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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση θεσπίζει το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης σε σχέση με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Η Επιτροπή 
επέλεξε να προτείνει έναν ξεχωριστό κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία με 
σκοπό να λάβει πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητές της και το πολύ-κρατικό πλαίσιο. 

Νέο στοιχείο στην εν λόγω πρόταση είναι οι διατάξεις για τη θεματική συγκέντρωση και τις 
επενδυτικές προτεραιότητες. Η βελτίωση της στρατηγικής επικέντρωσης των προγραμμάτων 
και ο προσανατολισμός τους προς τα αποτελέσματα αποτελούν βήματα προόδου. Επιπλέον, η 
μείωση των διοικητικών βαρών και η πρόβλεψη μεγαλύτερης εναρμόνισης των κανόνων, 
είναι ενέργειες που απαιτούνται για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του προγράμματος και η 
γενικότερη επιτυχία της συνεργασίας. Ο εισηγητής σας πιστεύει ότι, κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει
ενημερωμένες εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής και την 
προστιθέμενη αξία και ανάπτυξη που δημιουργεί. 

Παρά το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί σαφή βελτίωση σε πολλούς τομείς, 
παραμένουν δυνατότητες για βελτίωση. Ο εισηγητής σας έχει ενσωματώσει ορισμένα 
σημαντικά ειδικά θέματα μεταφορών σε θεμελιώδεις τομείς όπως οι προτεραιότητες 
επενδύσεων που περιγράφονται στην πρόταση. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στην επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων και κοινών 
τοπικών προκλήσεων. Ελλιπής πρόσβαση, υποδομές και ελάχιστες συγκοινωνιακές συνδέσεις 
σε αυτούς τους καίριους τομείς αποτελούν πράγματι σημαντικά θέματα, από κοινού με την 
έλλειψη κατάλληλων διασυνοριακών δικτύων στον τομέα των μεταφορών. Επιπλέον, ο 
εισηγητής σας δεν παρέλειψε την τουριστική πτυχή σε σχέση με την αξιοποίηση του 
ανεκμετάλλευτου δυναμικού των διασυνοριακών περιοχών. 

Σε σχέση με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι 
το πεδίο είναι ιδιαίτερα ευρύ. Ο εισηγητής επιθυμεί να περιορίσει τη διάρκεια των 
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στην έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και να καθορίσει 
τις προϋποθέσεις για την επέκταση των εν λόγω αρμοδιοτήτων. Η απαίτηση για την 
εκπόνηση έκθεσης θα δώσει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια αξιόπιστη βάση με την 
οποία θα αξιολογήσει μελλοντικές προτάσεις. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνεται επίσης υπόψη 
η νέα τυποποιημένη διατύπωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Η ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής
προϋποθέτει τη διόρθωση των 
υπαρχουσών εδαφικών ανισοτήτων και 
την εξάλειψη των διαφορών σε ό,τι 
αφορά την ανάπτυξη και τη δυνατότητα 
πρόσβασης. Προς τούτο. απαιτείται η 
αντιμετώπιση των ανισορροπιών μεταξύ
παράκτιων και εσωτερικών ζωνών, 
αστικών και αγροτικών ζωνών, μεταξύ 
καλά εξυπηρετούμενων και 
αποκλεισμένων ζωνών, η οποία θα πρέπει 
να περιέχεται στις προτεραιότητες της 
πολιτικής για τη συνοχή. Η ανάγκη αυτή
είναι ακόμα πιο μεγάλη στις 
διασυνοριακές περιοχές και δικαιολογεί 
την κατάλληλη δράση στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και της εδαφικής συνεργασίας. 
Υπό το φως της επιτακτικής αυτής
ανάγκης, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να
διασφαλισθεί μια ισορροπημένη
χωροταξία, η οποία να σέβεται το
περιβάλλον, να βασίζεται σε αποδοτικές 
υποδομές μεταφοράς, παραγωγής, 
ενέργειας, υπηρεσιών και τουρισμού, και 
η οποία να μπορεί να ξεδιπλωθεί χωρίς 
φυσικά, τεχνικά ή διοικητικά εμπόδια, 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών. Μια
τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα
στηρίξει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και να επιτύχει 
τους στόχους που έχει θέσει η Ένωση σε 
θέματα εδαφικής συνεργασίας.
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Αιτιολόγηση

