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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

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

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

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

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την 
περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2015)0701),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 294 παράγραφος 2, 175 και 197 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C8-0373/2015),

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

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 20161,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 7ης Απριλίου 
20162,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της 
Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-
0374/2016), 

1. εγκρίνει τη θέση του 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.

1ΕΕ C 177 της 18.5.2016, σ. 47.
2 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ απαιτεί 
από την Ένωση να αναπτύσσει και να 
εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την 
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής της συνοχής, και, ιδίως, τη 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι μεταρρυθμίσεις είναι εκ φύσεως 
διαδικασίες πολύπλοκες που απαιτούν μια 
πλήρη αλυσίδα πολύ εξειδικευμένων 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Η αντιμετώπιση 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε 
διάφορους δημόσιους τομείς πολιτικής 
αποτελεί πρόκληση επειδή τα οφέλη τους 
συχνά χρειάζονται χρόνο για να 
υλοποιηθούν. Επομένως, ο έγκαιρος και 
αποτελεσματικός σχεδιασμός και η 
εφαρμογή τους είναι καίριας σημασίας, 
είτε πρόκειται για οικονομίες τις οποίες 
έχει πλήξει η κρίση είτε πρόκειται για 
δομικά αδύναμες οικονομίες. Στο πλαίσιο 
αυτό, η παροχή στήριξης από την Ένωση 
υπό τη μορφή τεχνικής συνδρομής υπήρξε 
καθοριστικής σημασίας για τη στήριξη 
της οικονομικής προσαρμογής της 
Ελλάδας και της Κύπρου τα τελευταία έτη.

(4) Οι μεταρρυθμίσεις είναι εκ φύσεως 
διαδικασίες πολύπλοκες που απαιτούν μια 
πλήρη αλυσίδα πολύ εξειδικευμένων 
γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και 
πολυεπίπεδη συνεργασία και 
μακροπρόθεσμο όραμα. Η αντιμετώπιση 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε 
διάφορους δημόσιους τομείς πολιτικής 
αποτελεί πρόκληση επειδή η επίδρασή 
τους συχνά χρειάζεται χρόνο για να γίνει 
αισθητή. Επομένως, ο έγκαιρος και 
αποτελεσματικός σχεδιασμός και η 
εφαρμογή τους είναι καίριας σημασίας, 
είτε πρόκειται για οικονομίες τις οποίες 
έχει πλήξει η κρίση είτε πρόκειται για 
δομικά αδύναμες οικονομίες. Στο πλαίσιο 
αυτό, η παροχή στήριξης από την Ένωση 
υπό τη μορφή τεχνικής συνδρομής υπήρξε 
σημαντική για τη στήριξη της οικονομικής 
προσαρμογής της Ελλάδας και της Κύπρου 
τα τελευταία έτη. Η οικειοποίηση των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων επί 
τόπου, είναι ουσιώδους σημασίας για την 
επιτυχία του Προγράμματος Στήριξης 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων («το 
Πρόγραμμα»).
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα κράτη μέλη μπορεί να 
επωφεληθούν από την παρεχόμενη στήριξη 
για την αντιμετώπιση προκλήσεων όσον 
αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι εν 
λόγω προκλήσεις είναι δυνατόν να 
εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, 
όπως η περιορισμένη διοικητική και 
θεσμική ικανότητα ή η πλημμελής 
εφαρμογή και εκτέλεση της νομοθεσίας 
της Ένωσης.

(5) Τα κράτη μέλη μπορεί να 
επωφεληθούν από την παρεχόμενη στήριξη 
για την αντιμετώπιση προκλήσεων όσον 
αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
ευνοϊκών για την ανάπτυξη διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης, της 
δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας, 
της προώθησης υγιών επενδύσεων και 
της κοινωνικής ανάπτυξης. Οι εν λόγω 
προκλήσεις είναι δυνατόν να εξαρτώνται 
από διάφορους παράγοντες, όπως η 
περιορισμένη διοικητική και θεσμική 
ικανότητα ή η πλημμελής εφαρμογή και/ή 
καθυστερημένη εκτέλεση της νομοθεσίας 
της Ένωσης που αποσκοπεί στη στήριξη 
της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ένωση διαθέτει μακρά πείρα 
στην παροχή ειδικής στήριξης στις εθνικές 
διοικήσεις και σε άλλες αρχές των κρατών 
μελών όσον αφορά την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και παρόμοιες δράσεις σε 
ορισμένους τομείς (π.χ. φορολογία, 
τελωνεία, στήριξη μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων), καθώς και σε σχέση με την 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Η πείρα 
που απέκτησε η Ένωση όσον αφορά τη 
στήριξη των εθνικών αρχών στην 
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων πρέπει να 
αξιοποιηθεί για να ενισχυθεί η ικανότητα 

(6) Η Ένωση διαθέτει μακρά πείρα σε 
συγκεκριμένες δράσεις και σε σχέση με 
την ήδη υπάρχουσα χρηματοδότηση για 
την παροχή ειδικής στήριξης στις εθνικές 
διοικήσεις και σε άλλες αρχές των κρατών 
μελών όσον αφορά την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και παρόμοιες δράσεις σε 
ορισμένους τομείς (π.χ. φορολογία, 
τελωνεία, στήριξη μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων), και ιδίως σε σχέση με την 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Η πείρα 
που απέκτησε η Ένωση όσον αφορά τη 
στήριξη των εθνικών αρχών στην 
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της Ένωσης να παρέχει στήριξη στα κράτη 
μέλη. Η ανάληψη συνολικής και 
ολοκληρωμένης δράσης είναι πράγματι 
αναγκαία προκειμένου να παρέχεται 
στήριξη σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία 
αναλαμβάνουν διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που δίνουν ώθηση στην 
ανάπτυξη και ζητούν τη συνδρομή της 
Ένωση προς αυτόν τον σκοπό.

εφαρμογή μεταρρυθμίσεων πρέπει να 
αξιοποιηθεί για να ενισχυθεί η ικανότητα 
της Ένωσης να παρέχει στήριξη στα κράτη 
μέλη. Η ανάληψη συνολικής και 
ολοκληρωμένης δράσης υφίσταται και 
είναι πράγματι αναγκαία προκειμένου να 
παρέχεται στήριξη σε εκείνα τα κράτη 
μέλη τα οποία αναλαμβάνουν 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που δίνουν 
ώθηση στην ανάπτυξη και ζητούν τη 
συνδρομή της Ένωσης προς αυτόν τον 
σκοπό.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α) Η Ειδική έκθεση (19/2015) του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με 
τίτλο «Για να βελτιωθεί η παροχή 
τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα 
χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στα 
αποτελέσματα», περιλαμβάνει χρήσιμες 
συστάσεις όσον αφορά την παροχή 
τεχνικής συνδρομής στα κράτη μέλη εκ 
μέρους της Επιτροπής, οι οποίες θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την 
παροχή στήριξης στο πλαίσιο του εν λόγω 
Προγράμματος.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί Πρόγραμμα 
Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων (εφεξής «το 
Πρόγραμμα») με στόχο την ενίσχυση της 
ικανότητας των κρατών μελών να 
καταρτίζουν και να εφαρμόζουν 

(7) Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί το Πρόγραμμα με 
στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των 
κρατών μελών να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν διαρθρωτικές και διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις που δίνουν ώθηση στην 
ανάπτυξη και να κατοχυρώσουν τη 
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διαρθρωτικές και διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις που δίνουν ώθηση στην 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων με την χορήγηση 
βοήθειας για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των ταμείων της 
Ένωσης. Σκοπός του Προγράμματος είναι 
να συμβάλει στην επίτευξη των κοινών 
στόχων για οικονομική ανάκαμψη, 
δημιουργία θέσεων εργασίας, ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και 
τόνωση των επενδύσεων στην πραγματική 
οικονομία.

συνοχή με τις εθνικές και περιφερειακές 
αναπτυξιακές στρατηγικές, μεταξύ άλλων 
με την χορήγηση βοήθειας για την 
αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των 
ταμείων της Ένωσης, ιδίως των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων («ΕΔΕΤ») και 
προγραμμάτων. Σκοπός του 
Προγράμματος είναι να συμβάλει στην 
επίτευξη των κοινών στόχων για 
οικονομική ανάκαμψη, οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, 
δημιουργία θέσεων εργασίας, διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου κοινωνικής πρόνοιας, 
ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και 
εκπαίδευσης, καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας της Ευρώπης και 
τόνωση των βιώσιμων επενδύσεων στην 
πραγματική οικονομία.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα 
πρέπει να παρέχεται στήριξη από την 
Επιτροπή κατόπιν αιτήματος ενός κράτους 
μέλους, σε τομείς όπως ο προϋπολογισμός 
και η φορολογία, η δημόσια διοίκηση οι 
θεσμικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, 
το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, η 
καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς 
και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, η ανάπτυξη 
του ιδιωτικού τομέα, οι επενδύσεις, ο 
ανταγωνισμός, οι δημόσιες προμήθειες, οι 
διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων, η 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, οι 
επενδύσεις, το εμπόριο, η διατηρήσιμη 
ανάπτυξη, η καινοτομία, η εκπαίδευση και 
κατάρτιση, οι πολιτικές για την αγορά 

(8) Στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα 
πρέπει να παρέχεται στήριξη από την 
Επιτροπή κατόπιν αιτήματος ενός κράτους 
μέλους, σε τομείς όπως η πολιτική 
συνοχής και η αστική πολιτική, ο 
προϋπολογισμός και η φορολογία, η 
δημόσια διοίκηση, οι θεσμικές και 
διοικητικές μεταρρυθμίσεις, η εδαφική 
οργάνωση, το σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης, η καταπολέμηση της απάτης, 
της διαφθοράς και της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
μέτρα για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, η ανάπτυξη του ιδιωτικού 
τομέα, εταιρικές σχέσεις για την 
προσέλκυση επενδύσεων, ο ανταγωνισμός, 
οι δημόσιες προμήθειες, η ενίσχυση της 



PE585.523v02-00 10/153 RR\1112100EL.docx

EL

εργασίας, το σύστημα δημόσιας υγείας, οι 
πολιτικές για το άσυλο και τη 
μετανάστευση, η γεωργία και η αγροτική 
ανάπτυξη και οι πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα.

συμμετοχής του κοινού σε επιχειρήσεις 
και διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, οι επενδύσεις, το εμπόριο, 
η βιώσιμη ανάπτυξη, η καινοτομία, η 
ενίσχυση των συστημάτων δημόσιας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι πολιτικές 
για την αγορά εργασίας καθώς και τα 
συστήματα δημόσιας υγείας, οι πολιτικές 
για το άσυλο και τη μετανάστευση, η 
γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, ο 
τομέας της αλιείας και οι πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ζητούν στήριξη από την 
Επιτροπή βάσει του Προγράμματος με 
σκοπό την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής 
διακυβέρνησης, ιδίως βάσει των 
συστάσεων ανά χώρα στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, για ενέργειες που 
συνδέονται με την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και σε 
σχέση με την εφαρμογή των 
προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. 
Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
ζητούν, με δική τους πρωτοβουλία, 
στήριξη για μεταρρυθμίσεις προκειμένου 
να επιτύχουν βιώσιμες επενδύσεις, 
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων 
εργασίας.

