γειτονικών χερσαίων και θαλάσσιων 
παραμεθόριων περιοχών από δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη ή μεταξύ 
γειτονικών παραμεθόριων περιοχών από 
τουλάχιστον ένα κράτος μέλος και μία 
τρίτη χώρα σε εξωτερικά σύνορα της 
Ένωσης διαφορετικά από εκείνα που 
καλύπτονται από προγράμματα στο 
πλαίσιο των εξωτερικών χρηματοδοτικών 
μέσων της Ένωσης·

2) τη διακρατική συνεργασία σε ευρύτερα 
διακρατικά εδάφη, στην οποία 
συμμετέχουν εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, και η οποία επίσης 
καλύπτει τη θαλάσσια διασυνοριακή 
συνεργασία σε περιπτώσεις που δεν 
καλύπτεται από τη διασυνοριακή 
συνεργασία, με σκοπό την επίτευξη 
μεγαλύτερου βαθμού εδαφικής 
ολοκλήρωσης των εν λόγω εδαφών, 
συμβάλλοντας έτσι στην εδαφική συνοχή 
σε ολόκληρη την Ένωση·

2) τη διακρατική συνεργασία σε ευρύτερα 
διακρατικά εδάφη, στην οποία 
συμμετέχουν εθνικές και περιφερειακές 
αρχές καθώς και τοπικοί εταίροι, και η 
οποία επίσης καλύπτει τη θαλάσσια 
διασυνοριακή συνεργασία σε περιπτώσεις 
που δεν καλύπτεται από τη διασυνοριακή 
συνεργασία, με σκοπό την επίτευξη 
μεγαλύτερου βαθμού εδαφικής 
ολοκλήρωσης των εν λόγω εδαφών·

3) τη διαπεριφερειακή συνεργασία, με 
σκοπό την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη 
συνοχή, προωθώντας:

3) τη διαπεριφερειακή συνεργασία, με 
σκοπό την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη 
συνοχή, προωθώντας:

α) την ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με
τους θεματικούς στόχους μεταξύ εταίρων 
σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά τον 
εντοπισμό και τη διάδοση ορθών 
πρακτικών, με σκοπό τη μεταφορά τους 
στα επιχειρησιακά προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της επένδυσης στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση·

α) την ανταλλαγή εμπειριών με επίκεντρο 
τους θεματικούς στόχους μεταξύ εταίρων 
σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και σε 
σχέση με την ανάπτυξη των περιφερειών 
που αναφέρονται στο άρθρο 174 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον 
εντοπισμό και τη διάδοση ορθών 
πρακτικών, με σκοπό τη μεταφορά τους 
κυρίως στα επιχειρησιακά προγράμματα 
στο πλαίσιο του στόχου της επένδυσης 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση, 
καθώς επίσης και στα προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας, όταν αυτό 
κρίνεται σκόπιμο·

β) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά β) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά 
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τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη 
διάδοση ορθών πρακτικών για τη βιώσιμη 
αστική και αγροτική ανάπτυξη·

τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη 
διάδοση ορθών πρακτικών για τη βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων 
των δεσμών μεταξύ αστικού και 
αγροτικού περιβάλλοντος·

γ) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά 
τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη 
διάδοση ορθών πρακτικών και καινοτόμων 
προσεγγίσεων σε σχέση με ενέργειες που 
αφορούν την εδαφική συνεργασία και με 
τη χρήση των EΟΕΣ·

γ) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά 
τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη 
διάδοση ορθών πρακτικών και καινοτόμων 
προσεγγίσεων σε σχέση με την υλοποίηση
προγραμμάτων και ενεργειών εδαφικής 
συνεργασίας καθώς και με τη χρήση των 
EΟΕΣ·

δ) την ανάλυση των τάσεων ανάπτυξης σε 
σχέση με τους στόχους της εδαφικής 
συνοχής και της αρμονικής ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής επικράτειας μέσω μελετών, 
συλλογής στοιχείων και άλλων μέτρων.

δ) την ανάλυση των τάσεων ανάπτυξης σε 
σχέση με τους στόχους της εδαφικής 
συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των 
εδαφικών πτυχών της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής, και της αρμονικής 
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής επικράτειας 
μέσω μελετών, συλλογής στοιχείων και 
άλλων μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 3  Άρθρο 3

Γεωγραφική κάλυψη Γεωγραφική κάλυψη
1. Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 

1. Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
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η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013.

η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο
προγραμματισμού 2007-2013.

 Η Επιτροπή θεσπίζει τον κατάλογο των 
διασυνοριακών περιοχών που θα 
υποστηριχθούν, κατανεμημένων κατά 
πρόγραμμα συνεργασίας, με εκτελεστικές 
πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σχετικά με τον 
κατάλογο των διασυνοριακών περιοχών 
που θα υποστηριχθούν, κατανεμημένων 
κατά πρόγραμμα συνεργασίας. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Στον κατάλογο αυτόν καθορίζονται επίσης 
οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης που λαμβάνονται υπόψη για τη 
διάθεση της συνδρομής από το ΕΤΠΑ στη 
διασυνοριακή συνεργασία σε όλα τα 
εσωτερικά και τα εξωτερικά σύνορα που 
καλύπτονται από εξωτερικά 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως το 
ΕΜΓ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΜΓ], και το 
ΜΠΒ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΜΠΒ].

Στον κατάλογο αυτόν καθορίζονται επίσης 
οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης που λαμβάνονται υπόψη για τη 
διάθεση της συνδρομής από το ΕΤΠΑ στη 
διασυνοριακή συνεργασία σε όλα τα 
εσωτερικά και τα εξωτερικά σύνορα που 
καλύπτονται από εξωτερικά 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως το 
ΕΜΓ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΜΓ], και το 
ΜΠΒ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΜΠΒ].

 Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να 
προστίθενται σε δεδομένη διασυνοριακή 
περιοχή πρόσθετες περιφέρειες NUTS 
επιπέδου 3 όμορες με εκείνες που 
απαριθμούνται στην απόφαση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, και 
αιτιολογούν το αίτημά τους.

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή των 
διασυνοριακών περιοχών, μπορούν να 
ζητούν να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 σε εκείνες 
που απαριθμούνται στην απόφαση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο. Έπειτα 
από αίτημα των εν λόγω ενδιαφερόμενων 
κρατών μελών και προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία 
στα θαλάσσια σύνορα των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, καθώς και με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου 
εδαφίου, η Επιτροπή μπορεί να 
συμπεριλάβει στην απόφαση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο ως 
διασυνοριακές περιοχές, οι οποίες 
μπορούν ενδεχομένως να λάβουν στήριξη 
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από τα αντίστοιχα κονδύλια των εν λόγω 
κρατών μελών, τις περιφέρειες NUTS 
επιπέδου 3 στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που αλληλοδιαδέχονται σε 
μήκος άνω των 150 χιλιομέτρων.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 
παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να 
καλύπτουν περιοχές της Νορβηγίας, της 
Ελβετίας, του Λιχτενστάιν, της Ανδόρας, 
του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου 
καθώς και τρίτες χώρες ή εδάφη γειτονικά 
εξόχως απόκεντρων περιοχών.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 
παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να 
καλύπτουν περιοχές της Νορβηγίας, της 
Ελβετίας, του Λιχτενστάιν, της Ανδόρας, 
του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου 
καθώς και τρίτες χώρες ή εδάφη γειτονικά 
εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Οι λόγω περιοχές είναι οι ισοδύναμες των 
περιφερειών NUTS επιπέδου 3.

Οι λόγω περιοχές είναι οι ισοδύναμες των 
περιφερειών NUTS επιπέδου 3.

3. Για τη διακρατική συνεργασία, η 
επιτροπή θεσπίζει τον κατάλογο των προς 
υποστήριξη διακρατικών περιοχών, 
κατανεμημένων κατά πρόγραμμα 
συνεργασίας και καλύπτοντας τις 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 2, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια 
της εν λόγω συνεργασίας στις ευρύτερες 
συνεκτικές περιοχές με βάση τα 
προηγούμενα προγράμματα, με 
εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

3. Για τη διακρατική συνεργασία, η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σχετικά με τον 
κατάλογο των προς υποστήριξη 
διακρατικών περιοχών, κατανεμημένων 
κατά πρόγραμμα συνεργασίας και 
καλύπτοντας τις περιφέρειες NUTS 
επιπέδου 2, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συνέχεια της εν λόγω συνεργασίας στις 
ευρύτερες συνεκτικές περιοχές με βάση τα 
προηγούμενα προγράμματα, με 
εκτελεστικές πράξεις, λαμβάνοντας υπόψη 
τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες 
λεκάνες, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να 
προστίθενται σε δεδομένη περιοχή 
διακρατικής συνεργασίας πρόσθετες 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 2 όμορες με 
εκείνες που απαριθμούνται στην απόφαση 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, και 
αιτιολογούν το αίτημά τους.

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να 
προστίθενται σε δεδομένη περιοχή 
διακρατικής συνεργασίας πρόσθετες 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 2 όμορες με 
εκείνες που απαριθμούνται στην απόφαση 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, και 
αιτιολογούν το αίτημά τους.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 
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παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα 
διακρατικής συνεργασίας μπορούν να 
καλύπτουν περιοχές των ακόλουθων 
τρίτων χωρών ή εδαφών:

παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα 
διακρατικής συνεργασίας μπορούν να 
καλύπτουν περιοχές των ακόλουθων 
τρίτων χωρών ή εδαφών:

α) τρίτες χώρες ή εδάφη που 
απαριθμούνται ή αναφέρονται στην 
παράγραφο 2· και

α) τρίτες χώρες ή εδάφη που 
απαριθμούνται ή αναφέρονται στην 
παράγραφο 2· και

β) Φερόες Νήσοι και Γροιλανδία. β) Φερόες Νήσοι και Γροιλανδία.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 
παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν 
επίσης να καλύπτουν περιοχές τρίτων 
χωρών οι οποίες καλύπτονται από τα 
εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της 
Ένωσης, όπως το ΕΜΓ, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
περιοχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και 
το ΜΠΒ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012. Οι ετήσιες πιστώσεις που 
αντιστοιχούν στην υποστήριξη των εν 
λόγω προγραμμάτων από το ΕΜΓ και το 
ΜΠΒ διατίθενται με την προϋπόθεση ότι 
τα προγράμματα καλύπτουν επαρκώς τους 
σχετικούς στόχους εξωτερικής 
συνεργασίας.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 
παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν 
επίσης να καλύπτουν περιοχές τρίτων 
χωρών οι οποίες καλύπτονται από τα 
εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της 
Ένωσης, όπως το ΕΜΓ, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
περιοχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και 
το ΜΠΒ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012. Οι ετήσιες πιστώσεις που 
αντιστοιχούν στην υποστήριξη των εν 
λόγω προγραμμάτων από το ΕΜΓ και το 
ΜΠΒ διατίθενται με την προϋπόθεση ότι 
τα προγράμματα καλύπτουν επαρκώς τους 
σχετικούς στόχους εξωτερικής 
συνεργασίας.

 Οι λόγω περιοχές είναι οι περιφέρειες 
NUTS επιπέδου 2 ή ισοδύναμες περιοχές.

Οι λόγω περιοχές είναι οι ισοδύναμες των 
περιφερειών NUTS επιπέδου 2.

5. Για την διαπεριφερειακή συνεργασία, η
υποστήριξη από το ETΠA καλύπτει 
ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης.

5. Για την διαπεριφερειακή συνεργασία, η 
υποστήριξη από το ETΠA καλύπτει 
ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 
παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα 
διαπεριφερειακής συνεργασίας μπορούν να 
καλύπτουν το σύνολο ή μέρος της 
επικράτειας των τρίτων χωρών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία 
α) και β).

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 
παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα 
διαπεριφερειακής συνεργασίας μπορούν να 
καλύπτουν το σύνολο ή μέρος της 
επικράτειας των τρίτων χωρών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία 
α) και β).

6. Για λόγους πληροφόρησης, οι περιοχές 
και οι τρίτες χώρες ή τα εδάφη που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 
απαριθμούνται τους καταλόγους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3.

6. Για λόγους πληροφόρησης, οι περιοχές 
και οι τρίτες χώρες ή τα εδάφη που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 
απαριθμούνται τους καταλόγους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3.
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6α. Για να αυξηθεί η αποδοτικότητα της 
υλοποίησης των προγραμμάτων, οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές μπορούν, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
συνδυάσουν σε ένα μοναδικό πρόγραμμα 
εδαφικής συνεργασίας τα ποσά που έχουν 
διατεθεί από το ΕΤΠΑ για τη 
διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία 
στα οποία αναφέρονται οι ανωτέρω 
παράγραφοι, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπλέον πόρων του άρθρου 4 
παράγραφος 2, σεβόμενες τους ισχύοντες 
κανόνες για κάθε έναν από τους εν λόγω 
πόρους. 