Η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για 
μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη 
ύπαρξη εδαφικών ανισορροπιών, σε όρους δυναμισμού και δυνατότητας πρόσβασης, αποτελεί 
τροχοπέδη για αυτή τη συνοχή. Για να ξεπεραστεί αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, μέσω του 
στόχου "Εδαφική συνεργασία" του ΕΤΠΑ, η επανεξισορρόπηση μεταξύ των εδαφών, με βάση 
την ύπαρξη αποδοτικών υποδομών.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως προβλήματα που συνδέονται με την 
εδαφική συνέχεια τη δύσκολη πρόσβαση, 
και ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες 
μεταφορικές συνδέσεις, όπου 
περιλαμβάνονται και οι συμφορήσεις 
εντός των θεμελιωδών μεταφορικών 
δικτύων, οι παρακμάζουσες τοπικές 
βιομηχανίες, τα ακατάλληλα 
επιχειρηματικά περιβάλλοντα, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξη της πολιτιστικής ανταλλαγής, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, στήριξη βιώσιμων 
διασυνοριακών μεταφορικών δικτύων, 
όπου είναι δυνατόν στήριξη των 
σιδηροδρομικών και θαλάσσιων 
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στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

συνδέσεων, προώθηση του βιώσιμου 
διασυνοριακού τουρισμού και της κοινής 
εμπορικής προώθησης, βελτίωση της 
τουριστικής υποδομής, συνεργασία 
μεταξύ πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας 
και ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων στον 
τουριστικό τομέα), 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.

Τροπολογία 3

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 
συνεργασίας.

(10) Οι περιοχές για διακρατική 
συνεργασία θα πρέπει να καθοριστούν 
λαμβανομένων υπόψη των ενεργειών που 
χρειάζονται η προώθηση της 
ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης που 
διευκολύνει την κινητικότητα μεταξύ των 
τουριστικών ζωνών και της ενδοχώρας. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να καθορίσει περιοχές διακρατικής 
συνεργασίας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού
προγράμματος του διευρωπαϊκού δικτύου
μεταφορών, προτεραιότητα αποτελεί η 
χρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν 
τους ελλείποντες διασυνοριακούς κρίκους 
και σχεδίων τα οποία κατατείνουν στην 
εξάλειψη των συμφορήσεων, ούτως ώστε
να διευκολύνεται η κινητικότητα και η 
δυνατότητα πρόσβασης στα εδάφη, ιδίως 
δε τα τουριστικά. Για να επιτευχθούν οι
στόχοι αυτοί, θα πρέπει να υπάρχει μια
ισόρροπη διάρθρωση ανάμεσα στη χρήση 
του μηχανισμού για τη διασύνδεση της 
Ευρώπης, του ταμείου συνοχής και του 
ΕΤΠΑ, ιδίως διαμέσου του στόχου 
"Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία".

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή εδαφική συνοχή και να τηρηθούν έτσι οι 
προτεραιότητες που τίθενται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να 
κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διευκολύνει την κινητικότητα μεταξύ των εδαφών της. Το 
Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής αυτής της πολιτικής και, 
συνεπώς, στο πλαίσιο των κριτηρίων κατανομής της χρηματοδότησης μέσω του ΕΤΠΑ και 
ιδίως του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

Τροπολογία 5

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», 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 

(17) Για την επίτευξη των στόχων της 
μείωσης του αντίκτυπου της κλιματικής 
αλλαγής και 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, η οποία να 
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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 
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.

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 ανάπτυξης της 
μεταφορικής και τουριστικής υποδομής 
καθώς και τη βελτίωση και επέκτασή 
της, της συνεργασίας στους τομείς της 
απασχόλησης, της 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.

Τροπολογία 6

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 

(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
και να ληφθούν υπόψη οι προκλήσεις της 
τοπικής ανάπτυξης. Συνεπώς, χρειάζεται 
επίσης να καλύπτουν τις πτυχές που είναι 
αναγκαίες για την αποτελεσματική 
εφαρμογή τους στην επικράτεια των 
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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 
INTERACT και ESPON.