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ζητούν στήριξη από την 
Επιτροπή βάσει του Προγράμματος με 
σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο των 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 
ιδίως βάσει των σχετικών συστάσεων ανά 
χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, για ενέργειες που συνδέονται 
με την εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης, καθώς και σε σχέση με την 
εφαρμογή των προγραμμάτων οικονομικής 
προσαρμογής. Θα πρέπει επίσης να είναι 
σε θέση να ζητούν, με δική τους 
πρωτοβουλία, στήριξη για μεταρρυθμίσεις 
προκειμένου να επιτύχουν οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, βιώσιμες 
επενδύσεις, ενίσχυση της ανάπτυξης, 
δημιουργία θέσεων εργασίας και 
ανταγωνιστικότητα. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να παρέχει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τα κύρια στοιχεία του 
αιτήματος στήριξης.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Κατόπιν διαλόγου με το αιτούν 
κράτος μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αναλύει το αίτημά του, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
να προσδιορίζει τη στήριξη που θα πρέπει 
να παρέχεται με βάση τον επείγοντα 
χαρακτήρα, το εύρος και το βάθος των 
προβλημάτων που εντοπίστηκαν, τις 
ανάγκες στήριξης όσον αφορά τους τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία 
με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, θα 
πρέπει να προσδιορίζει τους τομείς 
προτεραιότητας, το πεδίο εφαρμογής των 
μέτρων στήριξης που πρόκειται να 
παρασχεθούν και τη συνολική 
χρηματοδοτική συνεισφορά για μια τέτοια 
στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υπάρχουσες δράσεις και μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 
Ένωσης ή άλλα ενωσιακά προγράμματα.

(10) Κατόπιν διαλόγου με το αιτούν 
κράτος μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αναλύει το αίτημά του, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
επικουρικότητας, της αλληλεγγύης, της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
να προσδιορίζει τη στήριξη που θα πρέπει 
να παρέχεται με βάση τον επείγοντα 
χαρακτήρα, το εύρος και το βάθος και τη 
σοβαρότητα των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, την αιτιολογία για την 
επιδιωκόμενη μεταρρύθμιση, τις ανάγκες 
στήριξης όσον αφορά τους τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους. Το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της 
αρχής της εταιρικής σχέσης. Βάσει αυτής 
της ανάλυσης και λαμβάνοντας υπόψη τις 
υπάρχουσες δράσεις και δραστηριότητες 
που χρηματοδοτούνται από ταμεία ή 
προγράμματα της Ένωσης, η Επιτροπή 
θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία με 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος όσον 
αφορά τους τομείς προτεραιότητας, τους 
στόχους, ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, 
το πεδίο εφαρμογής των μέτρων στήριξης 
που πρόκειται να παρασχεθούν και την 
εκτιμώμενη συνολική χρηματοδοτική 
συνεισφορά για μια τέτοια στήριξη, 
στοιχεία τα οποία θα καθορίζονται σε 
σχέδιο συνεργασίας και στήριξης. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
ενημερώνεται πλήρως μόλις λαμβάνεται 
αίτημα στήριξης στο πλαίσιο του 
Προγράμματος, καθώς και σχετικά με 
την ανάλυση που διενεργεί η Επιτροπή. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιεί το 
σχέδιο συνεργασίας και στήριξης στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο 
δυνατό.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα, με τη συναίνεση του 
κράτους μέλους που επιθυμεί να λάβει 
στήριξη, να οργανώσει την παροχή 
στήριξης σε συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς, όπως ορίζεται στον 
παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10β) Το κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει στήριξη θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα, σε έναν ή περισσότερους 
συγκεκριμένους τομείς στήριξης, να 
συνάψει εταιρική σχέση με ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη, τα οποία ως 
εταίροι μεταρρύθμισης θα συμβάλουν στη 
διαμόρφωση στρατηγικής και χαρτών 
πορείας για τη μεταρρύθμιση, στον 
σχεδιασμό συνδρομής υψηλής ποιότητας 
ή στην εποπτεία της εφαρμογής της 
στρατηγικής και των έργων. Παρόλο που 
την ευθύνη για τις μεταρρυθμίσεις φέρει 
το κράτος μέλος που επιθυμεί να λάβει 
στήριξη, οι εταίροι μεταρρύθμισης ή 
άλλα κράτη μέλη τα οποία παρέχουν 
στήριξη θα πρέπει να μπορούν να 
συμβάλουν στην επιτυχή εφαρμογή του 
Προγράμματος. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται 
πλήρως σχετικά με τη συμμετοχή ενός 
εταίρου μεταρρύθμισης και τον ρόλο που 
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αυτός διαδραματίζει στο σχέδιο 
συνεργασίας και στήριξης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής 
«Επανεξέταση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ»13 και «Προϋπολογισμός για την 
“Ευρώπη 2020”»14 υπογραμμίζουν τη 
σημασία της εστίασης της 
χρηματοδότησης σε δραστηριότητες με 
αδιαμφισβήτητη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, δηλαδή σε τομείς όπου η παρέμβαση 
της Ένωσης είναι ικανή να προσπορίσει 
πρόσθετη αξία σε σύγκριση με την 
ανάληψη δράσης μόνο από τα κράτη μέλη. 
Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη δράσεων που 
υλοποιούνται βάσει του Προγράμματος 
πρέπει να εξασφαλίζει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνέργειά 
τους με άλλα προγράμματα και πολιτικές 
σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. 
Οι δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος 
θα επιτρέψουν την εκπόνηση και 
εφαρμογή λύσεων για την αντιμετώπιση 
εθνικών προκλήσεων που έχουν αντίκτυπο 
σε διασυνοριακού ή ενωσιακού επιπέδου 
προκλήσεις και την επίτευξη μιας 
συνεκτικής και συνεπούς εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης. Επιπλέον, πρέπει να 
συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
εμπιστοσύνης και την προώθηση της 
συνεργασίας με την Επιτροπή, καθώς και 
μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, η 
Ένωση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη 
θέση σε σύγκριση με τα κράτη μέλη 
προκειμένου να παράσχει μια πλατφόρμα 
για την παροχή και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών από ομοτίμους, καθώς και για 
την κινητοποίηση εμπειρογνωσίας.

(11) Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής 
«Επανεξέταση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ»13 και «Προϋπολογισμός για την 
“Ευρώπη 2020”»14 υπογραμμίζουν τη 
σημασία της εστίασης της 
χρηματοδότησης σε δράσεις και 
δραστηριότητες με αδιαμφισβήτητη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, δηλαδή σε 
τομείς όπου η παρέμβαση της Ένωσης 
είναι ικανή να προσπορίσει πρόσθετη αξία 
σε σύγκριση με την ανάληψη δράσης μόνο 
από τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, η 
στήριξη δράσεων και δραστηριοτήτων 
που υλοποιούνται βάσει του 
Προγράμματος πρέπει να εξασφαλίζει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνέργειά 
τους με άλλα προγράμματα και πολιτικές 
σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο, όπως ορίζεται στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο που θεσπίστηκε από 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και σε διεθνές επίπεδο 
κατά περίπτωση. Οι δράσεις και 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του 
Προγράμματος θα επιτρέψουν την 
εκπόνηση και εφαρμογή λύσεων για την 
αντιμετώπιση εθνικών προκλήσεων που 
έχουν αντίκτυπο σε διασυνοριακού ή 
ενωσιακού επιπέδου προκλήσεις και την 
επίτευξη μιας συνεκτικής και συνεπούς 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης. 
Επιπλέον, πρέπει να συμβάλλουν στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και 
την προώθηση της συνεργασίας με την 
Επιτροπή, καθώς και μεταξύ των κρατών 
μελών. Επιπλέον, η Ένωση είναι σε θέση 
να παράσχει μια πλατφόρμα για την 
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παροχή και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών από ομοτίμους, καθώς και για 
την κινητοποίηση εμπειρογνωσίας, 
προκειμένου να αναπτυχθούν 
συγκεκριμένες λύσεις προσαρμοσμένες 
στη συγκεκριμένη κατάσταση που 
επικρατεί στο αιτούν κράτος μέλος.

__________________ __________________
13 COM(2010) 700 της 19ης Οκτωβρίου 
2010.

13 COM(2010) 700 της 19ης Οκτωβρίου 
2010.

14 COM (2011) 500 τελικό της 29ης 
Ιουνίου 2011.

14 COM (2011) 500 τελικό της 29ης 
Ιουνίου 2011.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13α) Ο παρών κανονισμός προβλέπει 
δημοσιονομικό κονδύλιο, για ολόκληρη τη 
διάρκεια του προγράμματος, το οποίο 
πρόκειται να αποτελέσει το ποσό 
προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια 
του σημείου 17 της Διοργανικής 
Συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 
σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση1α, για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία 
του προϋπολογισμού. Η χρηματοδότηση 
του Προγράμματος μέσω της μεταφοράς 
κονδυλίων από την τεχνική βοήθεια με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής θα πρέπει να 
θεωρηθεί μόνον εφάπαξ λύση που δεν θα 
πρέπει να συνιστά προηγούμενο όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση των 
μελλοντικών πρωτοβουλιών στον τομέα 
αυτόν. Μια ενδεχόμενη νομοθετική 
πρόταση για την παράταση του 
Προγράμματος στο πλαίσιο του νέου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα 
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πρέπει να συμπεριλάβει μια ξεχωριστή 
νέα κατανομή που θα εγγραφεί ειδικά για 
το Πρόγραμμα.
___________________
1α ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα κράτη μέλη που ζητούν στήριξη 
θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλουν 
στο χρηματοδοτικό κονδύλιο του 
Προγράμματος με πρόσθετα κονδύλια. Επί 
του παρόντος, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 περιορίζει τη δυνατότητα 
μεταφοράς των πόρων που διατίθενται για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία 
κράτους μέλους στα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν προσωρινές 
δημοσιονομικές δυσκολίες. Συνεπώς, ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα 
πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να επιτρέπει 
σε όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν 
οικονομικά στο Πρόγραμμα. Οι πόροι που 
μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
τη στήριξη δράσεων που συμβάλλουν στην 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη ή για ειδικούς 
σκοπούς συγκεκριμένων ταμείων στα 
κράτη μέλη.

(14) Τα κράτη μέλη που ζητούν στήριξη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συμβάλλουν στο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
του Προγράμματος με πρόσθετα κονδύλια. 
Επί του παρόντος, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 περιορίζει τη δυνατότητα 
μεταφοράς των πόρων που διατίθενται για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία 
κράτους μέλους στα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν προσωρινές 
δημοσιονομικές δυσκολίες. Συνεπώς, ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα 
πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να επιτρέπει 
σε όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν 
οικονομικά στο Πρόγραμμα. Οι πόροι που 
μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
τη στήριξη δράσεων που συμβάλλουν στην 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη ή για ειδικούς 
σκοπούς συγκεκριμένων ταμείων στα 
κράτη μέλη μέσω της βελτιωμένης 
αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας και της αυξημένης 
απορρόφησης των ταμείων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν 
οικειοθελώς εάν θα διαθέσουν ένα μέρος 
των πόρων για τη στήριξη των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18 σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να εγκρίνει πολυετή προγράμματα 
εργασίας που καθορίζουν τους 
επιδιωκόμενους πολιτικούς στόχους, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα της στήριξης 
και τις προτεραιότητες της 
χρηματοδότησης στους αντίστοιχους 
τομείς πολιτικής. Τα στοιχεία αυτά θα 
πρέπει να εξειδικεύονται περαιτέρω σε 
ετήσια προγράμματα εργασίας που θα 
εγκριθούν με εκτελεστικές πράξεις.