Or. en

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 Άρθρο 4
Πόροι για την ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία

Πόροι για την ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία

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

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

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

α) 73,24 % (δηλ. συνολικά X XXX XXX 
XXX2 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 XXX XXX 
XXX3 ευρώ) για τη διακρατική 
συνεργασία·

γ) 5,98 % (δηλ. συνολικά 700 000 000 γ) 5,98 % (δηλ. συνολικά XXX XXX XXX4
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ευρώ) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία. ευρώ) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία.

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. Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές 
λαμβάνουν για τα προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της ΕΕΣ όχι λιγότερο 
από το 150 % της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ 
που έλαβαν κατά την περίοδο 2007-2013
για τα προγράμματα συνεργασίας. 
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 παράγραφος 1 εφαρμόζεται στην 
πρόσθετη αυτή συνδρομή.

3. Η Επιτροπή εκδίδει ενιαία απόφαση με 
την οποία ορίζεται ο κατάλογος όλων των 
προγραμμάτων συνεργασίας και όπου 
δίδονται τα ποσά της συνολικής 
συνδρομής από το ΕΤΠΑ ανά πρόγραμμα 
και της συνδρομής του 2014 ανά 
πρόγραμμα με εκτελεστικές πράξεις. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή κοινοποιεί σε κάθε κράτος 
μέλος το μερίδιο που του αναλογεί από τα 
συνολικά ποσά για διασυνοριακή και 
διακρατική συνεργασία σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), 
κατανεμημένο ανά έτος. Ο πληθυσμός 
στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 
3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, 
χρησιμοποιείται ως το κριτήριο για την 
κατανομή ανά κράτος μέλος.

 Ο πληθυσμός στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, 
χρησιμοποιείται ως το κριτήριο για την 
ετήσια κατανομή κατά κράτος μέλος.

Με βάση τα κοινοποιηθέντα ποσά, κάθε 
κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή 
για το εάν και πώς χρησιμοποίησε τη 
δυνατότητα μεταφοράς που προβλέπεται 
στο άρθρο 4α και την κατανομή των 
κεφαλαίων που προέκυψε μεταξύ των 
διασυνοριακών και διακρατικών 
προγραμμάτων στα οποία το κράτος 
μέλος συμμετέχει. Η Επιτροπή, με βάση 
τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη 
μέλη, εκδίδει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, απόφαση που περιλαμβάνει 
κατάλογο όλων των προγραμμάτων 
συνεργασίας και αναφέρει το πλήρες ποσό 
της συνολικής στήριξης κάθε 
προγράμματος από το ΕΤΠΑ Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.
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4. Η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για τα 
διασυνοριακά προγράμματα και τα 
προγράμματα για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ, καθώς και για τα 
διασυνοριακά προγράμματα βάσει του 
ΜΠΒ, καθορίζεται από την Επιτροπή και 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

4. Η συνεισφορά του ΕΤΠΑ για τα 
διασυνοριακά προγράμματα και τα 
προγράμματα για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ, καθώς και για τα 
διασυνοριακά προγράμματα βάσει του 
ΜΠΒ, καθορίζεται από την Επιτροπή και 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Η 
συνεισφορά του ΕΤΠΑ που καθορίζεται 
για κάθε κράτος μέλος δεν 
ανακατανέμεται στη συνέχεια μεταξύ των 
σχετικών κρατών μελών.

5. Η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για κάθε 
διασυνοριακό πρόγραμμα και πρόγραμμα 
για τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ 
και του ΜΠΒ παρέχεται υπό τον όρο ότι 
παρέχονται από το ΕΜΓ και το ΜΠΒ 
τουλάχιστον ισοδύναμα ποσά. Η 
ισοδυναμία αυτή υπόκειται σε ανώτατο 
όριο το οποίο καθορίζεται στον κανονισμό 
ΕΜΓ ή στον κανονισμό ΜΠΒ.

5. Η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για κάθε 
διασυνοριακό πρόγραμμα και πρόγραμμα 
για τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ 
και του ΜΠΒ παρέχεται υπό τον όρο ότι 
παρέχονται από το ΕΜΓ και το ΜΠΒ 
τουλάχιστον ισοδύναμα ποσά. Η 
ισοδυναμία αυτή υπόκειται σε ανώτατο 
όριο το οποίο καθορίζεται στον κανονισμό 
ΕΜΓ ή στον κανονισμό ΜΠΒ.

6. Οι ετήσιες συνδρομές που αντιστοιχούν 
στην υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για τα 
προγράμματα βάσει του ΕΜΓ και του 
ΜΠΒ εγγράφονται στις σχετικές γραμμές 
του προϋπολογισμού των εν λόγω μέσων 
για το οικονομικό έτος 2014.

6. Οι ετήσιες συνδρομές που αντιστοιχούν 
στην υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για τα 
προγράμματα βάσει του ΕΜΓ και του 
ΜΠΒ εγγράφονται στις σχετικές γραμμές 
του προϋπολογισμού των εν λόγω μέσων 
για το οικονομικό έτος 2014.

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

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

 Αν έως τις 30 Ιουνίου 2017 υπάρχουν 
ακόμη προγράμματα στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 

Αν έως τις 30 Ιουνίου 2017 υπάρχουν 
ακόμη προγράμματα στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
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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.

προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ που δεν 
έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή, το 
σύνολο της στήριξης από το ΕΤΠΑ που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 για τα 
υπόλοιπα έτη έως το 2020, η οποία δεν 
έχει ανακατανεμηθεί σε άλλο εγκριθέν 
πρόγραμμα στο πλαίσιο της ίδιας 
κατηγορίας προγραμμάτων εξωτερικής 
συνεργασίας, διατίθεται στα εσωτερικά 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, 
βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α), στα 
οποία συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος.

8. Τα διασυνοριακά προγράμματα και τα 
προγράμματα για τις θαλάσσιες λεκάνες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και τα 
οποία έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή 
διακόπτονται, αν:

8. Τα διασυνοριακά προγράμματα και τα 
προγράμματα για τις θαλάσσιες λεκάνες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και τα 
οποία έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή 
διακόπτονται, ή το κονδύλιο του 
προγράμματος μειώνεται, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες, 
ιδίως αν:

α) ουδεμία από τις χώρες-εταίρους που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα έχει 
υπογράψει τη σχετική συμφωνία 
χρηματοδότησης εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός ΕΜΓ] ή στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός ΜΠΒ]· ή

α) ουδεμία από τις χώρες-εταίρους που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα έχει 
υπογράψει τη σχετική συμφωνία 
χρηματοδότησης εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός ΕΜΓ] ή στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός ΜΠΒ]· ή

β) το πρόγραμμα δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί λόγω προβλημάτων που 
ανακύπτουν στις σχέσεις μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών.

β) το πρόγραμμα δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί όπως σχεδιάστηκε λόγω 
προβλημάτων που ανακύπτουν στις 
σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών 
χωρών.

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

Σ’ αυτή την περίπτωση, η υποστήριξη από 
το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 
4 η οποία αντιστοιχεί στις ετήσιες δόσεις 
που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, ή στις 
ετήσιες δόσεις που έχουν καταβληθεί και 
αποδεσμευθεί πλήρως ή μερικώς στη 
διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους, οι 
οποίες δεν έχουν ανακατανεμηθεί σε άλλο 
πρόγραμμα της ίδιας κατηγορίας 
προγραμμάτων εξωτερικής συνεργασίας,
διατίθεται στα εσωτερικά προγράμματα 
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διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία 
συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος, έπειτα 
από σχετική αίτησή του.

8α. Η Επιτροπή παρέχει ετήσια σύνοψη 
της οικονομικής υλοποίησης των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
στο πλαίσιο του ΕΜΓ και των 
διασυνοριακών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του ΜΠΒ στα οποία συνεισφέρει 
το ΕΤΠΑ σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
στην επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει 
του άρθρου 143 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. …/2013 [ΚΚΔ].
__________
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

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει 
έως το 15% της χρηματοδοτικής του 
ενίσχυσης από μία από τις συνιστώσες 
του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) 
και β) στην άλλη.

Or. en

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 5  Άρθρο 5

Θεματική συγκέντρωση Θεματική συγκέντρωση
Οι θεματικοί στόχοι που αναφέρονται 

στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ] έχουν ως εξής:

1. Τουλάχιστον το 80% των χορηγήσεων 
του ΕΤΠΑ για κάθε πρόγραμμα 
διασυνοριακής συνεργασίας και κάθε 
διακρατικό πρόγραμμα θα 
επικεντρώνεται σε μέχρι 4 θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

α) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·
β) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·
γ) όλοι οι θεματικοί στόχοι μπορούν να 
επιλέγονται για τα προγράμματα 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α).

2. Όλοι οι θεματικοί στόχοι μπορούν να 
επιλέγονται για τα προγράμματα 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον του άρθρου 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΤΠΑ], 
το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τον διασυνοριακό 
επιμερισμό του ανθρώπινου δυναμικού, 
των εγκαταστάσεων και των υποδομών 
στο πλαίσιο των διαφόρων επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, καθώς και τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες εντός των 
θεματικών στόχων:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του όπως 
αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.[...]/2012 
[κανονισμός ΕΤΠΑ], το ΕΤΠΑ συμβάλλει
στους θεματικούς στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. (...)/2013 (ΚΚΔ) μέσω κοινής 
δράσης στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας. Επιπλέον 
των επενδυτικών προτεραιοτήτων που 
ορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 (κανονισμός 
ΕΤΠΑ), το ΕΤΠΑ μπορεί επίσης να 
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υποστηρίξει τις ακόλουθες επενδυτικές 
προτεραιότητες εντός των θεματικών 
στόχων που αναφέρονται στις αντίστοιχες 
συνιστώσες της ΕΕΣ:

Or. en

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας:

1α. στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας:

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)·

α α) προώθηση της απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού, μέσω:

ολοκλήρωση των διασυνοριακών αγορών 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
διασυνοριακής κινητικότητας, των 
κοινών πρωτοβουλιών τοπικής 
απασχόλησης, της πληροφόρησης και 
των συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς 
και της κοινής κατάρτισης·

ii) προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό 
επίπεδο, καθώς και προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης σε διασυνοριακό 
επίπεδο (εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης και
της καταπολέμησης της φτώχειας)·

a β) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας μέσω:

της προώθησης της ισότητας των φύλων, 
των ίσων ευκαιριών και της ένταξης των 
κοινοτήτων σε διασυνοριακό επίπεδο·

iii) ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών 
συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (εντός του θεματικού στόχου 
της επένδυσης στις δεξιότητες, την 

α γ) επένδυση στις δεξιότητες, την 
εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση μέσω:
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εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση)·

της ανάπτυξης και της εφαρμογής κοινών 
συστημάτων εκπαίδευσης, της 
επαγγελματικής κατάρτισης και των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων·

iv) προώθηση της νομικής και 
διοικητικής συνεργασίας και της 
συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης)·

α δ) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης
μέσω:

της προώθησης της νομικής και 
διοικητικής συνεργασίας και της 
συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών.

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 6 – στοιχείο α στο κείμενο της Επιτροπής έγινε 
άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) και, στην τροπολογία του Κοινοβουλίου, τα στοιχεία του 

τροποποιήθηκαν σε α α (νέο), α β (νέο), α γ (νέο) και α δ (νέο))

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1β. στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας:

βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και 
της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης μέσω:
της ανάπτυξης και του συντονισμού των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
των στρατηγικών για τις θαλάσσιες 
λεκάνες.
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Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 6 – στοιχείο β στο κείμενο της Επιτροπής έγινε 
στην τροπολογία του Κοινοβουλίου άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα))

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας:
βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και 
της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης μέσω:
α α) προώθηση της ανταλλαγής 
εμπειριών με σκοπό την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των 
προγραμμάτων και των ενεργειών 
εδαφικής συνεργασίας και της χρήσης 
των ΕΟΕΣ (για τη διαπεριφερειακή 
συνεργασία σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 3γ))·
α β) ενίσχυση της βάσης αποδεικτικών 
στοιχείων με σκοπό την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής 
συνοχής και της επίτευξης των 
θεματικών στόχων μέσω της ανάλυσης 
των τάσεων ανάπτυξης (για τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 3δ))·
α γ) διάδοση ορθών πρακτικών και 
εμπειρογνωμοσύνης και αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων από την ανταλλαγή 
εμπειριών σχετικά με τη βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των 
δεσμών μεταξύ αστικού και αγροτικού 
περιβάλλοντος (για τη διαπεριφερειακή 
συνεργασία σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 3β)).

