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Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

Άρθρο 39 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού 

προγράµµατος ή επιχειρησιακών 

προγραµµάτων, το ΕΤΠΑ και το Ταµείο 

Συνοχής µπορούν να χρηµατοδοτούν 

δαπάνες που αφορούν σειρές εργασιών, 

δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που έχουν 

ως στόχο να ολοκληρώσουν µια αδιαίρετη 

εργασία συγκεκριµένης οικονοµικής ή 

τεχνικής φύσης µε σαφώς 

προσδιορισµένους στόχους και µε 

συνολικό κόστος άνω των 50 

εκατοµµυρίων ευρώ (εφεξής «µεγάλα 

έργα»).» 

Στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού 

προγράµµατος ή επιχειρησιακών 

προγραµµάτων, το ΕΤΠΑ και το Ταµείο 

Συνοχής µπορούν να χρηµατοδοτούν 

δαπάνες που αφορούν σειρές εργασιών, 

δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που έχουν 

ως στόχο να ολοκληρώσουν µια αδιαίρετη 

εργασία συγκεκριµένης οικονοµικής ή 

τεχνικής φύσης µε σαφώς 

προσδιορισµένους στόχους και µε 

συνολικό κόστος άνω των 25 εκατ. ευρώ 

στην περίπτωση περιβαλλοντικών έργων 

ή άνω των 50 εκατοµµυρίων ευρώ στην 

περίπτωση άλλων έργων (εφεξής «µεγάλα 

έργα»).» 
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Άρθρο 1 – σηµείο 2 – στοιχείο α 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

Άρθρο 40 – εισαγωγική φράση 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

«Το κράτος µέλος ή οι διαχειριστικές 

αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή τις εξής 

πληροφορίες σχετικά µε τα µεγάλα έργα:» 

«Το κράτος µέλος ή οι διαχειριστικές 

αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή τις εξής 

πληροφορίες σχετικά µε τα µεγάλα έργα 

και τα έργα το συνολικό κόστος των 

οποίων περιλαµβάνεται µεταξύ 25 εκατ. 

ευρώ και 50 εκατ. ευρώ:» 

Or. de 
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Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 – στοιχείο α 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

α) µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 

για επιχειρήσεις, κυρίως µικροµεσαίες, 

όπως ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων, 

ταµεία εγγυήσεων και δανειοδοτήσεων· 

α) µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 

για επιχειρήσεις, κυρίως µικροµεσαίες, 

όπως ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων, 

ταµεία εγγυήσεων και δανειοδοτήσεων και 

τις µικροπιστώσεις· 
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Άρθρο 1 – σηµείο 5 
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Άρθρο 48 – παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

«3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

προγραµµατισµού, τα κράτη µέλη 

πραγµατοποιούν αξιολογήσεις που 

συνδέονται µε την παρακολούθηση 

επιχειρησιακών προγραµµάτων ιδίως όταν, 

κατά την εν λόγω παρακολούθηση, 

διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους 

στόχους που τέθηκαν αρχικά. Όταν 

υποβάλλονται προτάσεις για την 

αναθεώρηση των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 

33, υποβάλλεται ανάλυση σχετικά µε τους 

λόγους της αναθεώρησης, 

συµπεριλαµβανοµένων τυχόν δυσχερειών 

υλοποίησης, καθώς και τον αναµενόµενο 

αντίκτυπο της αναθεώρησης, 

συµπεριλαµβανοµένου του αντίκτυπου στη 

στρατηγική του επιχειρησιακού 

προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα των 

αξιολογήσεων ή των αναλύσεων 

υποβάλλονται στην επιτροπή 

παρακολούθησης για το επιχειρησιακό 

πρόγραµµα και στην Επιτροπή.» 