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 
INTERACT και ESPON.

Αιτιολόγηση

Τα σχέδια που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας οφείλουν επίσης να 
καθορίζονται και βάσει των ειδικών αναγκών των συγκεκριμένων περιοχών.

Τροπολογία 7

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 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,
όπως η έλλειψη στήριξης για μεταφορικές 
και τουριστικές υποδομές, η παρακμή 
της παραδοσιακής εργατικής παραγωγής 
και των παραδοσιακών μεθόδων 
παραγωγής, και η απόσταση από τις 
αγορές. 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 
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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.

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

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) τη διασυνοριακή συνεργασία και η 
άρση των φυσικών, τεχνικών και 
διοικητικών εμποδίων μεταξύ όμορων 
περιοχών, με σκοπό την 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 στα εξωτερικά σύνορα της 
Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Η διασυνοριακή συνεργασία δεν θα είναι πραγματική και αποτελεσματική παρά μόνον εάν 
αναληφθούν ενέργειες για την εξάλειψη των φυσικών, τεχνικών και διοικητικών εμποδίων που 
εξακολουθούν να υπάρχουν στα σύνορα.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) την ανταλλαγή εμπειριών όσον
αφορά την εξατομίκευση, τη μεταφορά 
και τη διάδοση καλών πρακτικών όσον 
αφορά τον τουρισμό και τα μεταφορικά 
δίκτυα·

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 θέση σε 
εφαρμογή των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών της Ένωσης και τη
συνέχεια της διεθνικής 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.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εισαγωγή

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 

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

προορίζονται για την εξάλειψη των 
συνεπειών των συνόρων στο πλαίσιο των 
διαφόρων επενδυτικών προτεραιοτήτων, 
καθώς και τις ακόλουθες επενδυτικές 
προτεραιότητες εντός των θεματικών 
στόχων και λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες:

Αιτιολόγηση

Το κείμενο δεν αποτυπώνει ορθά την ιδέα ότι το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του στόχου του "Εδαφική 
συνεργασία", προορίζεται να εξαλείψει αυτές που θεωρούνται ως συνέπειες της ύπαρξης των 
συνόρων. Θα πρέπει επίσης να γίνει υπόμνηση ότι η εκτέλεση αυτού του ταμείου δεν μπορεί να 
γίνει με έναν ενιαίο τρόπο, αλλά να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο α – υποσημείο -i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) επανεξισορρόπηση, σε διασυνοριακή 
κλίμακα, μεταξύ παράκτιων και 
εσωτερικών ζωνών, αστικών και 
αγροτικών ζωνών και μεταξύ καλά 
εξυπηρετούμενων και αποκλεισμένων 
ζωνών, καθώς και διασυνοριακές 
διαρθρωτικές δράσεις που στηρίζουν την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, τη δυνατότητα πρόσβασης, τη 
μεγέθυνση, την ανάπτυξη και την άσκηση 
έλξης·

Αιτιολόγηση

Η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για 
μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη 
ύπαρξη εδαφικών ανισορροπιών, σε όρους δυναμισμού και δυνατότητας πρόσβασης, αποτελεί 
τροχοπέδη για αυτή τη συνοχή. Για να ξεπεραστεί αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, μέσω του 
στόχου "Εδαφική συνεργασία" του ΕΤΠΑ, η επανεξισορρόπηση μεταξύ των εδαφών, με βάση 
τις κατάλληλες διαρθρωτικές δράσεις.

Τροπολογία 13
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο α – υποσημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών
αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων
της βιώσιμης διασυνοριακής
κινητικότητας και, όπου είναι δυνατόν, 
μέσω σιδηροδρομικών ή θαλάσσιων 
συνδέσεων εντός και μεταξύ των νέων 
κρατών μελών καθώς και με γειτονικές 
χώρες, του βιώσιμου τουρισμού, των 
διασυνοριακών μεταφορικών συνδέσεων 
παράλληλα με τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών, της εξάλειψης των φυσικών, 
τεχνικών και διοικητικών συνόρων, 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)·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο α – υποσημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiia) προώθηση του διασυνοριακού 
τουρισμού και της κοινής εμπορικής 
προώθησης (στο πλαίσιο του θεματικού 
στόχου ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, του αγροτικού τομέα (με το 
ΕΓΤΠΑ) και του τομέα της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας (με το ΕΤΘΑ)·