Or. en
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Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Όσον αφορά το πρόγραμμα PEACE, 
το ΕΤΠΑ πρέπει , στο πλαίσιο του 
θεματικού στόχου για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης 
της φτώχειας, να συμβάλλει επίσης στην 
προώθηση της κοινωνικής και 
οικονομικής σταθερότητας στις εν λόγω 
περιφέρειες, ιδίως με ενέργειες για την 
προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα πρόγραμμα συνεργασίας 
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.

1. Ένα πρόγραμμα συνεργασίας 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Κάθε άξονας προτεραιότητας αντιστοιχεί, 
με την επιφύλαξη του άρθρου 52 του 
κανονισμού αριθ. .../2013 [ΚΚΔ] σε έναν 
θεματικό στόχο και περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες επενδυτικές προτεραιότητες 
του εν λόγω θεματικού στόχου, σύμφωνα 
με τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος 
κανονισμού. Κατά περίπτωση και 
προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος και 
η αποτελεσματικότητα σε μια θεματικά 
συνεπή ολοκληρωμένη προσέγγιση για 
την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, ένας άξονας προτεραιότητας 
μπορεί, σε δεόντως δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, να συνδυάζει μία ή 
περισσότερες συμπληρωματικές 
επενδυτικές προτεραιότητες από 
διαφορετικούς θεματικούς στόχους 
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προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
συνεισφορά τους στον άξονα 
προτεραιότητας.

Or. en

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα πρόγραμμα συνεργασίας καθορίζει: 2. Ένα πρόγραμμα συνεργασίας συμβάλει 
στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη και στην επίτευξη της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής και καθορίζει:

α) μια στρατηγική για τη συνεισφορά του 
προγράμματος συνεργασίας στη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, στην οποία περιλαμβάνονται:

α) μια αιτιολόγηση της επιλογής των 
θεματικών στόχων, των αντίστοιχων 
επενδυτικών προτεραιοτήτων και των 
κονδυλίων, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο· βάσει μιας ανάλυσης 
της κατάστασης του […] τομέα του 
προγράμματος στο σύνολό του όσον 
αφορά τις ανάγκες αντιμετώπισης και τη 
στρατηγική που επιλέγεται προς τον 
σκοπό αυτόν, με την κάλυψη, όταν αυτό 
κρίνεται σκόπιμο, των κόμβων που 
λείπουν για τις διασυνοριακές συνδέσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα 
της εκ των προτέρων αξιολόγησης·

i) προσδιορισμός των αναγκών 
αντιμετώπισης των προκλήσεων όσον 
αφορά τον τομέα του προγράμματος στο 
σύνολό του·
ii) αιτιολόγηση της επιλογής των 
θεματικών στόχων και των αντίστοιχων 
επενδυτικών προτεραιοτήτων, 
λαμβανομένων υπόψη του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και των 
αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης·
β) για κάθε άξονα προτεραιότητας: β) για κάθε άξονα προτεραιότητας εκτός 

της τεχνικής βοήθειας:
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i) τις επενδυτικές προτεραιότητες και τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους·

i) τις επενδυτικές προτεραιότητες και τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους·

ii) τους κοινούς και ειδικούς δείκτες 
επιδόσεων και αποτελεσμάτων με, κατά 
περίπτωση, μια τιμή βάσης και μια 
ποσοτικοποιημένη τιμή-στόχο·

ii) προκειμένου να ενισχυθεί ο 
προσανατολισμός του προγραμματισμού 
με γνώμονα τα αποτελέσματα, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα για τους
ειδικούς στόχους και τους αντίστοιχους
δείκτες αποτελεσμάτων, με μια τιμή βάσης 
και μια τιμή-στόχο, κατά περίπτωση 
ποσοτικοποιημένη, σύμφωνα με το άρθρο 
15·

iii) περιγραφή των ενεργειών που θα 
υποστηριχθούν, συμπεριλαμβανομένων 
του προσδιορισμού των βασικών ομάδων-
στόχων, των ιδιαίτερων στοχευόμενων 
εδαφών και των τύπων των δικαιούχων, 
κατά περίπτωση, καθώς και της 
προγραμματισμένης χρήσης των 
χρηματοδοτικών μέσων·

iii) περιγραφή του είδους και 
παραδειγμάτων των ενεργειών που θα 
υποστηριχθούν στο πλαίσιο κάθε 
επενδυτικής προτεραιότητας και της 
αναμενόμενης συμβολής τους στους 
ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο 
σημείο i), συμπεριλαμβανομένων των 
κατευθυντήριων αρχών για την επιλογή 
επιχειρήσεων και, κατά περίπτωση, του 
προσδιορισμού των βασικών ομάδων-
στόχων, των ιδιαίτερων στοχευόμενων 
εδαφών και των τύπων των δικαιούχων, 
καθώς και της προγραμματισμένης χρήσης 
των χρηματοδοτικών μέσων και των 
κυριότερων έργων·

iv) τις αντίστοιχες κατηγορίες 
παρέμβασης με βάση ονοματολογία που 
θεσπίζει η επιτροπή με εκτελεστικές 
πράξεις, σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3 και ενδεικτική κατανομή 
των προγραμματισμένων πόρων·

iv) τους κοινούς και τους ειδικούς δείκτες 
εκροών, συμπεριλαμβανομένης της 
ποσοτικά προσδιορισμένης τιμής-στόχου, 
που αναμένεται να συμβάλουν στα 
αποτελέσματα, σύμφωνα με το άρθρο 15, 
για κάθε επενδυτική προτεραιότητα·

iv α) καθορισμό των σταδίων εφαρμογής 
και των χρηματοοικονομικών δεικτών 
και των δεικτών εκροών που θα 
χρησιμεύσουν ως ορόσημα και στόχοι για 
το πλαίσιο επιδόσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 1 και το 
παράρτημα (xx)του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ./2012 [ΚΚΔ]·
iv β) κατά περίπτωση, συνοπτική 
παρουσίαση της προγραμματιζόμενης 
χρήσης της τεχνικής βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων, όταν κρίνεται 
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απαραίτητο, ενεργειών για την ενίσχυση 
της διοικητικής ικανότητας των αρχών 
που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον 
έλεγχο των προγραμμάτων και των 
δικαιούχων και, κατά περίπτωση, 
ενεργειών για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των σχετικών 
εταίρων που συμμετέχουν στην εφαρμογή 
των προγραμμάτων·
iv γ) τις αντίστοιχες κατηγορίες 
παρέμβασης βάσει ονοματολογίας που 
έχει εγκρίνει η Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3 και ενδεικτική 
κατανομή των προγραμματισμένων 
πόρων·
β α) για κάθε άξονα προτεραιότητας που 
αφορά την τεχνική βοήθεια:
i α) ειδικούς στόχους·
i β) τα αναμενόμενα αποτελέσματα για 
κάθε ειδικό στόχο και, εφόσον υπάρχει 
αντικειμενική δικαιολόγηση βάσει του 
περιεχομένου των δράσεων, τους 
αντίστοιχους δείκτες αποτελεσμάτων, με 
αρχική τιμή και τιμή στόχου σύμφωνα με 
το άρθρο 15·
i γ) περιγραφή των δράσεων που θα 
υποστηριχθούν και της αναμενόμενης 
συμβολής τους στους ειδικούς στόχους 
που αναφέρονται στο σημείο i)·
i δ)τους δείκτες εκροών που αναμένεται 
να συμβάλουν στα αποτελέσματα·
i ε) τις αντίστοιχες κατηγορίες 
παρέμβασης βάσει ονοματολογίας που 
έχει εγκρίνει η Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 143 παράγραφος 3 του κανονισμού 
αριθ.[…]/2013 [ΚΚΔ] και ενδεικτική 
κατανομή των προγραμματισμένων 
πόρων·
i στ) Το σημείο ii) δεν εφαρμόζεται όταν 
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η συνεισφορά της Ένωσης στον άξονα ή 
τους άξονες προτεραιότητας σχετικά με 
την τεχνική βοήθεια προς επιχειρησιακό 
πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τα 15 000 000 
ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ένα σχέδιο χρηματοδότησης που 
περιλαμβάνει δύο πίνακες (χωρίς 
κατανομή κατά συμμετέχον κράτος μέλος):

γ α) ένα σχέδιο χρηματοδότησης που 
περιλαμβάνει δύο πίνακες (χωρίς 
κατανομή κατά συμμετέχον κράτος μέλος):

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·

ii) έναν πίνακα στον οποίο καθορίζεται, για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού, 
για το πρόγραμμα συνεργασίας και για 
κάθε άξονα προτεραιότητας, το ποσό των 
συνολικών πιστώσεων που προβλέπεται 
ότι θα συνεισφέρει το ΕΤΠΑ και η εθνική 
συγχρηματοδότηση. Στις περιπτώσεις στις 
οποίες η εθνική συγχρηματοδότηση 
αποτελείται από δημόσια και ιδιωτική 
συγχρηματοδότηση, στον πίνακα 
εμφαίνεται η ενδεικτική κατανομή μεταξύ 
των δημόσιων και των ιδιωτικών 
συνιστωσών. Επίσης, εμφαίνεται, για 
σκοπούς πληροφόρησης, η προβλεπόμενη 
συμμετοχή της ΕΤΕπ·

ii) έναν πίνακα στον οποίο καθορίζεται, για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού, 
για το πρόγραμμα συνεργασίας και για 
κάθε άξονα προτεραιότητας, το ποσό των 
συνολικών πιστώσεων που προβλέπεται 
ότι θα συνεισφέρει το ΕΤΠΑ και η εθνική 
συγχρηματοδότηση. Για τους άξονες 
προτεραιότητας, οι οποίοι συνδυάζουν 
επενδυτικές προτεραιότητες από 
διαφόρους θεματικούς στόχους, ο 
πίνακας θα προσδιορίζει το ποσό των 
συνολικών πιστώσεων και την εθνική 
συμμετοχή για κάθε ένα από τους 
αντίστοιχους θεματικούς στόχους. Στις 
περιπτώσεις στις οποίες η εθνική 
συγχρηματοδότηση αποτελείται από 
δημόσια και ιδιωτική συγχρηματοδότηση, 
στον πίνακα εμφαίνεται η ενδεικτική 
κατανομή μεταξύ των δημόσιων και των 
ιδιωτικών συνιστωσών. Επίσης, 
εμφαίνεται, για σκοπούς πληροφόρησης, η 
ενδεχόμενη εισφορά των τρίτων χωρών 
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που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς 
και η προβλεπόμενη συμμετοχή της ΕΤΕπ·

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – εισαγωγικό 
μέρος (μαζί με τα σημεία i και ii στο κείμενο της Επιτροπής έγινε άρθρο 7 – παράγραφος 2 –

στοιχείο γ α (νέο) στην τροπολογία του Κοινοβουλίου, όπου τα στοιχεία i και ii 
τροποποιήθηκαν)

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) κατάλογος των κύριων έργων για τα 
οποία η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης 
της εκτέλεσης των βασικών εργασιών 
είναι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018·

γ β) κατάλογος των κύριων έργων η 
υλοποίηση των οποίων έχει σχεδιαστεί 
για την περίοδο προγραμματισμού·

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο iii στο 
κείμενο της Επιτροπής έγινε στην τροπολογία του Κοινοβουλίου άρθρο 7 – παράγραφος 2 –

στοιχείο γ β (νέο))

Τροπολογία 54
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:

2α. Tο πρόγραμμα συνεργασίας 
περιγράφει, λαμβάνοντας υπόψη το 
περιεχόμενο και τους στόχους του, την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της εδαφικής 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των 
τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 174 
παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, έχοντας υπόψη 
τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης των 
κρατών μελών που συμμετέχουν και 
δείχνοντας με ποιον τρόπο συμβάλλει 
στην επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος και των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων προσδιορίζοντας όπου 
κρίνεται σκόπιμο, τα ακόλουθα:
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Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό 
μέρος στο κείμενο της Επιτροπής έγινε στην τροπολογία του Κοινοβουλίου, η οποία επίσης 

τροποποιήθηκε, άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα))

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ο προσδιορισμός των περιοχών στις 
οποίες θα επιδιωχθεί τοπική ανάπτυξη με 
την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων·

α α) η προσέγγιση στη χρήση μέσων 
τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων και τις αρχές για τον 
καθορισμό των περιοχών όπου θα 
εφαρμοστεί·

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iv στο 
κείμενο της Επιτροπής έγινε στην τροπολογία του Κοινοβουλίου, η οποία επίσης 

τροποποιήθηκε, άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) – στοιχείο α α (νέο))

Τροπολογία 56
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 πρόκειται να 
εφαρμοστούν προγράμματα βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και η ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τα εν λόγω προγράμματα·

α β) τις αρχές για την αναγνώριση των 
αστικών περιοχών στις οποίες πρόκειται 
να εφαρμοστούν προγράμματα βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και η ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τα εν λόγω προγράμματα·

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii στο 
κείμενο της Επιτροπής έγινε στην τροπολογία του Κοινοβουλίου, η οποία επίσης 

τροποποιήθηκε, άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) – στοιχείο α β (νέο))

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) – στοιχείο α γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) την προσέγγιση της χρήσης του 
μέσου ολοκληρωμένης εδαφικής 
επένδυσης εκτός των περιπτώσεων του 
στοιχείου β), και την ενδεικτική 
κατανομή από κάθε άξονα 
προτεραιότητας·

Or. en

Τροπολογία 58
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·

α δ) όταν τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες συμμετέχουν σε 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, η 
συνεισφορά των σχεδιασμένων 
παρεμβάσεων για τις εν λόγω στρατηγικές, 
εξαρτάται από τις ανάγκες της περιοχής 
του προγράμματος όπως προσδιορίζονται 
από το σχετικό κράτος μέλος και, κατά 
περίπτωση, λαμβάνει υπόψη τα έργα 
στρατηγικής σημασίας που 
αναγνωρίζονται στις αντίστοιχες 
στρατηγικές.