(15) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18 σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να εγκρίνει πολυετή προγράμματα 
εργασίας που καθορίζουν τους 
επιδιωκόμενους κοινωνικούς, πολιτικούς 
και οικονομικούς στόχους, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα της στήριξης 
και τις προτεραιότητες της 
χρηματοδότησης στους αντίστοιχους 
τομείς πολιτικής. Τα στοιχεία αυτά θα 
πρέπει να εξειδικεύονται περαιτέρω σε 
ετήσια προγράμματα εργασίας.

__________________ __________________
18 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
298 της 26.10.2012, σ. 1).

18 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
298 της 26.10.2012, σ. 1).

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό να στηριχθούν οι προσπάθειες 
των κρατών μελών για την επιδίωξη και 
την εφαρμογή διαρθρωτικών, θεσμικών 

(16) Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό να στηριχθούν οι προσπάθειες 
των κρατών μελών για την επιδίωξη και 
την εφαρμογή διαρθρωτικών, θεσμικών 
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και διοικητικών μεταρρυθμίσεων, είναι 
απαραίτητο να επιτραπεί ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 100% των επιλέξιμων 
δαπανών, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του Προγράμματος, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την τήρηση των αρχών της 
συγχρηματοδότησης και της μη 
αποκόμισης κέρδους.

και διοικητικών μεταρρυθμίσεων, είναι 
απαραίτητο να επιτραπεί ποσοστό 
συγχρηματοδότησης επιχορηγήσεων έως 
και 100% των επιλέξιμων δαπανών, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 
Προγράμματος, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την τήρηση των αρχών της 
συγχρηματοδότησης και της μη 
αποκόμισης κέρδους.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Σε περίπτωση απρόβλεπτων και 
δεόντως αιτιολογημένων λόγων 
επείγουσας ανάγκης που απαιτούν άμεση 
αντίδραση, όπως μια σοβαρή διαταραχή 
της οικονομίας ή σημαντικές περιστάσεις 
που επηρεάζουν σοβαρά τις οικονομικές ή 
κοινωνικές συνθήκες σε ένα κράτος μέλος 
και οι οποίες διαφεύγουν του ελέγχου του, 
η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
θεσπίζει ειδικά μέτρα, για περιορισμένο 
ποσοστό του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας, σύμφωνα με τους στόχους και 
τις δράσεις που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του Προγράμματος με σκοπό τη 
στήριξη των εθνικών αρχών στην 
αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών.

(17) Σε περίπτωση απρόβλεπτων και 
δεόντως αιτιολογημένων λόγων 
επείγουσας ανάγκης που απαιτούν άμεση 
αντίδραση, όπως μια σοβαρή διαταραχή 
της οικονομίας ή σημαντικές περιστάσεις 
που επηρεάζουν σοβαρά τις οικονομικές ή 
κοινωνικές συνθήκες σε ένα κράτος μέλος 
που επιθυμεί να λάβει στήριξη και οι 
οποίες διαφεύγουν του ελέγχου του, η 
Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
θεσπίζει επειγόντως ειδικά μέτρα, για 
περιορισμένο ποσοστό του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας και για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα έως έξι 
μηνών, σύμφωνα με τους στόχους και τις 
δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο 
του Προγράμματος με σκοπό τη στήριξη 
των εθνικών αρχών στην αντιμετώπιση 
των επειγουσών αναγκών. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται 
πλήρως σχετικά με την έγκριση τέτοιων 
ειδικών μέτρων.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
αποδοτική και συνεκτική κατανομή των 
δημοσιονομικών πόρων της Ένωσης, και 
σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οι δράσεις 
στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές και 
επιπρόσθετες των εν εξελίξει 
προγραμμάτων της Ένωσης, 
αποφεύγοντας τη διπλή χρηματοδότηση 
για τις ίδιες δαπάνες. Ειδικότερα, η 
Επιτροπή και το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους, θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν σε επίπεδο Ένωσης και 
κρατών μελών, καθ’ όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, τον αποτελεσματικό 
συντονισμό προκειμένου να 
εξασφαλίζονται η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης που 
στηρίζουν δράσεις στα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη που συνδέονται στενά με το 
παρόν Πρόγραμμα, και συγκεκριμένα με 
μέτρα που χρηματοδοτούνται από τα 
ταμεία της Ένωσης στα κράτη μέλη.

(18) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
αποδοτική, συνεκτική και διαφανής χρήση 
των δημοσιονομικών πόρων της Ένωσης, 
και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οι δράσεις 
στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές, 
επιπρόσθετες και συντονισμένες με τα εν 
εξελίξει προγράμματα της Ένωσης, χωρίς 
να τα υποκαθιστούν, αποφεύγοντας τη 
διπλή χρηματοδότηση για το ίδιο 
επιλέξιμο κόστος. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές 
τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν σε 
επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, καθ’ 
όλα τα στάδια της διαδικασίας, τον 
αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου 
να εξασφαλίζονται η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης που 
στηρίζουν δράσεις στα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη που συνδέονται στενά με το 
παρόν Πρόγραμμα, και συγκεκριμένα με 
μέτρα που χρηματοδοτούνται από τα 
ταμεία και τα προγράμματα της Ένωσης 
στα κράτη μέλη, ιδίως από τα ΕΔΕΤ. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίζει 
η Επιτροπή συμπληρωματικότητα και 
συνέργειες με στήριξη από άλλους 
σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται με 
αναλογικά μέτρα σε ολόκληρο τον κύκλο 
των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόληψης, του εντοπισμού και της 
διερεύνησης παρατυπιών, της ανάκτησης 

(19) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται με 
αναλογικά μέτρα σε ολόκληρο τον κύκλο 
των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόληψης, του εντοπισμού και της 
διερεύνησης παρατυπιών, της ανάκτησης 
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διαφυγόντων ποσών, της ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή ποσών που 
χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα και, κατά 
περίπτωση, της επιβολής χρηματικών 
ποινών.

διαφυγόντων ποσών, της ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή ποσών που 
χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα και, κατά 
περίπτωση, της επιβολής διοικητικών και 
χρηματικών ποινών σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
του Προγράμματος, θα πρέπει να 
θεσπιστεί, από το αρχικό στάδιο, 
κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης των 
αποτελεσμάτων του Προγράμματος. Θα 
πρέπει να διεξαχθεί ενδιάμεση αξιολόγηση 
εξετάζοντας την επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος, την αποτελεσματικότητα 
και την προστιθέμενη αξία του σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια τελική 
αξιολόγηση θα πρέπει, επίσης, να 
αντιμετωπίσει τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο και τις επιπτώσεις βιωσιμότητας 
του Προγράμματος. Οι εν λόγω 
αξιολογήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε 
δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα 
αποτελέσματα του Προγράμματος.

(20) Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
του Προγράμματος, θα πρέπει να 
θεσπιστεί, από το αρχικό στάδιο, 
κατάλληλο και διαφανές πλαίσιο 
παρακολούθησης της εφαρμογής των 
μέτρων και των αποτελεσμάτων του 
Προγράμματος. Θα πρέπει να διεξάγεται 
ετήσια έκθεση παρακολούθησης σχετικά 
με την εφαρμογή του Προγράμματος, η 
οποία θα περιλαμβάνει ανάλυση της 
εφαρμογής των κριτηρίων αξιολόγησης 
του αιτήματος στήριξης, ενδιάμεση 
αξιολόγηση που θα εξετάζει την επίτευξη 
των στόχων του Προγράμματος, την 
αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη 
αξία του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και 
αξιολόγηση του Προγράμματος στο 
πλαίσιο της επόμενης περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού, 
συμπεριλαμβανομένων της ενδεχόμενης 
ανανέωσής του και εναλλακτικών πηγών 
χρηματοδότησης. Μια εκ των υστέρων 
αξιολόγηση θα πρέπει, επίσης, να 
αντιμετωπίσει τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο και τις επιπτώσεις βιωσιμότητας 
του Προγράμματος. Οι εν λόγω 
αξιολογήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε 
δείκτες που προσδιορίζονται εκ των 
προτέρων και μετρούν τα αποτελέσματα 
του Προγράμματος.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να προσαρμοστεί ο 
κατάλογος των δεικτών με τους οποίους 
μετράται η επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος, υπό το φως της πείρας που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
Προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά την τροποποίηση του 
καταλόγου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά 
την προετοιμασία και σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(21) Προκειμένου να προσαρμοστεί ο 
κατάλογος των δεικτών με τους οποίους 
μετράται η επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος, υπό το φως της πείρας που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
Προγράμματος, και να συμπληρωθεί ο 
παρών κανονισμός, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά την 
τροποποίηση του καταλόγου και την 
έγκριση των πολυετών προγραμμάτων 
εργασίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη,και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες 
της, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να 
διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που 
προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία 
της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για 
να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή 
στην προετοιμασία των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22



RR\1112100EL.docx 21/153 PE585.523v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να διασφαλίζονται 
ομοιόμορφες συνθήκες για την υλοποίηση 
του παρόντος κανονισμού σε σχέση με την 
έγκριση των πολυετών και των ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες.

(22) Προκειμένου να διασφαλίζονται 
ομοιόμορφες συνθήκες για την υλοποίηση 
του παρόντος κανονισμού σε σχέση με την 
έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων 
εργασίας, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, 
σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ. Οι 
εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. Για 
την έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων 
εργασίας θα πρέπει να εφαρμόζεται η 
συμβουλευτική διαδικασία.

__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, ήτοι να συμβάλλει 
στις θεσμικές, διοικητικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη παρέχοντας στήριξη στις εθνικές 
αρχές για τη λήψη μέτρων που 
αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση των 
θεσμών, της διακυβέρνησης, της 
διοίκησης, του οικονομικού και του 
κοινωνικού τομέα, μεταξύ άλλων μέσω της 
στήριξης για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των ταμείων της 
Ένωσης, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς 

(23) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, ήτοι να συμβάλλει 
στις θεσμικές, διοικητικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
αποφασίζονται σε συμφωνία με τα κράτη 
μέλη παρέχοντας στήριξη στις εθνικές 
αρχές, όπως ορίζεται στον παρόντα 
κανονισμό, για τη λήψη μέτρων που 
αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση των 
θεσμών, των δομών διακυβέρνησης ή της 
δημόσιας διοίκησης, του οικονομικού και 
του κοινωνικού τομέα, μεταξύ άλλων μέσω 
της στήριξης για την αποδοτική και 
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μόνον από τα κράτη μέλη, αλλά μπορεί, 
λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια, 
δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής της 
στήριξης θα αποτελεί αντικείμενο 
αμοιβαίας συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος.