«3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

προγραµµατισµού, τα κράτη µέλη 

πραγµατοποιούν αξιολογήσεις που 

συνδέονται µε την παρακολούθηση 

επιχειρησιακών προγραµµάτων ιδίως όταν, 

κατά την εν λόγω παρακολούθηση, 

διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους 

στόχους που τέθηκαν αρχικά. Όταν 

υποβάλλονται προτάσεις για την 

αναθεώρηση των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 

33, υποβάλλεται ανάλυση σχετικά µε τους 

λόγους της αναθεώρησης, 

συµπεριλαµβανοµένων τυχόν δυσχερειών 

υλοποίησης, καθώς και τον αναµενόµενο 

αντίκτυπο της αναθεώρησης, 

συµπεριλαµβανοµένου του αντίκτυπου στη 

στρατηγική του επιχειρησιακού 

προγράµµατος και στους στόχους της ΕΕ 

για προστασία του κλίµατος. Τα 

αποτελέσµατα των αξιολογήσεων ή των 

αναλύσεων υποβάλλονται στην επιτροπή 

παρακολούθησης για το επιχειρησιακό 

πρόγραµµα και στην Επιτροπή.» 
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Άρθρο 1 – σηµείο 8 – στοιχείο α 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

«1. Το κράτος µέλος ή η διαχειριστική 

αρχή διασφαλίζουν ότι µία πράξη η οποία 

περιλαµβάνει επενδύσεις στις υποδοµές ή 

παραγωγικές επενδύσεις διατηρεί τη 

συνεισφορά των Ταµείων µόνον εάν, εντός 

πέντε ετών από την ολοκλήρωσή της, δεν 

υποστεί σηµαντική τροποποίηση η οποία 

προκαλείται από αλλαγή στη φύση της 

κυριότητας στοιχείου υποδοµής ή από την 

παύση παραγωγικής δραστηριότητας και 

επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους 

υλοποίησης της πράξης ή παρέχει 

αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα σε επιχείρηση 

ή δηµόσιο φορέα. 

«1. Το κράτος µέλος ή η διαχειριστική 

αρχή διασφαλίζουν ότι µία πράξη η οποία 

περιλαµβάνει επενδύσεις στις υποδοµές ή 

παραγωγικές επενδύσεις διατηρεί τη 

συνεισφορά των Ταµείων µόνον εάν, εντός 

δέκα ετών από την ολοκλήρωσή της, δεν 

υποστεί σηµαντική τροποποίηση η οποία 

προκαλείται από αλλαγή στη φύση της 

κυριότητας στοιχείου υποδοµής ή από την 

παύση παραγωγικής δραστηριότητας και 

επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους 

υλοποίησης της πράξης ή παρέχει 

αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα σε επιχείρηση 

ή δηµόσιο φορέα. 

Πράξεις οι οποίες λαµβάνουν συνεισφορά 

από το ΕΚΤ θεωρείται ότι δεν διατηρούν 

τη συνεισφορά µόνον όταν υπόκεινται σε 

υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης 

σύµφωνα µε τους κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων κατά την έννοια του άρθρου 

87 της Συνθήκης και όταν υφίστανται 

σηµαντική τροποποίηση η οποία 

προκαλείται από την παύση της 

παραγωγικής δραστηριότητας εντός της 

προθεσµίας που ορίζεται στους εν λόγω 

Πράξεις οι οποίες λαµβάνουν συνεισφορά 

από το ΕΚΤ θεωρείται ότι δεν διατηρούν 

τη συνεισφορά µόνον όταν υπόκεινται σε 

υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης 

σύµφωνα µε τους κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων κατά την έννοια του άρθρου 

87 της Συνθήκης και όταν υφίστανται 

σηµαντική τροποποίηση η οποία 

προκαλείται από την παύση της 

παραγωγικής δραστηριότητας εντός της 

προθεσµίας που ορίζεται στους εν λόγω 
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κανόνες. κανόνες. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να µειώσουν τα 

οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο χρονικά 

περιθώρια σε τρία χρόνια σε περίπτωση 

διατήρησης της επένδυσης ή των θέσεων 

εργασίας που δηµιουργήθηκαν από 

ΜΜΕ.» 

Τα κράτη µέλη µπορούν να µειώσουν τα 

οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο χρονικά 

περιθώρια σε πέντε χρόνια σε περίπτωση 

διατήρησης της επένδυσης ή των θέσεων 

εργασίας που δηµιουργήθηκαν από 

ΜΜΕ.» 
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