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο v στο 
κείμενο της Επιτροπής έγινε στην τροπολογία του Κοινοβουλίου, η οποία επίσης 

τροποποιήθηκε, άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) – στοιχείο α δ (νέο))

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα συνεργασίας καθορίζει:
ζ) τις διατάξεις εφαρμογής του 
επιχειρησιακού προγράμματος, οι οποίες 

α α) τις διατάξεις εφαρμογής του 
επιχειρησιακού προγράμματος, οι οποίες 
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περιλαμβάνουν: περιλαμβάνουν:

i) προσδιορισμό του φορέα διαπίστευσης, 
της διαχειριστικής αρχής και της 
ελεγκτικής αρχής·

i) τον προσδιορισμό της διαχειριστικής 
αρχής, της αρχής πιστοποίησης, ανάλογα 
με την περίπτωση, και της ελεγκτικής 
αρχής·

ii) τον φορέα ή τους φορείς που έχουν 
οριστεί για τη διενέργεια καθηκόντων 
ελέγχου·

ii) τον φορέα ή τους φορείς που έχουν 
οριστεί για τη διενέργεια καθηκόντων 
ελέγχου·

iii) τον φορέα ή τους φορείς που έχουν 
οριστεί αρμόδιοι για τη διενέργεια 
καθηκόντων δημοσιονομικού ελέγχου·

iii) τον φορέα ή τους φορείς που έχουν 
οριστεί αρμόδιοι για τη διενέργεια 
καθηκόντων δημοσιονομικού ελέγχου·

iv) τη διαδικασία για τη σύσταση της 
κοινής Γραμματείας·

iv) τη διαδικασία για τη σύσταση της 
κοινής Γραμματείας·

v) συνοπτική περιγραφή των 
διαχειριστικών και ελεγκτικών ρυθμίσεων·

v) συνοπτική περιγραφή των 
διαχειριστικών και ελεγκτικών ρυθμίσεων·

vi) τον καταμερισμό των υποχρεώσεων 
μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών 
σε περίπτωση δημοσιονομικών 
διορθώσεων που επιβάλλονται από τη 
διαχειριστική αρχή ή από την Επιτροπή.

vi) τον καταμερισμό των υποχρεώσεων 
μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών 
σε περίπτωση δημοσιονομικών 
διορθώσεων που επιβάλλονται από τη 
διαχειριστική αρχή ή από την Επιτροπή.

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – εισαγωγικό 
μέρος στο κείμενο της Επιτροπής έγινε στην τροπολογία του Κοινοβουλίου άρθρο 7 –

παράγραφος 2 β (νέα) – στοιχείο α)

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα) – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) τον φορέα στον οποίο η Επιτροπή 
πρέπει να καταβάλει τις πληρωμές·

Or. en

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο ii



PR\939702EL.doc 55/92 PE487.789v04-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) οι ενέργειες που αναλαμβάνονται για τη 
συμμετοχή των εταίρων στην 
προετοιμασία του προγράμματος 
συνεργασίας και ο ρόλος των εταίρων στην 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση του προγράμματος 
συνεργασίας·

α γ) οι ενέργειες που αναλαμβάνονται για 
τη συμμετοχή των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΚΚΔ] στην 
προετοιμασία του προγράμματος 
συνεργασίας και ο ρόλος των εν λόγω
εταίρων στην προετοιμασία και στην
εφαρμογή […] του προγράμματος 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής τους στην επιτροπή 
παρακολούθησης·

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο ii στο 
κείμενο της Επιτροπής έγινε στην τροπολογία του Κοινοβουλίου άρθρο 7 – παράγραφος 2 β 

(νέα) – στοιχείο α γ (νέο))

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 
των στοιχείων α) έως δ) προσαρμόζονται 
στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των 
προγραμμάτων συνεργασίας βάσει του 
άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και 
δ) του παρόντος κανονισμού.

Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 
των παραγράφων 2 α) και β) (σημεία i) -
vi)), 3 και 5 α) προσαρμόζονται στον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα των προγραμμάτων 
συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 
παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ) του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 στο κείμενο της 
Επιτροπής έγινε στην τροπολογία του Κοινοβουλίου άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα) – εδάφιο 

1)

Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 
στοιχείου ε) σημεία ii) και iii) δεν 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα 
συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 
παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ) του 
παρόντος κανονισμού.

Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 
των παραγράφων 2 ε) και 5 β) δεν 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα 
συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 
παράγραφος 3 στοιχεία γ) και δ) του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 στο κείμενο της 
Επιτροπής έγινε στην τροπολογία του Κοινοβουλίου άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα) – εδάφιο 

2)

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Το πρόγραμμα συνεργασίας θα 
καθορίζει επίσης τα ακόλουθα, σε σχέση 
με το περιεχόμενο των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης και λαμβάνοντας 
υπόψη το θεσμικό πλαίσιο των κρατών 
μελών:

Or. en

Τροπολογία 65
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)·

α α) οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν την 
αποτελεσματική συνεργασία των ταμείων, 
του ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ και των 
υπόλοιπων εθνικών και ενωσιακών 
χρηματοδοτικών μέσων,
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
και του ενδεχόμενου συνδυασμού των 
ΔΣΕ, ΕΜΓ, ΕΤΑ και ΜΠΒ, καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ), λαμβάνοντας υπόψη τις 



PR\939702EL.doc 57/92 PE487.789v04-00

EL

διατάξεις που ορίζονται στο παράρτημα I 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 
[ΚΚΔ]· στα οποία τα κράτη μέλη και οι 
τρίτες χώρες ή εδάφη συμμετέχουν σε 
προγράμματα συνεργασίας που 
περιλαμβάνουν τη χρήση πιστώσεων του 
ΕΤΠΑ για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και πόρους του ΕΤΑ, 
μηχανισμούς συντονισμού στο κατάλληλο 
επίπεδο για τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής συνεργασίας όσον 
αφορά τη χρήση των εν λόγω πόρων·

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i στο 
κείμενο της Επιτροπής έγινε στην τροπολογία του Κοινοβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε, 

άρθρο 7 – παράγραφος 2 γ (νέα) – στοιχείο α α (νέο))

Τροπολογία 66
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·

α β) μια συνοπτική παρουσίαση της 
αξιολόγησης της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους δικαιούχους και, όποτε κρίνεται 
απαραίτητο, των ενεργειών που έχουν 
σχεδιαστεί, συνοδευόμενες από ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα για τη μείωση της 
διοικητικής επιβάρυνσης·

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο ii στο 
κείμενο της Επιτροπής έγινε στην τροπολογία του Κοινοβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε, 

άρθρο 7 – παράγραφος 2 γ (νέα) – στοιχείο α β (νέο))

Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε πρόγραμμα συνεργασίας 
περιλαμβάνει:

2δ. Κάθε πρόγραμμα συνεργασίας, κατά 
περίπτωση και με την επιφύλαξη της 
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σχετικής δεόντως αιτιολογημένης 
αξιολόγησης από το κράτος μέλος της 
σημασίας του για το περιεχόμενο και τους 
στόχους του προγράμματος, 
περιλαμβάνει:

i) περιγραφή ειδικών ενεργειών ώστε να 
ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις 
περιβαλλοντικής προστασίας, η 
αποτελεσματικότητα των πόρων, ο 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η 
προσαρμογή σε αυτήν, καθώς η πρόληψη 
αλλά και η διαχείριση των κινδύνων στην 
επιλογή των πράξεων·

α α) περιγραφή ειδικών ενεργειών ώστε να
ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις 
περιβαλλοντικής προστασίας, η 
αποτελεσματικότητα των πόρων, ο 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η 
προσαρμογή σε αυτήν, η ανθεκτικότητα 
στις καταστροφές καθώς και η πρόληψη 
αλλά και η διαχείριση των κινδύνων στην 
επιλογή των πράξεων·

ii) περιγραφή ειδικών ενεργειών ώστε να 
προωθηθεί η ισότητα των ευκαιριών και να 
εμποδιστεί οποιαδήποτε διάκριση λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, του 
σχεδιασμό και της εφαρμογής του 
προγράμματος συνεργασίας, ιδίως σε 
σχέση με την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, λαμβανομένων υπόψη 
των αναγκών των διαφόρων ομάδων-
στόχων που διατρέχουν κίνδυνο τέτοιων 
διακρίσεων, και ιδιαίτερα των απαιτήσεων 
εξασφάλισης της προσβασιμότητας για τα 
άτομα με αναπηρία·

α β) περιγραφή ειδικών ενεργειών ώστε να 
προωθηθεί η ισότητα των ευκαιριών και να 
εμποδιστεί οποιαδήποτε διάκριση λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, του 
σχεδιασμό και της εφαρμογής του 
προγράμματος συνεργασίας, ιδίως σε 
σχέση με την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, λαμβανομένων υπόψη 
των αναγκών των διαφόρων ομάδων-
στόχων που διατρέχουν κίνδυνο τέτοιων 
διακρίσεων, και ιδιαίτερα των απαιτήσεων 
εξασφάλισης της προσβασιμότητας για τα 
άτομα με αναπηρίες·

iii) περιγραφή της συμβολής του στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και, κατά περίπτωση, των 
ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της 
ενσωμάτωσης του ζητήματος της ισότητας 
των φύλων σε επίπεδο προγράμματος και 
πράξεων.

α γ) περιγραφή της συμβολής του στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και, κατά περίπτωση, των 
ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της 
ενσωμάτωσης του ζητήματος της ισότητας 
των φύλων σε επίπεδο επιχειρησιακού 
προγράμματος και πράξεων.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνώμη των 
εθνικών φορέων ισότητας σχετικά με τα 
μέτρα που καθορίζονται στα σημεία ii) 
και iii) μαζί με την πρόταση 
προγράμματος συνεργασίας.
Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν 
εφαρμόζονται στα προγράμματα 
συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν 
εφαρμόζονται στα προγράμματα 
συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 
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παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ). παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ).

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 3 – σημεία i ii και iii στο κείμενο 
της Επιτροπής έγινε στην τροπολογία του Κοινοβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε, άρθρο 7 –

παράγραφος 2 δ (νέα) – στοιχείο α α (νέο), α β (νέο) και α γ (νέο))

Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα προγράμματα συνεργασίας βάσει του 
άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία γ) και δ) 
ορίζουν τον δικαιούχο ή τους δικαιούχους 
για ένα τέτοιο πρόγραμμα συνεργασίας και 
μπορεί να καθορίζουν τη διαδικασία 
παροχής επιχορήγησης.

2ε. Τα προγράμματα συνεργασίας βάσει 
του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία γ) 
και δ) ορίζουν τον δικαιούχο ή τους 
δικαιούχους για ένα τέτοιο πρόγραμμα 
συνεργασίας και μπορεί να καθορίζουν τη 
διαδικασία παροχής επιχορήγησης.

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 4 στο κείμενο της Επιτροπής 
έγινε στην τροπολογία του Κοινοβουλίου άρθρο 7 – παράγραφος 2 ε (νέα))

Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες ή τα 
εδάφη, κατά περίπτωση, που συμμετέχουν 
επιβεβαιώνουν γραπτώς τη συμφωνία τους 
με το περιεχόμενο ενός προγράμματος 
συνεργασίας πριν από την υποβολή του 
στην Επιτροπή. Η εν λόγω συμφωνία 
περιλαμβάνει επίσης δέσμευση όλων των 
συμμετεχόντων κρατών μελών να 
παράσχουν τη συγχρηματοδότηση που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή του 
προγράμματος συνεργασίας.