αποτελεσματική χρήση των ταμείων της 
Ένωσης, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς 
μόνον από τα κράτη μέλη, αλλά μπορεί, 
λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια, 
δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής της 
στήριξης θα αποτελεί αντικείμενο 
αμοιβαίας συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

1. Ως «δικαιούχο κράτος μέλος» 
νοείται το κράτος μέλος που λαμβάνει 
στήριξη από την Ένωση στο πλαίσιο του 
παρόντος Προγράμματος·

1. Ως «δικαιούχο κράτος μέλος» 
νοείται το κράτος μέλος που ζητεί και 
λαμβάνει στήριξη από την Ένωση στο 
πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος·

2. Ως «ταμεία της Ένωσης» νοούνται 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους που 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου19, το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης που 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου20, το μέσο για τη 
χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής 

2. Ως «ταμεία της Ένωσης» νοούνται 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους που 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου19, το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης που 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου20, το μέσο για τη 
χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής 
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συνεργασίας, της πρόληψης και 
καταστολής της εγκληματικότητας και της 
διαχείρισης κρίσεων που συστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου21 και το μέσο χρηματοδοτικής 
στήριξης στον τομέα των εξωτερικών 
συνόρων και των θεωρήσεων που 
θεσπίστηκε ως τμήμα του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας με τον κανονισμό 
(EΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22.

συνεργασίας, της πρόληψης και 
καταστολής της εγκληματικότητας και της 
διαχείρισης κρίσεων που συστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου21 και το μέσο χρηματοδοτικής 
στήριξης στον τομέα των εξωτερικών 
συνόρων και των θεωρήσεων που 
θεσπίστηκε ως τμήμα του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας με τον κανονισμό 
(EΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22.

2α. Ως «εθνική αρχή» νοείται μία ή 
περισσότερες εθνικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων αρχών σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που 
λειτουργούν σύμφωνα με το θεσμικό και 
νομικό πλαίσιο του κράτους μέλους και 
σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης όπως ορίζεται στον Ευρωπαϊκό 
Κώδικα Δεοντολογίας για τις εταιρικές 
σχέσεις στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων22α.
2β. Ως «διεθνής οργανισμός» νοείται 
ο διεθνής οργανισμός του δημόσιου τομέα 
που έχει θεσπιστεί δυνάμει διεθνούς 
συμφωνίας, καθώς και οι εξειδικευμένες 
οργανώσεις που έχουν θεσπιστεί από έναν 
τέτοιον οργανισμό, όπως ορίζει το άρθρο 
58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) 
του δημοσιονομικού κανονισμού.

__________________ __________________
19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014, της 
11ης Μαρτίου 2014, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ. 1).

19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014, της 
11ης Μαρτίου 2014, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ. 1).

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 
τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης, την 
τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ 
του Συμβουλίου και την κατάργηση των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 
τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης, την 
τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ 
του Συμβουλίου και την κατάργηση των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 
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573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και 
της απόφασης 2007/435/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 
168).

573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και 
της απόφασης 2007/435/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 
168).

21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 
τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη 
χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής 
συνεργασίας, της πρόληψης και 
καταστολής της εγκληματικότητας και της 
διαχείρισης των κρίσεων και την 
κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, 
σ. 93).

21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 
τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη 
χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής 
συνεργασίας, της πρόληψης και 
καταστολής της εγκληματικότητας και της 
διαχείρισης των κρίσεων και την 
κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, 
σ. 93).

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 
τη δημιουργία, στο πλαίσιο του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου 
χρηματοδοτικής στήριξης για θέματα 
εξωτερικών συνόρων και θεωρήσεων και 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 
143).

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 
τη δημιουργία, στο πλαίσιο του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου 
χρηματοδοτικής στήριξης για θέματα 
εξωτερικών συνόρων και θεωρήσεων και 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 
143).
22α Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης 
Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την 
εταιρική σχέση στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 
14.3.2014, σ. 1).

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί 
δράσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 
Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι οι δράσεις οι οποίες 

1. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί 
δράσεις και δραστηριότητες με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Προς τον 
σκοπό αυτόν, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι 
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επιλέγονται προς χρηματοδότηση είναι 
πιθανό να επιτύχουν αποτελέσματα με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ελέγχει 
κατά πόσον έχει πραγματικά επιτευχθεί 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

οι δράσεις και οι δραστηριότητες που 
επιλέγονται προς χρηματοδότηση 
επιτυγχάνουν αποτελέσματα τα οποία, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, έχουν ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και ελέγχει κατά πόσον 
έχει πραγματικά επιτευχθεί ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία.

2. Οι δράσεις και οι δραστηριότητες 
του Προγράμματος εξασφαλίζουν 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ιδίως μέσω:

2. Οι δράσεις και οι δραστηριότητες 
του Προγράμματος εξασφαλίζουν 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ιδίως μέσω:

α) της ανάπτυξης και εφαρμογής 
λύσεων για την αντιμετώπιση εθνικών 
προκλήσεων που έχουν αντίκτυπο σε 
διασυνοριακές ή ευρωπαϊκές προκλήσεις·

α) της ανάπτυξης και εφαρμογής 
λύσεων για την αντιμετώπιση τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών προκλήσεων 
που έχουν αντίκτυπο σε διασυνοριακές ή 
ευρωπαϊκές προκλήσεις και συμβάλλουν 
στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική 
συνοχή·

β) της συμπληρωματικότητας και της 
συνέργειας με άλλα προγράμματα και 
πολιτικές της Ένωσης σε εθνικό, ενωσιακό 
και διεθνές επίπεδο·

β) της συμπληρωματικότητας και της 
συνέργειας με άλλα προγράμματα και 
πολιτικές της Ένωσης σε περιφερειακό, 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, όπως 
ορίζεται στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς 
και σε διεθνές επίπεδο κατά περίπτωση·

γ) της συμβολής τους στη συνεκτική 
και συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης· 

γ) της συμβολής τους στη συνεκτική 
και συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας και 
των πολιτικών της Ένωσης, καθώς και 
στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, 
ιδίως της αλληλεγγύης και του σεβασμού 
για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

δ) της συμβολής τους στην ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών και την οικοδόμηση μιας 
πλατφόρμας ενωσιακών διαστάσεων και 
ενός δικτύου εμπειρογνωσίας·

δ) της συμβολής τους στην ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών με στόχο την ενίσχυση 
της προβολής των προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων της Ένωσης και την 
οικοδόμηση μιας πλατφόρμας ενωσιακών 
διαστάσεων και ενός δικτύου 
εμπειρογνωσίας·

ε) της προώθησης της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαιούχων 
κρατών μελών και της Επιτροπής και της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

ε) της προώθησης της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαιούχων 
κρατών μελών και της Επιτροπής και της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η 
συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη προσφέροντας στήριξη στις εθνικές 
αρχές για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν 
στη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων, 
της διακυβέρνησης, της διοίκησης, του 
οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών και 
κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
ανάπτυξης, της απασχόλησης και των 
επενδύσεων, ιδίως στο πλαίσιο των 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 
μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής 
για την αποδοτική και αποτελεσματική 
χρήση των ταμείων της Ένωσης.

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η 
συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και 
στις ευνοϊκές για την ανάπτυξη 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη προσφέροντας στήριξη στις εθνικές 
αρχές για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν 
στη μεταρρύθμιση και την ενίσχυση των 
θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, 
της δημόσιας διοίκησης, του οικονομικού 
και κοινωνικού τομέα για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών και 
κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την 
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής, της 
ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και των 
επενδύσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης ή με την 
παροχή συνδρομής για την αποδοτική, 
αποτελεσματική και διαφανή χρήση των 
ταμείων της Ένωσης, και ιδίως των 
ΕΔΕΤ.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
γενικός στόχος του άρθρου 4, το 
Πρόγραμμα κατατείνει στην επίτευξη των 
ακόλουθων ειδικών στόχων:

1. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
γενικός στόχος του άρθρου 4, το 
Πρόγραμμα κατατείνει στην επίτευξη των 
ακόλουθων ειδικών στόχων, που θα 
επιδιωχθούν σε στενή συνεργασία με τα 
δικαιούχα κράτη μέλη:

α) Να συνδράμει τις πρωτοβουλίες 
των εθνικών αρχών ώστε να σχεδιάζουν τις 
μεταρρυθμίσεις τους σύμφωνα με τις 

α) Να συνδράμει τις πρωτοβουλίες 
των εθνικών αρχών ώστε να σχεδιάζουν 
και να εφαρμόζουν τις μεταρρυθμίσεις 
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προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρχικές συνθήκες και τις αναμενόμενες 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις·

τους σύμφωνα με τις προτεραιότητές 
τους, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές 
συνθήκες και τις αναμενόμενες 
κοινωνικοοικονομικές και εδαφικές 
επιπτώσεις, καθώς και την ανάγκη 
συμβολής στην επίτευξη του στόχου της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη·

β) Να στηρίζει τις εθνικές αρχές ώστε 
να βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
διαμορφώνουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν πολιτικές και στρατηγικές 
μεταρρυθμίσεων και να ακολουθούν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
διασφαλίζει συνεκτικότητα μεταξύ στόχων 
και μέσων σε όλους τους τομείς·

β) Να στηρίζει τις εθνικές αρχές ώστε 
να βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
προγραμματίζουν και να διαμορφώνουν, 
να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
πολιτικές και στρατηγικές μεταρρυθμίσεων 
και να ακολουθούν μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που διασφαλίζει 
συνεκτικότητα μεταξύ προτεραιοτήτων σε 
εθνικό και, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
περιφερειακό επίπεδο, στόχων και μέσων 
σε όλους τους τομείς·

γ) Να στηρίζει τις προσπάθειες των 
εθνικών αρχών να καθορίσουν και να 
εφαρμόσουν κατάλληλες διαδικασίες και 
μεθοδολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ορθές πρακτικές και τα διδάγματα που 
αποκόμισαν άλλες χώρες από την 
αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων·

γ) Να στηρίζει τις προσπάθειες των 
εθνικών αρχών να καθορίσουν και να 
εφαρμόσουν κατάλληλες διαδικασίες και 
μεθοδολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγματα που 
αποκόμισαν άλλες χώρες από την 
αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων·

δ) Να συνδράμει τις εθνικές αρχές 
ώστε να βελτιώσουν την αποδοτικότητα 
και την αποτελεσματικότητα της 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, κατά 
περίπτωση, μέσω του καθορισμού σαφών 
αρμοδιοτήτων και της αύξησης των 
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν σε στενή 
συνεργασία με τα δικαιούχα κράτη μέλη.

δ) Να συνδράμει τις εθνικές αρχές 
ώστε να βελτιώσουν την αποδοτικότητα 
και την αποτελεσματικότητα της 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων μέσω 
της ενίσχυσης των επαγγελματικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και του 
κοινωνικού διαλόγου.

δ α) Να συνδράμει τις εθνικές αρχές, 
καθώς και τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να 
βελτιωθούν οι διοικητικές και 
επιχειρησιακές τους δυνατότητες ως 
προς την εκτέλεση ενωσιακών 
χρηματοδοτήσεων, ιδίως των ΕΔΕΤ.