Αιτιολόγηση

Οι κοινές στρατηγικές για τον τουρισμό, πέραν του ότι προσφέρουν οφέλη όσον αφορά την 
οικονομική πολιτική διότι αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα, έχουν και σημαντική συμβολή στην 
προώθηση του νέου στόχου της Συνθήκης της Λισαβόνας που αφορά την "εδαφική συνοχή"
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο α – υποσημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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)·

(iv) προώθηση της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών, περιλαμβανομένης 
της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ 
διοικήσεων για τη βελτίωση της 
επικοινωνίας και της διαβούλευσης όλων 
των εμπλεκομένων φορέων σε σχέση με 
τις ανάγκες, τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη των διασυνοριακών υποδομών 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης)·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο α – υποσημείο iv a (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv a) πραγματοποίηση και προώθηση 
παρεμβάσεων στον τομέα του τουρισμού, 
οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη των 
ενδιαφερόμενων περιοχών·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο α – υποσημείο iv β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv β) συσσωμάτωση του συστήματος
μεταφορών της Ένωσης με τα 
συστήματα μεταφορών των κρατών που 
γειτνιάζουν με την Ένωση·
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο α – υποσημείο iv γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv γ) ανάπτυξη νέας και βελτίωση ή 
επέκταση της υπάρχουσας μεταφορικής 
και τουριστικής υποδομής·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων βάσει του άρθρου 28 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] 
μπορεί να εφαρμόζεται στα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, υπό τον όρο 
ότι η ομάδα τοπικής ανάπτυξης 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους 
τουλάχιστον δύο χωρών, μία από τις οποίες 
είναι κράτος μέλος.

Η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων βάσει του άρθρου 28 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] 
μπορεί να εφαρμόζεται στα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, υπό τον όρο 
ότι η ομάδα τοπικής ανάπτυξης 
απαρτίζεται από τοπικούς αντιπροσώπους 
τουλάχιστον δύο χωρών, μία από τις οποίες 
είναι κράτος μέλος.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής
όσον αφορά τα αποτελέσματα από τη 
χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης για την 
επίτευξη του στόχου της εδαφικής 
συνεργασίας.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 για περίοδο 5 ετών μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση 
σχετικά με την ανάθεση εξουσιών το 
αργότερο εννέα μήνες προ της εκπνοής 
της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρώς 
για περιόδους ίσης διάρκειας, εφόσον δεν 
διατυπωθεί σχετικώς αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη 
της εκάστοτε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά σε διάστημα πέντε 
ετών, το οποίο θα μπορεί να ανανεώνεται υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ορισμένοι όροι, 
όπως η εκπόνηση έκθεσης καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν αντιρρήσεις εκ 
μέρους του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τη νέα
τυποποιημένη διατύπωση σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 10α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑ

ευρώ

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – στήλη 3 – σειρά 10α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Ποσό των επενδύσεων που 
πραγματοποιήθηκαν για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας στις τουριστικές 
υπηρεσίες για άτομα με περιορισμένη 
κινητικότητα (ΑΠΚ)

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 10β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑ

ευρώ

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – στήλη 3 – σειρά 10β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Ποσό των επενδύσεων σε δίκτυα 
ποδηλατοδρόμων

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 10γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑ

ευρώ

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – στήλη 3 – σειρά 10γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Ποσό των επενδύσεων στη φυσική, 
πολιτιστική, βιομηχανική και ιστορική 
κληρονομιά

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 16α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑ

αριθμός

Τροπολογία 30
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – στήλη 3 – σειρά 16α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Νέα, ανακατασκευασμένα ή 
αναβαθμισμένα διασυνοριακά τμήματα

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 20α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑ

αριθμός

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – στήλη 3 – σειρά 20α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Νέα, ανακατασκευασμένα ή 
αναβαθμισμένα διασυνοριακά τμήματα

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 21α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑ

ποσοστό

Τροπολογία 34
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – στήλη 3 – σειρά 21α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Αλλαγή του μεριδίου των μέσων στη 
δημόσια συγκοινωνία
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