2στ. Τα κράτη μέλη και, αφού αποδεχθούν 
την πρόσκληση να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα συνεργασίας, οι τρίτες χώρες 
ή τα εδάφη, κατά περίπτωση, που 
συμμετέχουν επιβεβαιώνουν γραπτώς τη 
συμφωνία τους με το περιεχόμενο ενός 
προγράμματος συνεργασίας πριν από την 
υποβολή του στην Επιτροπή. Η εν λόγω 
συμφωνία περιλαμβάνει επίσης δέσμευση 
όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών
και, κατά περίπτωση, των τρίτων χωρών 
ή εδαφών, να παράσχουν τη 
συγχρηματοδότηση που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή του προγράμματος 
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συνεργασίας και, στην περίπτωση αυτή, 
τη δέσμευση χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς των τρίτων χωρών ή 
εδαφών.

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 5 στο κείμενο της Επιτροπής 
έγινε στην τροπολογία του Κοινοβουλίου άρθρο 7 – παράγραφος 2 στ (νέα))

Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν τα 
προγράμματα συνεργασίας σύμφωνα με 
υπόδειγμα που εκδίδει η Επιτροπή.

2γ. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, 
αφού αποδεχθούν την πρόσκληση να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 
συνεργασίας, οι τρίτες χώρες ή τα εδάφη
σχεδιάζουν τα προγράμματα συνεργασίας 
σύμφωνα με υπόδειγμα που εκδίδει η 
Επιτροπή. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 5, στην περίπτωση των 
προγραμμάτων συνεργασίας που 
περιλαμβάνουν εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και τρίτες χώρες, τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
διαβουλεύονται με τις αντίστοιχες τρίτες 
χώρες προτού υποβάλουν τα 
προγράμματα στην Επιτροπή. Εν τοιαύτη 
περιπτώσει, οι συμφωνίες σχετικά με το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων 
συνεργασίας και την πιθανή συμβολή των 
τρίτων χωρών είναι δυνατόν να 
διατυπώνονται στα επισήμως 
εγκεκριμένα πρακτικά των συνεδριάσεων 
διαβουλεύσεων με τις τρίτες χώρες ή τις 
συζητήσεις των περιφερειακών 
οργανώσεων συνεργασίας.

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 6 στο κείμενο της Επιτροπής 
έγινε στην τροπολογία του Κοινοβουλίου άρθρο 7 – παράγραφος 2 ζ (νέα))
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Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η επιτροπή εκδίδει το υπόδειγμα αυτό 
με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

1η. Η Επιτροπή εκδίδει το υπόδειγμα αυτό 
με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 7 – παράγραφος 7 στο κείμενο της Επιτροπής 
έγινε στην τροπολογία του Κοινοβουλίου άρθρο 7 – παράγραφος 2 η (νέα))

Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2θ. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, για την έγκριση 
όλων των στοιχείων 
(συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
μελλοντικών τροποποιήσεών τους) που 
εμπίπτουν στο παρόν άρθρο, εκτός από 
όσα εμπίπτουν στην παράγραφο 2 
στοιχείο β) σημείο vii) και στοιχείο ε), 
στην παράγραφο 4 στοιχείο α) σημείο i) 
και στοιχείο γ) και στις παραγράφους 5 
και 6 του παρόντος άρθρου, που 
παραμένουν υπό την ευθύνη των 
συμμετεχόντων κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 ι (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2ι. Τυχόν απόφαση που τροποποιεί τα 
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στοιχεία του προγράμματος συνεργασίας 
τα οποία δεν καλύπτονται από την 
απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με την 
παράγραφο 11 κοινοποιούνται από τη 
διαχειριστική αρχή στην Επιτροπή εντός 
ενός μηνός από την ημερομηνία της 
απόφασης. Η απόφαση ορίζει την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της, που δεν 
θα είναι προγενέστερη από την 
ημερομηνία έκδοσής της.

Or. en

Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα προγράμματα συνεργασίας, ο 
ενδιάμεσος φορέας που πραγματοποιεί τη 
διαχείριση και την εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] 
είναι ένας EΟΕΣ ή άλλο νομικό πρόσωπο 
που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη 
νομοθεσία μιας από τις συμμετέχουσες 
χώρες, υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί από 
δημόσιες αρχές τουλάχιστον δύο 
συμμετεχουσών χωρών.

Για τα προγράμματα συνεργασίας, ο 
ενδιάμεσος φορέας που πραγματοποιεί τη 
διαχείριση και την εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] 
είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας 
από τις συμμετέχουσες χώρες, υπό τον όρο 
ότι έχει συσταθεί από δημόσιες αρχές 
τουλάχιστον δύο συμμετεχουσών χωρών, ή 
ένας ΕΟΕΣ.

Or. en

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 11  Άρθρο 11
Επιλογή των πράξεων Επιλογή των πράξεων

1. Οι πράξεις βάσει των προγραμμάτων 
συνεργασίας επιλέγονται από την επιτροπή 

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

παρακολούθησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 
[ΚΚΔ]. Η επιτροπή παρακολούθησης 
μπορεί να συστήσει διευθύνουσα 
επιτροπή λειτουργούσα υπό την ευθύνη 
της για την επιλογή των δράσεων.

2. Στις πράξεις που επιλέγονται στο 
πλαίσιο της διασυνοριακής και της 
διακρατικής συνεργασίας συμμετέχουν 
δικαιούχοι από τουλάχιστον δύο 
συμμετέχουσες χώρες, ένας τουλάχιστον 
από τους οποίους είναι από κράτος μέλος. 
Μια πράξη μπορεί να εκτελείται σε μία 
μόνο χώρα, υπό τον όρο ότι είναι προς 
όφελος της περιοχής του προγράμματος.

2. Στις πράξεις που επιλέγονται στο 
πλαίσιο της διασυνοριακής και της 
διακρατικής συνεργασίας συμμετέχουν 
δικαιούχοι από τουλάχιστον δύο 
συμμετέχουσες χώρες, ένας τουλάχιστον 
από τους οποίους είναι από κράτος μέλος. 
Μια πράξη μπορεί να εκτελείται σε μία 
μόνο χώρα, υπό τον όρο ότι εντοπίζονται 
διασυνοριακά ή διακρατικά οφέλη και 
επιπτώσεις.

Στις πράξεις που αφορούν τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία βάσει του 
άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) 
συμμετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον 
τρεις χώρες, δύο τουλάχιστον από τους 
οποίους είναι από κράτη μέλη.

Στις πράξεις που αφορούν τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία βάσει του 
άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) 
συμμετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον 
τρεις χώρες, δύο τουλάχιστον από τους 
οποίους είναι από κράτη μέλη.

Οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν 
ισχύουν για δράσεις στο πλαίσιο 
διασυνοριακών προγραμμάτων μεταξύ 
της Βόρειας Ιρλανδίας και των όμορων 
χωρών της Ιρλανδίας προς υποστήριξη 
της ειρήνης και της συμφιλίωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος γ).

3. Παρά την παράγραφο 2, ένας EΟΕΣ ή 
άλλο νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας από τις 
συμμετέχουσες χώρες μπορεί να υποβάλει 
αίτηση ως μόνος δικαιούχος για μια πράξη, 
υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί από 
δημόσιες αρχές και φορείς τουλάχιστον 
δύο συμμετεχουσών χωρών, για 
διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία, 
και τουλάχιστον τριών συμμετεχουσών 
χωρών, για διαπεριφερειακή συνεργασία.

3. Παρά την παράγραφο 2, ένας EΟΕΣ ή 
άλλο νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας από τις 
συμμετέχουσες χώρες μπορεί να υποβάλει 
αίτηση ως μόνος δικαιούχος για μια πράξη, 
υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί από 
δημόσιες αρχές και φορείς τουλάχιστον 
δύο συμμετεχουσών χωρών, για 
διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία, 
και τουλάχιστον τριών συμμετεχουσών 
χωρών, για διαπεριφερειακή συνεργασία.

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται στην 
ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη στελέχωση 
και τη χρηματοδότηση των πράξεων.

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται στην 
ανάπτυξη και την εφαρμογή των πράξεων. 
Επιπλέον, συνεργάζονται για τη 
στελέχωση ή τη χρηματοδότηση των 
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πράξεων, ή και στους δύο τομείς.

Για πράξεις σε προγράμματα μεταξύ 
εξόχως απόκεντρων περιοχών και τρίτων 
χωρών ή εδαφών, οι δικαιούχοι 
απαιτείται να συνεργαστούν μόνο στα δύο 
πεδία που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο.

5. Η διαχειριστική αρχή παρέχει στον 
κύριο ή μόνο δικαιούχο για κάθε πράξη 
έγγραφο στο οποίο καθορίζονται οι όροι 
για τη υποστήριξη της πράξης, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
απαιτήσεων όσον αφορά τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν στο 
πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο 
χρηματοδότησης και την προθεσμία 
εκτέλεσης.

5. Η διαχειριστική αρχή παρέχει στον 
κύριο ή μόνο δικαιούχο για κάθε πράξη 
έγγραφο στο οποίο καθορίζονται οι όροι 
για τη υποστήριξη της πράξης, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
απαιτήσεων όσον αφορά τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν στο 
πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο 
χρηματοδότησης και την προθεσμία 
εκτέλεσης.

Or. en

Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 12  Άρθρο 12
Δικαιούχοι Δικαιούχοι

1. Όταν υπάρχουν δύο οι περισσότεροι 
δικαιούχοι για μια πράξη σε ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, ένας από αυτούς 
ορίζεται από όλους τους δικαιούχους ως ο 
κύριος δικαιούχος.

1. Όταν υπάρχουν δύο οι περισσότεροι 
δικαιούχοι για μια πράξη σε ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, ένας από αυτούς 
ορίζεται από όλους τους δικαιούχους ως ο 
κύριος δικαιούχος.

2. Ο κύριος δικαιούχος εκτελεί τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

2. Ο κύριος δικαιούχος εκτελεί τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

α) καθορίζει τις ρυθμίσεις με τους 
υπόλοιπους δικαιούχους σε μια συμφωνία 
που περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες, 
μεταξύ άλλων, εγγυώνται τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση των πόρων που 
διατίθενται για την πράξη, 
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για 
την ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών·

α) καθορίζει τις ρυθμίσεις με τους 
υπόλοιπους δικαιούχους σε μια συμφωνία 
που περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες, 
μεταξύ άλλων, εγγυώνται τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση των πόρων που 
διατίθενται για την πράξη, 
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για 
την ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών·
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β) φέρει την ευθύνη για την εξασφάλιση 
της εκτέλεσης ολόκληρης της πράξης·

β) φέρει την ευθύνη για την εξασφάλιση 
της εκτέλεσης ολόκληρης της πράξης·

γ) εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες που 
υποβάλλονται από όλους τους δικαιούχους 
έχουν πραγματοποιηθεί κατά την εκτέλεση 
της πράξης και αντιστοιχούν στις 
δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν 
μεταξύ όλων των δικαιούχων·

γ) εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες που 
υποβάλλονται από όλους τους δικαιούχους 
έχουν πραγματοποιηθεί κατά την εκτέλεση 
της πράξης και αντιστοιχούν στις 
δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν 
μεταξύ όλων των δικαιούχων και 
σύμφωνα με το έγγραφο που παρέχει η 
διαχειριστική αρχή όπως ορίζεται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 5·

δ) επαληθεύει ότι οι δαπάνες που 
υποβλήθηκαν από τους υπόλοιπους 
δικαιούχους επικυρώθηκαν από τον/τους 
ελεγκτή/-ές, όταν η επαλήθευση αυτή δεν 
πραγματοποιείται από τη διαχειριστική 
αρχή σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 3.

δ) εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες που 
υποβλήθηκαν από τους υπόλοιπους 
δικαιούχους επαληθεύτηκαν από τον/τους 
ελεγκτή/-ές, όταν η επαλήθευση αυτή δεν 
πραγματοποιείται από τη διαχειριστική 
αρχή σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 3.

3. Ο κύριος δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι 
υπόλοιποι δικαιούχοι εισπράττουν το 
συντομότερο δυνατόν και πλήρως το 
συνολικό ποσό της δημόσιας
συνεισφοράς. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται 
ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται 
οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο 
τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το 
οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 
των ποσών αυτών για τους υπόλοιπους 
δικαιούχους.

3. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 
2, ο κύριος δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι 
υπόλοιποι δικαιούχοι εισπράττουν το 
συντομότερο δυνατόν και πλήρως το 
συνολικό ποσό της συνεισφοράς από τα 
ταμεία. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε 
παρακρατείται, ούτε εισπράττεται 
οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο 
τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το 
οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 
των ποσών αυτών για τους υπόλοιπους 
δικαιούχους.

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

4. Οι κύριοι δικαιούχοι είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεργασίας.
Τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες ή 
εδάφη που συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
συνεργασίας μπορούν να συμφωνήσουν 
ότι ο κύριος δικαιούχος μπορεί να είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα ή έδαφος 
που συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα 
συνεργασίας, με την προϋπόθεση ότι η 
διαχειριστική αρχή είναι πεπεισμένη ότι ο 
κύριος δικαιούχος μπορεί να εκτελέσει τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 
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άρθρου και ότι πληρούνται οι απαιτήσεις 
διαχείρισης, επαληθεύσεων και 
λογιστικού ελέγχου. 
Οι μόνοι δικαιούχοι πρέπει να είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεργασίας.
Μπορούν να είναι εγγεγραμμένοι σε 
κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στο 
πρόγραμμα, εφόσον πληρούνται οι όροι 
του άρθρο 11 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 Άρθρο 13

Εκθέσεις εφαρμογής Εκθέσεις εφαρμογής
1. Έως τις 30 Απριλίου 2016 και έως τις 30 
Απριλίου κάθε επόμενου έτους έως και του 
2022 η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην 
επιτροπή ετήσια έκθεση σύμφωνα με το 
άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. η έκθεση που 
υποβάλλεται το 2016 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2014 και 2015, καθώς και 
το χρονικό διάστημα μεταξύ της 
ημερομηνίας έναρξης της επιλεξιμότητας 
των δαπανών και τις 31ης Δεκεμβρίου 
2013.

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2016 και έως τις 30 
Ιουνίου κάθε επόμενου έτους έως και του 
2022 η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην 
επιτροπή ετήσια έκθεση σύμφωνα με το 
άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. Η έκθεση που 
υποβάλλεται το 2016 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2014 και 2015, καθώς και 
το χρονικό διάστημα μεταξύ της 
ημερομηνίας έναρξης της επιλεξιμότητας 
των δαπανών και τις 31ης Δεκεμβρίου 
20131.

2. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:

2. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:

α) την εφαρμογή του προγράμματος 
συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 44 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
/2012 [ΚΚΔ]·

α) την εφαρμογή του προγράμματος 
συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 44 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
/2012 [ΚΚΔ]·

β) την πρόοδο της προετοιμασίας και της 
εκτέλεσης των κύριων έργων και των 
κοινών σχεδίων δράσης.

β) κατά περίπτωση, την πρόοδο της 
προετοιμασίας και της εκτέλεσης των 
κύριων έργων και των κοινών σχεδίων 
δράσης.

3. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής που 3. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής που 
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υποβάλλονται το 2017 και το 2019 
παραθέτουν και αξιολογούν τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 
άρθρου 44 παράγραφοι 3 και 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] 
αντίστοιχα και τις πληροφορίες που 
παρατίθενται στην παράγραφο 2, μαζί με:

υποβάλλονται το 2017 και το 2019 
παραθέτουν και αξιολογούν τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 
άρθρου 44 παράγραφοι 3 και 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] 
αντίστοιχα και τις πληροφορίες που 
παρατίθενται στην παράγραφο 2, μαζί με 
πληροφορίες για τα θέματα που 
αναφέρονται στα σημεία( γ), (στ) και (η) 
κατωτέρω και μπορούν, ανάλογα με το 
περιεχόμενο και τους στόχους των 
προγραμμάτων συνεργασίας, να 
περιλαμβάνουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες για τα εξής:

α) την πρόοδο στην εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στην 
εδαφική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων 
της διατηρήσιμης αστικής ανάπτυξης και 
της τοπικής ανάπτυξης με την 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων βάσει 
του επιχειρησιακού προγράμματος·

α) την πρόοδο στην εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στην 
εδαφική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων 
της διατηρήσιμης αστικής ανάπτυξης και 
της τοπικής ανάπτυξης με την 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων βάσει 
του επιχειρησιακού προγράμματος·

β) την πρόοδο στην εφαρμογή των 
ενεργειών για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών και των δικαιούχων να 
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το 
ΕΤΠΑ·

β) την πρόοδο στην εφαρμογή των 
ενεργειών για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών και των δικαιούχων να 
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το 
ΕΤΠΑ·

γ) την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου 
αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται 
στα πορίσματα των αξιολογήσεων·

γ) την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου 
αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται 
στα πορίσματα των αξιολογήσεων·

δ) τις ειδικές ενέργειες που 
αναλαμβάνονται προκειμένου να 
προωθηθεί η ισότητα των ανδρών και των 
γυναικών και να εμποδιστούν οι 
διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με 
αναπηρία, καθώς και τις ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση του 
ζητήματος της ισότητας των φύλων σε 
επίπεδο προγράμματος και πράξεων·

δ) τις ειδικές ενέργειες που 
αναλαμβάνονται προκειμένου να 
προωθηθεί η ισότητα των ανδρών και των 
γυναικών και η αρχή της μη διάκρισης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με 
αναπηρία, καθώς και τις ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση του 
ζητήματος της ισότητας των φύλων σε 
επίπεδο προγράμματος και πράξεων·

ε) τις ενέργειες που αναλαμβάνονται 
προκειμένου να προωθηθεί η διατηρήσιμη 
ανάπτυξη·

ε) τις ενέργειες που αναλαμβάνονται 
προκειμένου να προωθηθεί η διατηρήσιμη 
ανάπτυξη·

στ) τα αποτελέσματα των μέτρων στ) τα αποτελέσματα των μέτρων 
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πληροφόρησης και δημοσιοποίησης που 
λαμβάνονται βάσει της επικοινωνιακής 
στρατηγικής·

πληροφόρησης και δημοσιοποίησης που 
λαμβάνονται βάσει της επικοινωνιακής 
στρατηγικής·

ζ) την πρόοδο στην εφαρμογή των 
ενεργειών στον τομέα της κοινωνικής 
καινοτομίας, κατά περίπτωση·

ζ) την πρόοδο στην εφαρμογή των 
ενεργειών στον τομέα της κοινωνικής 
καινοτομίας·

η) τη συμμετοχή των εταίρων στην
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση του προγράμματος 
συνεργασίας.

η) τη συμμετοχή των εταίρων στην 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση του προγράμματος 
συνεργασίας.

4. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής και η 
τελική έκθεση εφαρμογής καταρτίζονται 
βάσει υποδειγμάτων που εκδίδει η 
Επιτροπή με πράξεις εφαρμογής. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

4. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής και η 
τελική έκθεση εφαρμογής καταρτίζονται 
βάσει υποδειγμάτων που εκδίδει η 
Επιτροπή με πράξεις εφαρμογής. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

______________
1 Με την επιφύλαξη ευθυγράμμισης με τα 
αποτελέσματα των συζητήσεων σχετικά 
με το άρθρο 101 ΚΚΔ.

Or. en

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν δεν διοργανώνεται ετήσια 
συνεδρίαση επανεξέτασης βάσει του 
άρθρου 45 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], η αίτηση για 
επανεξέταση μπορεί να πραγματοποιείται 
γραπτώς.

Η ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης
οργανώνεται σύμφωνα με το άρθρο 45 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.[…] /2013 
[ΚΚΔ].

Όταν δεν διοργανώνεται ετήσια 
συνεδρίαση επανεξέτασης βάσει του 
άρθρου 45 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], η αίτηση για 
επανεξέταση μπορεί να πραγματοποιείται 
γραπτώς.
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Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

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.

1. Οι κοινοί δείκτες επιδόσεων, όπως 
καθορίζονται στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού, οι ειδικοί δείκτες 
αποτελεσμάτων προγραμμάτων και, κατά 
περίπτωση, οι δείκτες απόδοσης για κάθε 
συγκεκριμένο πρόγραμμα 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
24 παράγραφος 3 και το άρθρο 87 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία ii) και 
(iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[ΚΚΔ].

Για τους δείκτες επιδόσεων που αφορούν 
το εκάστοτε συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι 
τιμές βάσης τους ορίζονται σε μηδέν και οι 
σωρευτικοί στόχοι ορίζονται για το 2022.

2. Για τους κοινούς δείκτες επιδόσεων και
τους δείκτες επιδόσεων που αφορούν το 
εκάστοτε συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι 
τιμές βάσης τους ορίζονται σε μηδέν. Οι 
σωρευτικές ποσοτικοποιημένες τιμές-
στόχοι για αυτούς τους δείκτες ορίζονται 
για το 2022.

Για τους δείκτες αποτελεσμάτων που 
αφορούν το εκάστοτε συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, οι τιμές βάσης ορίζονται με τη 
χρήση των τελευταίων διαθέσιμων 
στοιχείων και οι στόχοι ορίζονται για το 
2022, αλλά μπορούν να εκφράζονται με 
ποσοτικούς ή ποιοτικούς όρους.

3. Για τους δείκτες αποτελεσμάτων που 
αφορούν το εκάστοτε συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, οι οποίοι συνδέονται με τις 
επενδυτικές προτεραιότητες, οι τιμές 
βάσης ορίζονται με τη χρήση των 
τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων και οι 
στόχοι ορίζονται για το 2022. Οι στόχοι
μπορούν να εκφράζονται με ποσοτικούς ή 
ποιοτικούς όρους.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 για την 
τροποποίηση του καταλόγου κοινών 
δεικτών επιδόσεων στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού, με σκοπό την 
επίτευξη προσαρμογών, όπου
δικαιολογείται, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
αξιολόγηση της προόδου κατά την 
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υλοποίηση του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας. Για 
προγράμματα με συνολικές πιστώσεις 
που δεν ξεπερνούν τα 50.000.000 ευρώ, το 
ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 7% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται, αλλά δεν 
είναι μικρότερο από 1.500.000 ευρώ και 
υψηλότερο από 3.000.000 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

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. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 29 , έτσι ώστε να θεσπίζονται 
ειδικοί κανόνες σχετικά με την 
επιλεξιμότητα των δαπανών για τα 
προγράμματα συνεργασίας όσον αφορά τα 
έξοδα προσωπικού, γραφείων και τα 
διοικητικά έξοδα, τα έξοδα ταξιδιών και 
στέγασης, εξωτερικής 
πραγματογνωμοσύνης και τις δαπάνες 
υπηρεσιών και εξοπλισμού. The 
Commission shall notify the delegated 
acts, adopted in accordance with Article 
29, simultaneously to the European 
Parliament and to the Council within four 
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months of the adoption of this Regulation.

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων 
επιλεξιμότητας που προβλέπονται στα 
άρθρα 55 έως 61 ή βάσει των άρθρων 55 
έως 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 
[ΚΚΔ], στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 
[ΕΤΠΑ] ή στον παρόντα κανονισμό, η
επιτροπή παρακολούθησης θεσπίζει
κανόνες επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα 
συνεργασίας στο σύνολό του.

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων 
επιλεξιμότητας που προβλέπονται στα 
άρθρα 55 έως 61 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. /2012 [ΚΚΔ], στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. /2012 [ΕΤΠΑ], στον παρόντα 
κανονισμό ή την κατ'εξουσιοδότηση 
πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη στην 
επιτροπή παρακολούθησης θεσπίζουν
επιπρόσθετους κανόνες επιλεξιμότητας για 
το πρόγραμμα συνεργασίας στο σύνολό 
του.

3. Για τα ζητήματα που δεν καλύπτονται 
από τους κανόνες επιλεξιμότητας οι οποίοι 
προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 61 ή 
βάσει των άρθρων 55 έως 61 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΕΤΠΑ] ή 
στον παρόντα κανονισμό ή από την 
επιτροπή παρακολούθησης, εφαρμόζονται 
οι εθνικοί κανόνες της χώρας στην οποία 
πραγματοποιείται η δαπάνη.

3. Για τα ζητήματα που δεν καλύπτονται 
από τους κανόνες επιλεξιμότητας οι οποίοι 
προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 61 ή 
βάσει των άρθρων 55 έως 61 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΕΤΠΑ], στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή τους 
κανόνες που έχουν καταρτιστεί από 
κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες του 
κράτους μέλους στο οποίο
πραγματοποιείται η δαπάνη.

Or. en

Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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
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Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

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 του άρθρου 113 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
/2012 [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας ορίζουν μία και μόνη 
διαχειριστική αρχή, για τους σκοπούς του 
άρθρου 113 παράγραφος 2 του 
κανονισμού, μία και μόνη αρχή 
πιστοποίησης και, για τους σκοπούς του 
άρθρου 113 παράγραφος 4 του 
κανονισμού, μία και μόνη ελεγκτική αρχή. 
Η διαχειριστική αρχή και η αρχή ελέγχου 
εδρεύουν στο ίδιο κράτος μέλος.