2. Οι ειδικοί στόχοι που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 αναφέρονται σε τομείς 
πολιτικής που αφορούν την 
ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την 

2. Οι ειδικοί στόχοι που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 αναφέρονται σε τομείς 
πολιτικής που αφορούν την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, την 
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απασχόληση και τις επενδύσεις, ιδίως όσον 
αφορά:

ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, την απασχόληση 
και τις επενδύσεις, ιδίως όσον αφορά:

α) τη διαχείριση των δημοσίων 
οικονομικών, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, τη διαχείριση του χρέους 
και τη φορολογική διοίκηση·

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, τη διαχείριση του χρέους 
και τη φορολογική διοίκηση·

β) τη θεσμική μεταρρύθμιση και την 
αποτελεσματική και προσανατολισμένη 
στις υπηρεσίες λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης, το αποτελεσματικό κράτος 
δικαίου, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της απάτης και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες·

β) τη θεσμική μεταρρύθμιση και την 
αποτελεσματική και προσανατολισμένη 
στις υπηρεσίες λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της 
απλούστευσης των κανόνων, το 
αποτελεσματικό κράτος δικαίου, τη 
μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος 
και την ενίσχυση της καταπολέμησης της 
απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες·

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, την 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τις 
επενδύσεις, το εμπόριο και τις άμεσες 
ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό και τις 
δημόσιες προμήθειες, τη διατηρήσιμη 
τομεακή ανάπτυξη και τη στήριξη της 
καινοτομίας·

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, την 
επανεκβιομηχάνιση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τη χρηματοδοτική και 
διοικητική συνδρομή στις ΜΜΕ, τις 
επενδύσεις, την ενίσχυση της συμμετοχής 
του κοινού σε επιχειρήσεις και 
διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, το εμπόριο και τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό 
και τις δημόσιες προμήθειες, τη 
διατηρήσιμη τομεακή ανάπτυξη και τη 
στήριξη της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης·

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, την 
κοινωνική ένταξη, την κοινωνική 
ασφάλιση και τα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας, τα συστήματα δημόσιας υγείας 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τις 
πολιτικές για το άσυλο, τη μετανάστευση 
και τα σύνορα·

δ) τη συνοχή, την εκπαίδευση και 
κατάρτιση, τις πολιτικές για την αγορά 
εργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, την κοινωνική 
ασφάλιση και τα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας, τα συστήματα δημόσιας υγείας 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τις 
πολιτικές για το άσυλο, τη μετανάστευση 
και τα σύνορα·

ε) τις πολιτικές για τον τομέα της 
γεωργίας και για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών·

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή των 
μέτρων για την κλιματική αλλαγή και την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, 
την επίτευξη ενεργειακής 
διαφοροποίησης, καθώς και για τον τομέα 
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της γεωργίας, της αλιείας και για τη 
διατηρήσιμη ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών·

στ) τις πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα και την 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

στ) τις πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 
της απόκτησης χρηματοοικονομικών 
γνώσεων, τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και τον δανεισμό στην 
πραγματική οικονομία· την παραγωγή, 
παροχή και ποιοτική παρακολούθηση 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων· 
και πολιτικές που αποβλέπουν στην 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5, το 
Πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει 
ιδίως τα ακόλουθα είδη δράσεων:

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 και να 
βρεθούν εξατομικευμένες λύσεις, το 
Πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει 
ιδίως τα ακόλουθα είδη δράσεων:

α) εμπειρογνωσία σε σχέση με την 
παροχή συμβουλών πολιτικής, την αλλαγή 
πολιτικών, και νομοθετικές, θεσμικές, 
διαρθρωτικές και διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις·

α) εμπειρογνωσία σε σχέση με την 
παροχή συμβουλών πολιτικής, την αλλαγή 
πολιτικών, τη διαμόρφωση στρατηγικών 
και χαρτών πορείας για τη μεταρρύθμιση, 
καθώς και σε σχέση με νομοθετικές, 
θεσμικές, διαρθρωτικές και διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο όπου κρίνεται 
σκόπιμο·

β) διάθεση εμπειρογνώμονα(-ων) 
(συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων 
εμπειρογνωμόνων), για μικρό ή μεγάλο 
χρονικό διάστημα, για την άσκηση 
καθηκόντων σε συγκεκριμένους τομείς ή 
για την εκτέλεση επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων, ενδεχομένως με 
διερμηνεία, μετάφραση και στήριξη της 
συνεργασίας, διοικητική βοήθεια και 

β) διάθεση εμπειρογνώμονα(-ων) 
(συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων 
εμπειρογνωμόνων), για μικρό ή μεγάλο 
χρονικό διάστημα, για την άσκηση 
καθηκόντων σε συγκεκριμένους τομείς ή 
για την εκτέλεση επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων, ενδεχομένως με 
διερμηνεία, μετάφραση και στήριξη της 
συνεργασίας, διοικητική βοήθεια και 
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διευκολύνσεις υποδομών και εξοπλισμού, διευκολύνσεις υποδομών και εξοπλισμού,

γ) ανάπτυξη θεσμικών, διοικητικών ή 
τομεακών ικανοτήτων και σχετικές 
υποστηρικτικές δράσεις, ιδίως:

γ) ανάπτυξη θεσμικών, διοικητικών ή 
τομεακών ικανοτήτων και σχετικές 
υποστηρικτικές δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδυνάμωσης 
της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και 
μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης, ιδίως:

(i) σεμινάρια, συνέδρια και 
εργαστήρια·

(i) σεμινάρια, συνέδρια και 
εργαστήρια·

(ii) επισκέψεις εργασίας στο οικείο 
κράτος μέλος ή τρίτη χώρα με σκοπό να 
δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους να 
αποκτήσουν ή να αυξήσουν την 
εμπειρογνωσία ή τις γνώσεις τους σε 
σχετικές υποθέσεις·

(ii) επισκέψεις εργασίας στο οικείο 
κράτος μέλος ή τρίτη χώρα με σκοπό να 
δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους να 
αποκτήσουν ή να αυξήσουν την 
εμπειρογνωσία ή τις γνώσεις τους σε 
σχετικές υποθέσεις·

iii) δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξη 
επιγραμμικών ή άλλου τύπου ενοτήτων 
κατάρτισης για τη στήριξη των αναγκαίων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων 
που αφορούν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις·

iii) δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξη 
επιγραμμικών ή άλλου τύπου ενοτήτων 
κατάρτισης για τη στήριξη των αναγκαίων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων 
που αφορούν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις·

δ) συλλογή δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων· ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών και, εφόσον απαιτείται, 
δεικτών ή σημείων αναφοράς για 
συγκριτική αξιολόγηση·

δ) συλλογή δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων· ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών και, εφόσον απαιτείται, 
δεικτών ή σημείων αναφοράς για 
συγκριτική αξιολόγηση·

ε) οργάνωση της τοπικής 
επιχειρησιακής στήριξης σε τομείς όπως το 
άσυλο, η μετανάστευση, ο έλεγχος των 
συνόρων·

ε) οργάνωση της τοπικής 
επιχειρησιακής στήριξης σε τομείς όπως το 
άσυλο, η μετανάστευση, ο έλεγχος των 
συνόρων·

στ) ανάπτυξη ικανοτήτων ΤΠ: 
ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και 
έλεγχος ποιότητας της υποδομής και των 
εφαρμογών ΤΠ που απαιτούνται για την 
εφαρμογή των σχετικών μεταρρυθμίσεων·

στ) ανάπτυξη ικανοτήτων ΤΠ για την 
ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και 
έλεγχο ποιότητας της υποδομής και των 
εφαρμογών ΤΠ που απαιτούνται για την 
εφαρμογή των σχετικών μεταρρυθμίσεων, 
και προγράμματα για την ψηφιοποίηση 
των δημόσιων υπηρεσιών· 

ζ) μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και 
επισκοπήσεις· αξιολογήσεις και εκτιμήσεις 
αντικτύπου· κατάρτιση και δημοσίευση 
οδηγών, εκθέσεων και εκπαιδευτικού 
υλικού·

ζ) μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και 
επισκοπήσεις· αξιολογήσεις και εκτιμήσεις 
αντικτύπου· κατάρτιση και δημοσίευση 
οδηγών, εκθέσεων και εκπαιδευτικού 
υλικού·

η) έργα επικοινωνίας: μάθηση, 
συνεργασία, ευαισθητοποίηση, 
δραστηριότητες διάδοσης και ανταλλαγή 

η) έργα επικοινωνίας στο πλαίσιο των 
προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων για 
μάθηση, συνεργασία, ευαισθητοποίηση, 
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ορθών πρακτικών· διοργάνωση 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης, εκστρατειών και εκδηλώσεων 
στα μέσα ενημέρωσης, περιλαμβανομένης 
της εταιρικής επικοινωνίας·

δραστηριότητες διάδοσης και ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών· διοργάνωση 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης, εκστρατειών και εκδηλώσεων 
στα μέσα ενημέρωσης, περιλαμβανομένης 
της εταιρικής επικοινωνίας και της 
επικοινωνίας μέσω κοινωνικών δικτύων, 
όπου κρίνεται σκόπιμο·

θ) συλλογή και δημοσίευση υλικού 
για τη διάδοση πληροφοριών καθώς και 
των αποτελεσμάτων του Προγράμματος: 
ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση 
συστημάτων και εργαλείων που 
στηρίζονται στη χρήση τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας·

θ) συλλογή και δημοσίευση υλικού 
για τη διάδοση πληροφοριών καθώς και 
των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, 
μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη, 
λειτουργία και συντήρηση συστημάτων και 
εργαλείων που στηρίζονται στη χρήση 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας·

ι) κάθε άλλη δραστηριότητα στήριξης 
των γενικών και ειδικών στόχων που 
περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5.

ι) κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα 
στήριξης των γενικών και ειδικών στόχων 
που περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει στήριξη στο πλαίσιο του 
Προγράμματος πρέπει να υποβάλει σχετικό 
αίτημα στην Επιτροπή, προσδιορίζοντας 
τους τομείς πολιτικής και τις 
προτεραιότητες προς στήριξη στο πλαίσιο 
του πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 
2. Το αίτημα αυτό υποβάλλεται το 
αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε 
ημερολογιακού έτους.

1. Το κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει στήριξη στο πλαίσιο του 
Προγράμματος πρέπει να υποβάλει σχετικό 
αίτημα στην Επιτροπή, προσδιορίζοντας 
τους τομείς πολιτικής και τις 
προτεραιότητες προς στήριξη στο πλαίσιο 
του πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 
2. Το αίτημα αυτό υποβάλλεται το 
αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε 
ημερολογιακού έτους. Η Επιτροπή θα 
παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με τα κύρια στοιχεία τα οποία θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται στο αίτημα στήριξης 
που υποβάλει το κράτος μέλος.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
κατόπιν διαλόγου με το αιτούν κράτος 

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
επικουρικότητας, της αλληλεγγύης, της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
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μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 
αναλύει το αίτημα στήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, με βάση 
τον επείγοντα χαρακτήρα, το εύρος και το 
βάθος των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, τις ανάγκες στήριξης όσον 
αφορά τους σχετικούς τομείς πολιτικής, 
την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών και την εν γένει διοικητική 
ικανότητα του κράτους μέλους. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες 
δράσεις και μέτρα που χρηματοδοτούνται 
από τα ταμεία της Ένωσης ή από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα, η Επιτροπή, σε 
στενή συνεργασία με το οικείο κράτος 
μέλος, προσδιορίζει τους τομείς 
προτεραιότητας προς στήριξη, το πεδίο 
εφαρμογής των μέτρων στήριξης που 
πρόκειται να παρασχεθούν, καθώς και τη 
συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την εν λόγω στήριξη.