Το κράτος μέλος που συμμετέχει σε ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας μπορεί να 
διορίσει τη διαχειριστική αρχή που είναι 
αρμόδια να εκτελεί τα καθήκοντα της 
αρχής πιστοποίησης. Αυτός ο διορισμός 
δεν θίγει τον καταμερισμό των 
υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τις 
δημοσιονομικές διορθώσεις μεταξύ των 
συμμετεχόντων κρατών μελών όπως 
αυτές ορίζονται στο πρόγραμμα 
συνεργασίας.

2. Η διαχειριστική αρχή λαμβάνει τις 
πληρωμές στις οποίες προβαίνει η 
Επιτροπή και πραγματοποιεί πληρωμές 
στον κύριο δικαιούχο σύμφωνα με το 
άρθρο 122 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
/2012 [ΚΚΔ].

2. Η αρχή πιστοποίησης λαμβάνει τις 
πληρωμές στις οποίες προβαίνει η 
Επιτροπή και πραγματοποιεί, κατά γενικό 
κανόνα, πληρωμές στον κύριο δικαιούχο 
σύμφωνα με το άρθρο 122 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 24  Άρθρο 20α 
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Διαπίστευση Διαπίστευση

Η διαπίστευση στη διαχειριστική αρχή 
χορηγείται από τον φορέα διαπίστευσης 
του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει η 
διαχειριστική αρχή.

Η διαδικασία για τον διορισμό της 
διαχειριστικής αρχής και, κατά 
περίπτωση, της αρχής πιστοποίησης, 
όπως παρατίθεται στο άρθρο 113α 
[ΚΚΔ], πραγματοποιείται από το κράτος 
μέλος στο οποίο εδρεύει η αρχή.

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 24 στο κείμενο της Επιτροπής τροποποιήθηκε 
στην τροπολογία του Κοινοβουλίου και έγινε άρθρο 20 α (νέο))

Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή ενός 
προγράμματος συνεργασίας εκτελεί τα 
καθήκοντά της διαχειριστικής αρχής και 
της αρχής πιστοποίησης τα οποία
προβλέπονται στα άρθρα 114 και 115 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ].

1. Η διαχειριστική αρχή ενός 
προγράμματος συνεργασίας εκτελεί τα 
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο
114 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...]/2012 
[ΚΚΔ], με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η διαχειριστική αρχή δεν μπορεί 
να διενεργήσει τις επαληθεύσεις βάσει του 
άρθρου 114 παράγραφος 4 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος, 
κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα ορίζει τον 
φορέα ή το άτομο που είναι αρμόδιος για 
τη διεξαγωγή των εν λόγω επαληθεύσεων 
σε σχέση με τους δικαιούχους στην 
επικράτειά του («ελεγκτής/-ές»).

4. Όταν η διαχειριστική αρχή δεν διενεργεί
τις επαληθεύσεις βάσει του άρθρου 114 
παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] σε ολόκληρη την 
περιοχή του προγράμματος, κάθε κράτος 
μέλος ή τρίτη χώρα , εφόσον έχει 
αποδεχθεί την πρόσκληση να 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα 
συνεργασίας, ορίζει τον φορέα ή το άτομο 
που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των εν 
λόγω επαληθεύσεων σε σχέση με τους 
δικαιούχους στην επικράτειά του 
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(«ελεγκτής/-ές»). Σε αυτή τη συνάρτηση, 
η διαχειριστική αρχή βεβαιώνεται ότι οι 
δαπάνες κάθε δικαιούχου ο οποίος 
συμμετέχει σε μια πράξη έχουν 
επαληθευτεί από διορισμένο ελεγκτή. 
Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι 
δαπάνες μπορούν να επαληθευθούν εντός 
περιόδου τριών μηνών από την υποβολή 
των εγγράφων από το δικαιούχο.

Ο εν λόγω ελεγκτές είναι, αν είναι 
δυνατόν, οι ίδιοι φορείς που είναι αρμόδιοι 
για τη διενέργεια των εν λόγω 
επαληθεύσεων για τα επιχειρησιακά 
προγράμματα βάσει του στόχου της 
επένδυσης στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση ή, σε περίπτωση τρίτων 
χωρών, για τη διενέργεια συγκρίσιμων 
επαληθεύσεων στο πλαίσιο των μέσων 
εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Οι εν λόγω ελεγκτές μπορεί να είναι οι 
ίδιοι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη 
διενέργεια των εν λόγω επαληθεύσεων για 
τα επιχειρησιακά προγράμματα βάσει του 
στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση ή, σε περίπτωση τρίτων 
χωρών, για τη διενέργεια συγκρίσιμων 
επαληθεύσεων στο πλαίσιο των μέσων 
εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα είναι 
υπεύθυνο/-η για τις επαληθεύσεις που 
διενεργούνται στην επικράτειά του/της.

Κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, εφόσον 
έχει αποδεχθεί την πρόσκληση να 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα 
συνεργασίας, είναι υπεύθυνο/-η για τις 
επαληθεύσεις που διενεργούνται στην 
επικράτειά του/της.

Or. en

Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
Καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης

Η αρχή πιστοποίησης ενός προγράμματος 
συνεργασίας εκτελεί τα καθήκοντα που 
προβλέπονται στο άρθρο 115 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...]/2013 [ΚΚΔ].

Or. en
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Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η ελεγκτική αρχή δεν έχει την 
εξουσιοδότηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, επικουρείται από ομάδα 
ελεγκτών η οποία απαρτίζεται από έναν 
αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους ή 
τρίτης χώρας που συμμετέχει στο 
πρόγραμμα συνεργασίας και εκτελεί τα 
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 
116 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[ΚΚΔ].

2. Όταν η ελεγκτική αρχή δεν έχει την 
εξουσιοδότηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, επικουρείται από ομάδα 
ελεγκτών η οποία απαρτίζεται από έναν 
αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους ή 
τρίτης χώρας που συμμετέχει στο 
πρόγραμμα συνεργασίας και εκτελεί τα 
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 
116 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[ΚΚΔ]. Κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, 
εφόσον έχει αποδεχθεί την πρόσκληση να 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα 
συνεργασίας, είναι υπεύθυνο/-η για τους 
ελέγχους που διενεργούνται στην 
επικράτειά του/της.

Or. en

Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VII α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Α (ΝΕΟ)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ 
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Or. en

Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 28  Άρθρο 24α

Συμμετοχή τρίτων χωρών Προϋποθέσεις εφαρμογής
Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη Οι εφαρμοστέοι όροι υλοποίησης του 
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δημοσιονομική διαχείριση καθώς και τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο της συμμετοχής 
τρίτων χωρών σε προγράμματα 
διακρατικής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
3 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο και 
παράγραφος 5, θεσπίζονται στο σχετικό 
πρόγραμμα συνεργασίας και/ή στη σχετική
συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της 
Επιτροπής, καθεμίας από τις τρίτες χώρες
και του κράτους μέλους στο οποίο έχει την 
έδρα της η διαχειριστική αρχή του 
σχετικού προγράμματος συνεργασίας, 
κατά περίπτωση.

προγράμματος σχετικά με τη 
δημοσιονομική διαχείριση καθώς και τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο της συμμετοχής 
τρίτων χωρών μέσω της συμβολής πόρων 
του ΜΠΒ ή του ΙΜΓ σε διακρατικά και 
διαπεριφερειακά προγράμματα 
συνεργασίας, θεσπίζονται στο σχετικό 
πρόγραμμα συνεργασίας και επίσης, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, στη συμφωνία 
χρηματοδότησης μεταξύ της Επιτροπής, 
καθεμίας από τις κυβερνήσεις των 
σχετικών τρίτων χωρών και του κράτους 
μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η 
διαχειριστική αρχή του σχετικού 
προγράμματος συνεργασίας. Οι όροι 
υλοποίησης του προγράμματος πρέπει να 
συμφωνούν με τους κανόνες της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Or. en

(Σημείωση προς τους μεταφραστές: το άρθρο 28 στο κείμενο της Επιτροπής έγινε στην 
τροπολογία του Κοινοβουλίου άρθρο 24 α (νέο) και ο τίτλος και το περιεχόμενο 

τροποποιήθηκαν αμφότερα)

Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 123 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ], 
οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε 
νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ 
μετατρέπονται σε ευρώ από τους 
δικαιούχους εντός του μηνός κατά τη 
διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν 
οι δαπάνες.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 123 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ], 
οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε 
νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ 
μετατρέπονται σε ευρώ από τους 
δικαιούχους με την μηνιαία λογιστική 
ισοτιμία της Επιτροπής, είτε για τον μήνα
κατά τη διάρκεια του οποίου 
πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες, ή για τον 
μήνα κατά τον οποίον οι δαπάνες 
υποβλήθηκαν προς επαλήθευση στη 
διαχειριστική αρχή ή στον ελεγκτή 
σύμφωνα προς το άρθρο 20, ή για το 
μήνα κατά τον οποίον οι δαπάνες 
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υποβλήθηκαν στον κύριο δικαιούχο. Η 
επιλεγείσα μέθοδος ορίζεται στο 
πρόγραμμα συνεργασίας και εφαρμόζεται 
στο σύνολο των δικαιούχων.

Or. en

Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

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 15 
παράγραφος 1 α δ) (νέα) και στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 για αόριστη διάρκεια μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1 μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1 α δ) (νέα) και 
στο άρθρο 17 παράγραφος 1 μπορεί ανά 
πάσα στιγμή να ανακληθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο

Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτή. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις 
ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτή. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις 
ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

4. Η Επιτροπή, μόλις εγκρίνει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή, μόλις εγκρίνει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
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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 
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.

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον εάν 
δεν διατυπώσει αντίρρηση το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 2 
μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 30 διαγράφεται
Διαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή συντονισμού των ταμείων. 
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.
3. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

Or. en

Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τον στόχο της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, ο
παρών κανονισμός δεν επηρεάζει ούτε τη 
συνέχιση ούτε την τροποποίηση, 
συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή της 
μερικής ακύρωσης, συνδρομής την οποία 
έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ή 
οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής πράξης 
που διέπει τη συνδρομή αυτή στις 31 
Δεκεμβρίου 2013, η οποία, κατά συνέπεια, 
εξακολουθεί να διέπει τη συνδρομή αυτή ή 
τα σχετικά έργα μέχρι το κλείσιμό τους.

1. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει ούτε 
τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση, 
συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή της 
μερικής ακύρωσης, συνδρομής την οποία 
έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ή 
οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής πράξης 
που διέπει τη συνδρομή αυτή στις 31 
Δεκεμβρίου 2013, η οποία, κατά συνέπεια, 
εξακολουθεί να διέπει τη συνδρομή αυτή ή 
τα σχετικά έργα μέχρι το κλείσιμό τους.

2. Οι αιτήσεις σχετικά με τον στόχο της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας στην 
περίοδο 2007-2013 για τη λήψη 
συνδρομής οι οποίες υποβλήθηκαν βάσει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 παραμένουν 
σε ισχύ.