κατόπιν διαλόγου με το αιτούν κράτος 
μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 
αναλύει το αίτημα στήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, με βάση 
τον επείγοντα χαρακτήρα, το εύρος και το 
βάθος των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, τις ανάγκες στήριξης όσον 
αφορά τους προβλεπόμενους τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους. Βάσει αυτής της ανάλυσης και 
λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες 
δράσεις και δραστηριότητες που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 
Ένωσης ή από άλλα ενωσιακά 
προγράμματα, η Επιτροπή και το οικείο 
κράτος μέλος θα καταλήγουν σε 
συμφωνία όσον αφορά τους τομείς 
προτεραιότητας προς στήριξη, τους 
στόχους, ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, 
το πεδίο εφαρμογής των μέτρων στήριξης 
που πρόκειται να παρασχεθούν, καθώς και 
την εκτιμώμενη συνολική χρηματοδοτική 
συνεισφορά για την εν λόγω στήριξη στο 
πλαίσιο σχεδίου συνεργασίας και 
στήριξης.

2α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται πλήρως μόλις λαμβάνεται 
αίτημα στήριξης στο πλαίσιο του 
Προγράμματος, καθώς και σχετικά με 
την ανάλυση που διενεργεί η Επιτροπή. Η 
Επιτροπή κοινοποιεί επίσης το σχέδιο 
συνεργασίας και στήριξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο 
δυνατό.

3. Το αίτημα στήριξης μπορεί να 
υποβληθεί όσον αφορά τα ακόλουθα: 

3. Το αίτημα στήριξης μπορεί να 
υποβληθεί όσον αφορά τα ακόλουθα: 

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων 
στο πλαίσιο διαδικασιών οικονομικής 
διακυβέρνησης, ιδίως των σχετικών 
συστάσεων ανά χώρα που εκδίδονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
και/ή άλλων μέτρων που συνδέονται με 
την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης·

α) την εφαρμογή από τα κράτη μέλη 
μεταρρυθμίσεων τις οποίες έχουν 
αναλάβει με δική τους πρωτοβουλία, 
ιδίως για την επίτευξη βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας·
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β) την εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής για τα κράτη 
μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει 
υφιστάμενων μέσων, ιδίως σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου23 για τα κράτη μέλη της ζώνης 
του ευρώ και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 του Συμβουλίου24 για τα κράτη 
μέλη εκτός ζώνης ευρώ·

β) την εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής για τα κράτη 
μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει 
υφιστάμενων μέσων, ιδίως σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου23 για τα κράτη μέλη της ζώνης 
του ευρώ και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 του Συμβουλίου24 για τα κράτη 
μέλη εκτός ζώνης ευρώ·

γ) την εφαρμογή από τα κράτη μέλη 
μεταρρυθμίσεων τις οποίες έχουν 
αναλάβει με δική τους πρωτοβουλία, 
ιδίως για την επίτευξη βιώσιμων 
επενδύσεων, ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας.

γ) την εφαρμογή βιώσιμων 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 
ιδίως των σχετικών συστάσεων ανά χώρα 
που εκδίδονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ή άλλων μέτρων 
που συνδέονται με την εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης.

________________ ________________
23 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την 
ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών 
μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία 
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές 
δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΕ 
L 140 της 27.5.2013, σ. 1).  

23 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την 
ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών 
μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία 
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές 
δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΕ 
L 140 της 27.5.2013, σ. 1).  

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του 
Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, 
για τη θέσπιση ενός μηχανισμού 
μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του 
ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών 
(EE L 53, 23.2.2002, σ. 1).  

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του 
Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, 
για τη θέσπιση ενός μηχανισμού 
μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του 
ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών 
(EE L 53, 23.2.2002, σ. 1).  

(Στην παράγραφο 3, τα στοιχεία α) και γ) του κειμένου της Επιτροπής γίνονται στοιχεία γ) και 
α) αντιστοίχως στην τροπολογία του Κοινοβουλίου. Και επίσης τροποποιούνται αμφότερα).

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οργάνωση της στήριξης Οργάνωση της στήριξης και εταίροι 
μεταρρύθμισης

1. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
την προβλεπόμενη στήριξη για τα 
δικαιούχα κράτη μέλη σε συνεργασία με 
άλλα κράτη μέλη ή διεθνείς οργανισμούς.

1. Η Επιτροπή μπορεί, με τη 
συναίνεση του δικαιούχου κράτους 
μέλους, να οργανώσει την παροχή 
στήριξης σε συνεργασία με άλλα κράτη 
μέλη ή διεθνείς οργανισμούς.

2. Το δικαιούχο κράτος μέλος, σε 
συντονισμό με την Επιτροπή, μπορεί να 
συνάψει εταιρική σχέση με ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη μέλη τα οποία 
ενεργούν ως εταίροι μεταρρύθμισης όσον 
αφορά συγκεκριμένους τομείς 
μεταρρύθμισης. Ο εταίρος μεταρρύθμισης, 
σε συντονισμό με την Επιτροπή, 
συμβάλλει στη διαμόρφωση στρατηγικής 
και χαρτών πορείας για τη μεταρρύθμιση, 
στον σχεδιασμό βοήθειας υψηλής 
ποιότητας ή στην εποπτεία της εφαρμογής 
της στρατηγικής και των έργων.

2. Το δικαιούχο κράτος μέλος, σε 
συντονισμό με την Επιτροπή, μπορεί να 
συνάψει εταιρική σχέση με ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη μέλη τα οποία 
ενεργούν ως εταίροι μεταρρύθμισης όσον 
αφορά συγκεκριμένους τομείς 
μεταρρύθμισης. Ο εταίρος μεταρρύθμισης, 
σε συντονισμό με την Επιτροπή και βάσει 
αμοιβαίας συνεννόησης με το δικαιούχο 
κράτος μέλος και την Επιτροπή, 
συμβάλλει στη διαμόρφωση στρατηγικής 
και χαρτών πορείας για τη μεταρρύθμιση, 
στον σχεδιασμό βοήθειας υψηλής 
ποιότητας ή στην εποπτεία της εφαρμογής 
της στρατηγικής και των έργων. Η 
Επιτροπή ενημερώνει πλήρως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη 
συμμετοχή ενός εταίρου μεταρρύθμισης 
και τον ρόλο που αυτός διαδραματίζει 
στο σχέδιο συνεργασίας και στήριξης.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται 
σε 142 800 000 ευρώ.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται 
σε 142 800 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

2. Τα κονδύλια που προορίζονται για 
το Πρόγραμμα μπορούν επίσης να 
καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 

2. Τα κονδύλια που προορίζονται για 
το Πρόγραμμα μπορούν επίσης να 
καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
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απαιτούνται για τη διαχείριση του 
Προγράμματος και την επίτευξη των 
στόχων του. Ειδικότερα, δαπάνες για 
μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στο βαθμό 
που αφορούν τους γενικούς στόχους του 
παρόντος κανονισμού, δαπάνες για δίκτυα 
τεχνολογίας πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας την οποία πραγματοποιεί η 
Επιτροπή για τη διαχείριση του 
Προγράμματος.

απαιτούνται για τη διαχείριση του 
Προγράμματος και την επίτευξη των 
στόχων του. Ειδικότερα, δαπάνες για 
μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
στο βαθμό που αφορούν τους γενικούς 
στόχους του παρόντος κανονισμού, 
δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας 
πληροφοριών που επικεντρώνονται στην 
επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και 
διοικητικής βοήθειας την οποία 
πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη 
διαχείριση του Προγράμματος.

3. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή εγκρίνει τις διαθέσιμες ετήσιες 
πιστώσεις εντός των ορίων του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου που έχει 
θεσπισθεί με τον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.

3. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πέρα από το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που ορίζεται στο άρθρο 9, το 
Πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί 
μέσω πρόσθετων συνεισφορών από τα 
κράτη μέλη.

1. Πέρα από το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που ορίζεται στο άρθρο 9, το 
Πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί 
μέσω πρόσθετων προαιρετικών 
συνεισφορών από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εφαρμόζει το 
Πρόγραμμα σύμφωνα με τον κανονισμό 

1. Η Επιτροπή εφαρμόζει το 
Πρόγραμμα σύμφωνα με τον κανονισμό 
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(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

2. Τα μέτρα του Προγράμματος 
μπορούν να εφαρμόζονται είτε άμεσα από 
την Επιτροπή είτε έμμεσα, από οντότητες 
και πρόσωπα εκτός των κρατών μελών, 
σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 
Συγκεκριμένα, η χρηματοδοτική στήριξη 
της Ένωσης για τις δράσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος 
κανονισμού λαμβάνει τη μορφή:

2. Τα μέτρα του Προγράμματος 
μπορούν να εφαρμόζονται είτε άμεσα από 
την Επιτροπή είτε έμμεσα, από οντότητες 
και πρόσωπα εκτός των κρατών μελών, 
σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 
Συγκεκριμένα, η χρηματοδοτική στήριξη 
της Ένωσης για τις δράσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος 
κανονισμού λαμβάνει τη μορφή:

δ) επιχορηγήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων 
στις εθνικές αρχές των κρατών μελών)·

δ) επιχορηγήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων 
στις εθνικές αρχές των κρατών μελών)·

ε) σύναψης δημοσίων συμβάσεων· ε) σύναψης δημοσίων συμβάσεων·

στ) επιστροφής εξόδων που 
πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες·

στ) επιστροφής εξόδων που 
πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων 
εμπειρογνωμόνων των εθνικών, 
περιφερειακών ή τοπικών αρχών των 
κρατών μελών που παρέχουν στήριξη·

ζ) συνεισφορών σε καταπιστευματικά 
ταμεία·

ζ) συνεισφορών σε καταπιστευματικά 
ταμεία που έχουν θεσπιστεί από διεθνείς 
οργανισμούς· και·

η) εκτέλεσης δράσεων στο πλαίσιο 
έμμεσης διαχείρισης.

η) εκτέλεσης δράσεων στο πλαίσιο 
έμμεσης διαχείρισης.

3. Επιχορηγήσεις μπορούν να 
χορηγούνται στις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών, στον όμιλο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σε 
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους και/ή 
ιδιωτικούς φορείς και οντότητες που 
λειτουργούν νομίμως σε ένα από τα 
ακόλουθα:

3. Επιχορηγήσεις μπορούν να 
χορηγούνται στις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών, στον όμιλο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σε 
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους και/ή 
ιδιωτικούς φορείς και οντότητες που 
λειτουργούν νομίμως σε ένα από τα 
ακόλουθα:

α) κράτη μέλη· α) κράτη μέλη·

β) χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σύμφωνα 
με τους όρους που καθορίζονται στη 
συμφωνία ΕΟΧ.

β) χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σύμφωνα 
με τους όρους που καθορίζονται στη 
συμφωνία ΕΟΧ.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις 
επιχορηγήσεις μπορεί να ανέρχεται στο 
100% των επιλέξιμων δαπανών, με την 

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις 
επιχορηγήσεις μπορεί να ανέρχεται στο 
100% των επιλέξιμων δαπανών, με την 
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επιφύλαξη της αρχής της 
συγχρηματοδότησης και της μη 
αποκόμισης κέρδους.

επιφύλαξη της αρχής της 
συγχρηματοδότησης και της μη 
αποκόμισης κέρδους.

4. Στήριξη μπορεί επίσης να 
παρέχεται από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες οι οποίοι μπορεί να 
κληθούν να συμβάλουν σε επιλεγμένες 
δραστηριότητες που διοργανώνονται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος, όταν αυτό 
είναι αναγκαίο για την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
5. 

4. Στήριξη μπορεί επίσης να 
παρέχεται από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες οι οποίοι μπορεί να 
κληθούν να συμβάλουν σε επιλεγμένες 
δραστηριότητες που διοργανώνονται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος, όταν αυτό 
είναι αναγκαίο για την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
5.

5. Για την εφαρμογή του 
Προγράμματος, η Επιτροπή θεσπίζει, 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, πολυετή 
προγράμματα εργασίας. Τα πολυετή 
προγράμματα εργασίας ορίζουν τους 
στόχους πολιτικής που επιδιώκονται με την 
προβλεπόμενη στήριξη, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, καθώς και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης στους 
σχετικούς τομείς πολιτικής. Τα πολυετή 
προγράμματα εργασίας εξειδικεύονται 
περαιτέρω με ετήσια προγράμματα 
εργασίας, τα οποία εγκρίνονται μέσω 
εκτελεστικών πράξεων και προσδιορίζουν 
τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή τους, καθώς και όλα τα στοιχεία 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 16, προκειμένου να 
συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με 
τη θέσπιση πολυετών προγραμμάτων 
εργασίας. Τα πολυετή προγράμματα 
εργασίας ορίζουν τους στόχους πολιτικής 
που επιδιώκονται με την προβλεπόμενη 
στήριξη, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 
καθώς και τις προτεραιότητες 
χρηματοδότησης στους σχετικούς τομείς 
πολιτικής. Τα πολυετή προγράμματα 
εργασίας εξειδικεύονται περαιτέρω με 
ετήσια προγράμματα εργασίας, τα οποία 
εγκρίνονται μέσω εκτελεστικών πράξεων 
και προσδιορίζουν τα μέτρα που 
απαιτούνται για την εφαρμογή τους, καθώς 
και όλα τα στοιχεία που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012.

6. Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη 
διαθεσιμότητα πόρων, το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας μπορεί να αναφέρει 
ότι, σε περίπτωση απρόβλεπτων και 
δεόντως αιτιολογημένων λόγων 
επείγουσας ανάγκης που απαιτούν άμεση 
αντίδραση, όπως μια σοβαρή διαταραχή 
της οικονομίας ή σημαντικές περιστάσεις 
που επηρεάζουν σοβαρά τις οικονομικές ή 
κοινωνικές συνθήκες σε ένα κράτος μέλος 
και οι οποίες διαφεύγουν του ελέγχου του, 
η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, μπορεί να θεσπίζει ειδικά μέτρα 
σύμφωνα με τους στόχους και τις δράσεις 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό με 
σκοπό τη στήριξη των εθνικών αρχών στην 

6. Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη 
διαθεσιμότητα πόρων, το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας μπορεί να αναφέρει 
ότι, σε περίπτωση απρόβλεπτων και 
δεόντως αιτιολογημένων λόγων 
επείγουσας ανάγκης που απαιτούν άμεση 
αντίδραση, όπως μια σοβαρή διαταραχή 
της οικονομίας ή σημαντικές περιστάσεις 
που επηρεάζουν σοβαρά τις οικονομικές ή 
κοινωνικές συνθήκες σε ένα κράτος μέλος 
και οι οποίες διαφεύγουν του ελέγχου του, 
η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους που επιθυμεί να λάβει στήριξη, 
μπορεί να θεσπίζει επείγοντα ειδικά μέτρα, 
που αρχικά δεν είχαν συμπεριληφθεί στο 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, σύμφωνα με 
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αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών. 
Τα εν λόγω ειδικά μέτρα μπορεί να 
αντιπροσωπεύουν περιορισμένο μόνο 
ποσοστό του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας και δεν υπόκεινται στους όρους 
που προβλέπονται στο άρθρο 7.

τους στόχους και τις δράσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό με σκοπό τη 
στήριξη των εθνικών αρχών στην 
αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών. 
Τα εν λόγω ειδικά μέτρα είναι 
μεταβατικής φύσεως, μπορεί να 
αντιπροσωπεύουν περιορισμένο μόνο 
ποσοστό του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας και δεν υπόκεινται στους όρους 
που προβλέπονται στο άρθρο 7. Τα ειδικά 
μέτρα αίρονται εντός έξι μηνών και είναι 
δυνατό να αντικατασταθούν από στήριξη 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 7.
Η Επιτροπή ενημερώνει πλήρως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα 
ειδικά μέτρα τα οποία εγκρίνονται βάσει 
του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα δικαιούχα κράτη μέλη, 
στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους, θα αναπτύξουν 
συνέργειες και θα εξασφαλίσουν 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ του 
Προγράμματος και άλλων ενωσιακών 
προγραμμάτων και μέσων, και ιδίως με 
μέτρα που χρηματοδοτούνται από τα 
ταμεία της Ένωσης. Προς τούτο:

Η Επιτροπή και τα δικαιούχα κράτη μέλη, 
στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους, θα αναπτύξουν 
συνέργειες και θα εξασφαλίσουν 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ του 
Προγράμματος και άλλων ενωσιακών 
προγραμμάτων και μέσων, και ιδίως με 
μέτρα που χρηματοδοτούνται από τα 
ταμεία της Ένωσης. Προς τούτο:

α) εξασφαλίζουν 
συμπληρωματικότητα και συνέργεια 
μεταξύ των διαφόρων μέσων σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, ιδίως σε σχέση με τα 
μέτρα που χρηματοδοτούνται από τα 
ταμεία της Ένωσης, τόσο κατά το στάδιο 
σχεδιασμού όσο και κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής·

α) εξασφαλίζουν 
συμπληρωματικότητα και συνέργεια 
μεταξύ των διαφόρων μέσων σε ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ιδίως σε 
σχέση με τα μέτρα που χρηματοδοτούνται 
από τα ταμεία της Ένωσης, τόσο κατά το 
στάδιο σχεδιασμού όσο και κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής, ιδίως όσον 
αφορά τα ΕΔΕΤ·

β) βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς 
συντονισμού για την αποφυγή της 

β) βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς 
συντονισμού για την αποφυγή της 
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αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών· αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και 
των δαπανών·

γ) μεριμνούν για τη στενή συνεργασία 
μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή σε 
επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, ώστε 
να εξασφαλιστούν συνεκτικές και 
απλουστευμένες δράσεις στήριξης.

γ) μεριμνούν για τη στενή συνεργασία 
μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή σε 
ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστούν 
συνεκτικές και απλουστευμένες δράσεις 
στήριξης.

Τα πολυετή και τα ετήσια προγράμματα 
εργασιών μπορούν να χρησιμεύουν ως 
πλαίσιο συντονισμού, όταν προβλέπεται 
στήριξη σε έναν από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Τα πολυετή και τα ετήσια προγράμματα 
εργασιών μπορούν να χρησιμεύουν ως 
πλαίσιο συντονισμού, όταν προβλέπεται 
στήριξη σε έναν από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή διασφαλίζει 
συμπληρωματικότητα και συνέργειες με 
στήριξη από σχετικούς διεθνείς 
οργανισμούς.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που 
χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, με την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της 
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, με τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων και με την 
ανάκτηση, σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν παρατυπίες, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 
καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με 
την επιβολή αποτελεσματικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που 
χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, με την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της 
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, με τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων και με την 
ανάκτηση, σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν παρατυπίες, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των μη 
ορθώς χρησιμοποιηθέντων ποσών, καθώς 
επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με την 
επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών 
διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
εφαρμογή των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και 
μετρά τον βαθμό επίτευξης των 
συγκεκριμένων στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σύμφωνα με 
τους δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα.

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
εφαρμογή των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και 
μετρά τον βαθμό επίτευξης του γενικού 
στόχου του άρθρου 4 και των 
συγκεκριμένων στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σύμφωνα με 
τους δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 16 σχετικά με τροποποιήσεις του 
καταλόγου των δεικτών που ορίζονται στο 
παράρτημα.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 16 σχετικά με τροποποιήσεις του 
καταλόγου των δεικτών που ορίζονται στο 
παράρτημα.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης, το αργότερο έως τα μέσα του 
2019 και έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 
2021.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ετήσια έκθεση 
παρακολούθησης σχετικά με την 
εφαρμογή του Προγράμματος, η οποία 
περιλαμβάνει ανάλυση της εφαρμογής 
των κριτηρίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 για την 
αξιολόγηση των αιτημάτων στήριξης που 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, 
ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης, το 
αργότερο έως τα μέσα του 2019 και 
έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης έως 
τα τέλη του Δεκεμβρίου 2021.

3. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, 
την αποδοτική χρήση των σχετικών πόρων 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
Προγράμματος, καθώς και εκτίμηση για το 
κατά πόσον η χρηματοδότηση σε τομείς οι 
οποίοι καλύπτονται από το Πρόγραμμα 
πρέπει να προσαρμοστεί ή να παραταθεί 
μετά το 2020. Εξετάζει επίσης κατά πόσον 
διατηρούν την επικαιρότητά τους όλοι οι 
στόχοι και δράσεις. Η εκ των υστέρων 
έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τον πιο 

3. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, 
την αποδοτική χρήση των σχετικών πόρων 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
Προγράμματος, καθώς και εκτίμηση για το 
κατά πόσον η χρηματοδότηση σε τομείς οι 
οποίοι καλύπτονται από το Πρόγραμμα 
πρέπει να προσαρμοστεί, να ανασταλεί ή 
να αποκατασταθεί στο πλαίσιο του 
επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου με 
ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο. Εξετάζει 
επίσης κατά πόσον διατηρούν την 
επικαιρότητά τους όλοι οι στόχοι και 
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μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του 
Προγράμματος.