2. Οι αιτήσεις για τη λήψη συνδρομής οι 
οποίες υποβλήθηκαν ή εγκρίθηκαν βάσει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 παραμένουν 
σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 4 και 25-27 του παρόντος 
κανονισμού τίθενται σε εφαρμογή από 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

Or. en

Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Annex 1 – table title 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κοινοί δείκτες για τον στόχο της Κοινοί δείκτες επιδόσεων για τον στόχο 
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ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

(που αναφέρονται στο άρθρο 15)

Or. en

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Παραγωγικές επενδύσεις

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Παραγωγικές επενδύσεις
επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις
επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν 
χρηματοοικονομική 
υποστήριξη διαφορετική 
από επιχορηγήσεις

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν μη 
χρηματοοικονομική 
υποστήριξη

επιχειρήσεις Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν υποστήριξη

ευρώ Ιδιωτικές επενδύσεις με 
βάση τη δημόσια 
υποστήριξη των ΜΜΕ
(επιχορηγήσεις)

ευρώ Ιδιωτικές επενδύσεις με 
βάση τη δημόσια 
υποστήριξη των ΜΜΕ (όχι 
επιχορηγήσεις)

ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Αριθμός θέσεων εργασίας 
που δημιουργούνται στις 
ΜΜΕ που λαμβάνουν 
βοήθεια

Τουρισμός επισκέψεις Αριθμός επισκέψεων σε 
υποστηριζόμενους τόπους 
τουριστικού 
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ενδιαφέροντος
Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Παραγωγικές επενδύσεις

επιχειρήσεις Αριθμός υποστηριζόμενων 
επιχειρήσεων

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
χρηματοοικονομική 
υποστήριξη διαφορετική 
από επιχορηγήσεις

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν μη 
χρηματοοικονομική 
υποστήριξη

επιχειρήσεις Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν υποστήριξη

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν σε 
διασυνοριακά, διακρατικά 
ή διαπεριφερειακά 
ερευνητικά σχέδια

οργανώσεις Αριθμός ερευνητικών 
ινστιτούτων που 
συμμετέχουν σε 
διασυνοριακά, διακρατικά 
ή διαπεριφερειακά 
ερευνητικά σχέδια 

ευρώ Ιδιωτικές επενδύσεις με 
βάση τη δημόσια 
υποστήριξη επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

ευρώ Ιδιωτικές επενδύσεις με 
βάση τη δημόσια 
υποστήριξη 
επιχειρήσεων(όχι 
επιχορηγήσεις)
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ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Αύξηση της απασχόλησης 
σε υποστηριζόμενες 
επιχειρήσεις

Βιώσιμος τουρισμός επισκέψεις/έτ
ος

Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
υποστηριζόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής 
και φυσικής κληρονομιάς 
και τόπους τουριστικού 
ενδιαφέροντος

Or. en

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Υποδομές ΤΠΕ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Υποδομές ΤΠΕ άτομα Πληθυσμός που 

καλύπτεται από
ευρυζωνική πρόσβαση 
τουλάχιστον 30 Mbps

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Υποδομές ΤΠΕ νοικοκυριά Πρόσθετα νοικοκυριά με 

ευρυζωνική πρόσβαση 
τουλάχιστον 30 Mbps

Or. en
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Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Μεταφορές

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Μεταφορές

Σιδηρόδρομος km Συνολικό μήκος νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής

από το οποίο: ΔΕΔ-Μ
km Συνολικό μήκος 

σιδηροδρομικής γραμμής 
που ανακατασκευάζεται ή 
αναβαθμίζεται
από το οποίο: ΔΕΔ-Μ

Οδικό δίκτυο km Συνολικό μήκος νέων οδών 
που κατασκευάζονται

από το οποίο: ΔΕΔ-Μ
km Συνολικό μήκος οδών που 

ανακατασκευάζονται ή 
αναβαθμίζονται

από το οποίο: ΔΕΔ-Μ
Αστικές συγκοινωνίες ταξίδια 

επιβατών
Αύξηση των ταξιδιών 
επιβατών που 
χρησιμοποιούν 
υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες αστικών 
συγκοινωνιών

Οδοί εσωτερικής ναυσιπλοΐας τονοχιλιόμετ
ρα

Αύξηση των φορτίων που 
μεταφέρονται σε 
βελτιωμένες οδούς 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Μεταφορές

Σιδηρόδρομος km Συνολικό μήκος νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής
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από το οποίο: ΔΕΔ-Μ

km Συνολικό μήκος 
σιδηροδρομικής γραμμής 
που ανακατασκευάζεται ή 
αναβαθμίζεται

από το οποίο: ΔΕΔ-Μ
Οδικό δίκτυο km Συνολικό μήκος νέων οδών 

που κατασκευάζονται
από το οποίο: ΔΕΔ-Μ

km Συνολικό μήκος οδών που 
ανακατασκευάζονται ή 
αναβαθμίζονται
από το οποίο: ΔΕΔ-Μ

Αστικές συγκοινωνίες km Συνολικό μήκος νέων ή 
βελτιωμένων γραμμών 
τραμ και μετρό

Οδοί εσωτερικής ναυσιπλοΐας km Συνολικό μήκος 
αναβαθμισμένων ή νέων 
εσωτερικών πλωτών οδών

Or. en

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Περιβάλλον

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Περιβάλλον
Στερεά απόβλητα τόνοι Πρόσθετη ικανότητα 

ανακύκλωσης αποβλήτων
Ύδρευση άτομα Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από τη 
βελτιωμένη παροχή νερού

m3 Εκτιμώμενη μείωση των 
διαρροών στο δίκτυο 
ύδρευσης
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Επεξεργασία λυμάτων ισοδύναμο 
πληθυσμού

Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από τη 
βελτιωμένη επεξεργασία 
λυμάτων

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων άτομα Πληθυσμός που 
επωφελείται από μέτρα 
αντιπλημμυρικής 
προστασίας

άτομα Πληθυσμός που 
επωφελείται από μέτρα 
προστασίας από δασική 
πυρκαγιά και άλλα 
προστατευτικά μέτρα

Αποκατάσταση του εδάφους εκτάρια Συνολικό εμβαδόν 
αποκαθιστώμενου εδάφους

Σφράγιση του εδάφους εκτάρια Αλλαγές σε έδαφος που 
σφραγίζεται λόγω 
ανάπτυξης

Φύση και βιοποικιλότητα εκτάρια Έκταση οικοτόπων σε
καλύτερη κατάσταση 
διατήρησης

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Περιβάλλον
Στερεά απόβλητα τόνοι/έτος Πρόσθετη ικανότητα 

ανακύκλωσης αποβλήτων
Ύδρευση άτομα Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από τη 
βελτιωμένη παροχή νερού

διαγράφεται
Επεξεργασία λυμάτων ισοδύναμο 

πληθυσμού
Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από τη 
βελτιωμένη επεξεργασία 
λυμάτων

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων άτομα Πληθυσμός που 
επωφελείται από μέτρα 
αντιπλημμυρικής 
προστασίας

άτομα Πληθυσμός που ωφελείται 
από δασική πυροπροστασία
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Αποκατάσταση του εδάφους εκτάρια Συνολικό εμβαδόν 
αποκαθιστώμενου εδάφους

διαγράφεται
Φύση και βιοποικιλότητα εκτάρια Επιφάνεια οικοτόπων που 

υποστηρίζονται με στόχο
καλύτερη κατάσταση 
διατήρησης

Or. en

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Έρευνα, καινοτομία

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Έρευνα, καινοτομία

άτομα Αριθμός 
προσωπικού/ερευνητών 
έρευνας και ανάπτυξης 
που εργάζονται σε 
νεοδομούμενες ή 
νεοεξοπλιζόμενες 
εγκαταστάσεις υποδομής 
έρευνας

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
υποστηριζόμενα 
ερευνητικά ιδρύματα

ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Αριθμός θέσεων εργασίας 
για προσωπικό/ερευνητές 
έρευνας και ανάπτυξης 
που δημιουργούνται σε 
υποστηριζόμενες 
οντότητες 

ευρώ Ιδιωτικές επενδύσεις με 
βάση τη δημόσια 
υποστήριξη στην 
καινοτομία ή στην έρευνα 
και ανάπτυξη
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επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων 
που διαθέτουν νέα ή 
σημαντικά βελτιωμένα 
προϊόντα που είναι νέα 
στην αγορά ως 
αποτέλεσμα 
υποστηριζόμενων έργων 
καινοτομίας ή έρευνας 
και ανάπτυξης

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων 
που διαθέτουν νέα ή 
σημαντικά βελτιωμένα 
προϊόντα που είναι νέα 
στην επιχείρηση ως 
αποτέλεσμα 
υποστηριζόμενων έργων 
καινοτομίας ή έρευνας 
και ανάπτυξης

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Έρευνα, καινοτομία

διαγράφεται
διαγράφεται
ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Αριθμός νέων ερευνητών 
σε υποστηριζόμενες 
μονάδες

ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
υποστηριζόμενα 
ερευνητικά ινστιτούτα

ευρώ Ιδιωτικές επενδύσεις με 
βάση τη δημόσια 
υποστήριξη στην 
καινοτομία ή στην έρευνα 
και ανάπτυξη

επιχειρήσεις Αριθμός των επιχειρήσεων 
που υποστηρίζονται για 
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να εισάγουν νέα προϊόντα
στην αγορά

επιχειρήσεις Αριθμός των επιχειρήσεων 
που υποστηρίζονται για 
να εισάγουν νέα προϊόντα
στην επιχείρηση

Or. en

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Ενέργεια και κλιματικές αλλαγές

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Ενέργεια και κλιματικές αλλαγές

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας MW Πρόσθετη ικανότητα 
παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας

Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριά Αριθμός νοικοκυριών με 
βελτιωμένη κατάταξη 
κατανάλωσης ενέργειας

kWh/έτος Μείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

χρήστες Αριθμός πρόσθετων 
χρηστών ενέργειας που 
είναι συνδεδεμένοι με 
ευφυή δίκτυα

Μείωση των αερίων θερμοκηπίου τόνοι 
ισοδυνάμου 
CO2

Εκτιμώμενη μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου σε 
ισοδύναμο CO2

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Ενέργεια και κλιματικές αλλαγές
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας MW Πρόσθετη ικανότητα 

παραγωγής ανανεώσιμης 



PR\939702EL.doc 89/92 PE487.789v04-00

EL

ενέργειας

Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριά Αριθμός νοικοκυριών με 
βελτιωμένη κατάταξη 
κατανάλωσης ενέργειας

kWh/έτος Μείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

χρήστες Αριθμός πρόσθετων 
χρηστών ενέργειας που 
είναι συνδεδεμένοι με 
ευφυή δίκτυα

Μείωση των αερίων θερμοκηπίου τόνοι 
ισοδυνάμου 
CO2

Εκτιμώμενη μείωση αερίων 
θερμοκηπίου 

Or. en

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κοινωνικές υποδομές

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Κοινωνικές υποδομές

Παιδική φροντίδα και εκπαίδευση άτομα Ικανότητα παροχής 
υπηρεσιών
υποστηριζόμενης παιδικής 
φροντίδας ή υποδομών 
εκπαίδευσης

Υγεία άτομα Ικανότητα παροχής 
υποστηριζόμενων 
υπηρεσιών υγείας

Στέγαση νοικοκυριά Αριθμός νοικοκυριών που 
επωφελούνται από 
βελτιωμένες συνθήκες 
στέγασης

Τουρισμός επισκέψεις Αριθμός επισκέψεων σε 
υποστηριζόμενους τόπους 
τουριστικού 
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ενδιαφέροντος 
Πολιτιστική κληρονομιά επισκέψεις Αριθμός επισκέψεων σε 

υποστηριζόμενους χώρους
Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Κοινωνικές υποδομές
Παιδική φροντίδα και εκπαίδευση άτομα Δυναμικότητα υποδομής 

υποστηριζόμενης παιδικής 
φροντίδας ή εκπαίδευσης

Υγεία άτομα Πληθυσμός που 
αναμένεται να 
χρησιμοποιήσει 
βελτιωμένες υπηρεσίες 
υγείας

διαγράφεται
διαγράφεται
διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Αστική ανάπτυξη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Αστική ανάπτυξη
άτομα Πληθυσμός που ζει σε 

περιοχές με 
ολοκληρωμένες 
στρατηγικές αστικής 
ανάπτυξης

τετραγωνικά 
μέτρα

Νέοι ανοικτοί χώροι σε 
αστικές περιοχές

τετραγωνικά 
μέτρα

Νέα δημόσια ή εμπορικά 
κτίρια σε αστικές περιοχές
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τετραγωνικά 
μέτρα

Νέες κατοικίες σε αστικές 
περιοχές

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Ειδικοί δείκτες αστικής ανάπτυξης

άτομα Πληθυσμός που ζει σε 
περιοχές με 
ολοκληρωμένες 
στρατηγικές αστικής 
ανάπτυξης

τετραγωνικά 
μέτρα

Ανοιχτοί χώροι που 
δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται σε 
αστικές περιοχές

τετραγωνικά 
μέτρα

Δημόσια ή εμπορικά 
κτήρια που κτίζονται ή 
ανακαινίζονται σε αστικές 
περιοχές

τετραγωνικά 
μέτρα

κατοικίες που 
αποκαθίστανται σε 
αστικές περιοχές

Or. en

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Αστική ανάπτυξη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Θεσμικές και διοικητικές 
ικανότητες

αριθμός Αριθμός έργων που 
προάγουν τη νομική και 
διοικητική συνεργασία και 
τη συνεργασία μεταξύ 
πολιτών και θεσμικών 
οργανισμών



PE487.789v04-00 92/92 PR\939702EL.doc

EL

αριθμός Αριθμός έργων που 
αναπτύσσονται και 
εκτελούνται για να 
υποστηριχθεί η εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις 
θαλάσσιες λεκάνες

αριθμός Αριθμός έργων στον τομέα 
της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας που 
αναπτύσσονται για να 
ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής για τη συνοχή 

αριθμός Αριθμός έργων στον τομέα 
της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας που 
αναπτύσσονται και 
εκτελούνται για να 
ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής για τη συνοχή

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

διαγράφεται
διαγράφεται
διαγράφεται
διαγράφεται
διαγράφεται

Or. en