δράσεις. Η εκ των υστέρων έκθεση 
αξιολόγησης αξιολογεί το Πρόγραμμα στο 
σύνολό του και περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τον πιο μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπό του.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
τεσσάρων ετών από την 1η Ιανουαρίου 
2017.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 
παράγραφος 5 και στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
τεσσάρων ετών από την 1η Ιανουαρίου 
2017.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που αυτή 
προβλέπει. Δεν θίγει το κύρος τυχόν κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 5 και στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που αυτή 
προβλέπει. Δεν θίγει το κύρος τυχόν κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

3α. Πριν από την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που 
ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στη διοργανική συμφωνία της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
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4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο αρχίζει να 
ισχύει μόνον εφόσον δεν εκφράσουν 
σχετική αντίρρηση το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν την παρέλευση 
της εν λόγω χρονικής περιόδου, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. 
Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 
παράγραφος 5 και του άρθρου 15 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο αρχίζει να 
ισχύει μόνον εφόσον δεν εκφράσουν 
σχετική αντίρρηση το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν την παρέλευση 
της εν λόγω χρονικής περιόδου, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. 
Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 91 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το 0,35% των συνολικών πόρων, 
κατόπιν αφαίρεσης της στήριξης για τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 
6 και της ενίσχυσης για τους απόρους που 
αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 7, 
διατίθεται σε τεχνική συνδρομή με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, εκ των 
οποίων έως 112 233 000 ευρώ διατίθενται 
για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων προς χρήση στο πλαίσιο 
του πεδίου εφαρμογής και του σκοπού του 
εν λόγω Προγράμματος.».

3. Το 0,35% των συνολικών πόρων, 
κατόπιν αφαίρεσης της στήριξης για τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 
6 και της ενίσχυσης για τους απόρους που 
αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 7, 
διατίθεται σε τεχνική συνδρομή με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, εκ των 
οποίων έως 112 233 000 ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές διατίθενται για το 
Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων προς χρήση στο πλαίσιο 
του πεδίου εφαρμογής και του σκοπού του 
εν λόγω Προγράμματος.
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 το ΕΓΤΑΑ μπορεί 
να χρησιμοποιεί έως και το 0,25% των 
ετήσιων κονδυλίων του για τη 
χρηματοδότηση των δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 58 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 
σύστασης και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 και του δικτύου 
των ΕΣΚ που αναφέρεται στο άρθρο 53 
του παρόντος κανονισμού κατόπιν 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής και/ή εξ 
ονόματός της, εκ των οποίων έως 30 567 
000 ευρώ διατίθενται για το Πρόγραμμα 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
προς χρήση στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής και του σκοπού του εν λόγω 
Προγράμματος.»

«Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 το ΕΓΤΑΑ μπορεί 
να χρησιμοποιεί έως και το 0,25% των 
ετήσιων κονδυλίων του για τη 
χρηματοδότηση των δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 58 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 
σύστασης και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 και του δικτύου 
των ΕΣΚ που αναφέρεται στο άρθρο 53 
του παρόντος κανονισμού κατόπιν 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής και/ή εξ 
ονόματός της, εκ των οποίων έως 30 567 
000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές διατίθενται 
για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων προς χρήση στο πλαίσιο 
του πεδίου εφαρμογής και του σκοπού του 
εν λόγω Προγράμματος.»
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΉΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ (*)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 
2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Κώστας Μαυρίδης

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Αρκετά κράτη μέλη διήλθαν, και 
εξακολουθούν να διέρχονται, από 
διαδικασίες προσαρμογής για τη διόρθωση 
μακροοικονομικών ανισορροπιών που 
είχαν συσσωρευθεί κατά το παρελθόν και 
πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν την 
πρόκληση της χαμηλής δυνητικής 

(3) Αρκετά κράτη μέλη διήλθαν, και 
εξακολουθούν να διέρχονται, από 
διαδικασίες προσαρμογής για τη διόρθωση 
μακροοικονομικών ανισορροπιών που 
είχαν συσσωρευθεί κατά το παρελθόν και 
πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν την 
πρόκληση της χαμηλής δυνητικής 
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ανάπτυξης. Η Ένωση έχει χαρακτηρίσει 
την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων ως μια από τις πολιτικές 
της προτεραιότητες προκειμένου η 
ανάκαμψη να εισέλθει σε βιώσιμη πορεία, 
να απελευθερωθεί το αναπτυξιακό 
δυναμικό ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα 
προσαρμογής, και να στηριχθεί η 
διαδικασία σύγκλισης.

ανάπτυξης και της υψηλής ανεργίας. Η 
Ένωση έχει εντοπίσει την ανάγκη για 
εφαρμογή φιλικών προς την ανάπτυξη 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ως μια από 
τις πολιτικές της προτεραιότητες 
προκειμένου να δημιουργηθούν οι 
συνθήκες ώστε να επιτευχθεί  βιώσιμη 
πορεία προς την ανάπτυξη, να 
απελευθερωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό 
ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα 
προσαρμογής, και να στηριχθεί η 
διαδικασία σύγκλισης και η αύξηση των 
επενδύσεων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι μεταρρυθμίσεις είναι εκ φύσεως 
διαδικασίες πολύπλοκες που απαιτούν μια 
πλήρη αλυσίδα πολύ εξειδικευμένων 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Η αντιμετώπιση 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε 
διάφορους δημόσιους τομείς πολιτικής 
αποτελεί πρόκληση επειδή τα οφέλη τους 
συχνά χρειάζονται χρόνο για να 
υλοποιηθούν. Επομένως, ο έγκαιρος και 
αποτελεσματικός σχεδιασμός και η 
εφαρμογή τους είναι καίριας σημασίας, 
είτε πρόκειται για οικονομίες τις οποίες 
έχει πλήξει η κρίση είτε πρόκειται για 
δομικά αδύναμες οικονομίες. Στο πλαίσιο 
αυτό, η παροχή στήριξης από την Ένωση 
υπό τη μορφή τεχνικής συνδρομής υπήρξε 
καθοριστικής σημασίας για τη στήριξη της 
οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας 
και της Κύπρου τα τελευταία έτη. 

(4) Οι μεταρρυθμίσεις είναι εκ φύσεως 
διαδικασίες πολύπλοκες που απαιτούν μια 
πλήρη αλυσίδα πολύ εξειδικευμένων 
γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και 
μακροπρόθεσμο όραμα. Η υλοποίηση 
βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
σε διάφορους δημόσιους τομείς πολιτικής 
αποτελεί πρόκληση επειδή τα οφέλη τους 
συχνά χρειάζονται χρόνο και συνεχή 
δέσμευση για να υλοποιηθούν, και κατά 
συνέπεια πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
αποθαρρύνεται η χάραξη πολιτικής με 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Ειδικότερα, ο 
έγκαιρος και αποτελεσματικός σχεδιασμός 
και η εφαρμογή τους είναι καίριας 
σημασίας, μεταξύ άλλων για οικονομίες 
τις οποίες έχει πλήξει η κρίση ή για δομικά 
αδύναμες οικονομίες. Στο πλαίσιο αυτό, η 
παροχή στήριξης από την Ένωση υπό τη 
μορφή τεχνικής συνδρομής υπήρξε 
καθοριστικής σημασίας για τη στήριξη της 
οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας 
και της Κύπρου τα τελευταία έτη, και 
μπορεί να χρησιμεύσει ως χρήσιμο 
προηγούμενο για ένα πρόγραμμα 
στήριξης των διαρθρωτικών 
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μεταρρυθμίσεων. Ο ενστερνισμός των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η 
πολιτική βούληση στα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών όπου αρμόζει, 
καθώς και των κοινωνικών εταίρων, 
έχουν κεφαλαιώδη σημασία προκειμένου 
να έχει επιτυχία ένα τέτοιο πρόγραμμα. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα κράτη μέλη μπορεί να 
επωφεληθούν από την παρεχόμενη στήριξη 
για την αντιμετώπιση προκλήσεων όσον 
αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι εν 
λόγω προκλήσεις είναι δυνατόν να 
εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, 
όπως η περιορισμένη διοικητική και 
θεσμική ικανότητα ή η πλημμελής 
εφαρμογή και εκτέλεση της νομοθεσίας 
της Ένωσης.

(5) Τα κράτη μέλη μπορεί να 
επωφεληθούν από την παρεχόμενη στήριξη 
για την αντιμετώπιση προκλήσεων όσον 
αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
ευνοϊκών για την ανάπτυξη διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων. Οι εν λόγω προκλήσεις 
είναι δυνατόν να εξαρτώνται από 
διάφορους παράγοντες, όπως ο 
ακατάλληλος σχεδιασμός των 
μεταρρυθμίσεων, η περιορισμένη 
διοικητική και θεσμική ικανότητα ή η 
πλημμελής εφαρμογή και εκτέλεση της 
νομοθεσίας της Ένωσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ένωση διαθέτει μακρά πείρα 
στην παροχή ειδικής στήριξης στις εθνικές 
διοικήσεις και σε άλλες αρχές των κρατών 
μελών όσον αφορά την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και παρόμοιες δράσεις σε 
ορισμένους τομείς (π.χ. φορολογία, 
τελωνεία, στήριξη μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων), καθώς και σε σχέση με την 

(6) Η Ένωση διαθέτει μακρά πείρα 
στην παροχή ειδικής στήριξης στις εθνικές 
διοικήσεις και σε άλλες αρχές των κρατών 
μελών όσον αφορά την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και παρόμοιες δράσεις σε 
ορισμένους τομείς (π.χ. φορολογία, 
τελωνεία, στήριξη μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων), καθώς και σε σχέση με την 
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εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Η πείρα 
που απέκτησε η Ένωση όσον αφορά τη 
στήριξη των εθνικών αρχών στην 
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων πρέπει να 
αξιοποιηθεί για να ενισχυθεί η ικανότητα 
της Ένωσης να παρέχει στήριξη στα 
κράτη μέλη. Η ανάληψη συνολικής και 
ολοκληρωμένης δράσης είναι πράγματι 
αναγκαία προκειμένου να παρέχεται 
στήριξη σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία 
αναλαμβάνουν διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που δίνουν ώθηση στην 
ανάπτυξη και ζητούν τη συνδρομή της 
Ένωση προς αυτόν τον σκοπό.

εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Η 
πολιτική πείρα και η ικανότητα των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης θα πρέπει 
να αποτελέσουν βάση για την ανάληψη 
συνολικής και ολοκληρωμένης δράσης με 
σκοπό τη στήριξη εκείνων των κρατών 
μελών τα οποία αναλαμβάνουν 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που δίνουν 
ώθηση στην ανάπτυξη και ζητούν τη 
συνδρομή της Ένωσης προς αυτόν τον 
σκοπό. Συνεπώς, πρέπει να υιοθετηθεί μια 
ολοκληρωμένη και διατομεακή 
προσέγγιση προκειμένου να διασφαλιστεί 
η συνοχή του πεδίου άσκησης πολιτικής.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η ειδική έκθεση (19/2015) του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με 
τίτλο «Για να βελτιωθεί η παροχή 
τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα 
χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στα 
αποτελέσματα» περιλαμβάνει χρήσιμες 
συστάσεις για την παροχή τεχνικής 
συνδρομής από την Επιτροπή προς τα 
κράτη μέλη, οι οποίες θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη κατά την παροχή 
στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Οι προσπάθειες για διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που δίνουν ώθηση στην 
ανάπτυξη πρέπει να συνεχιστούν με 
αποφασιστικότητα προκειμένου να 
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διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 
εν λόγω μεταρρυθμίσεων και να 
αξιοποιηθεί η πρόοδος που έχει 
επιτευχθεί.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί Πρόγραμμα 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
(εφεξής «το Πρόγραμμα») με στόχο την 
ενίσχυση της ικανότητας των κρατών 
μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν 
διαρθρωτικές και διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις που δίνουν ώθηση στην 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων με την χορήγηση 
βοήθειας για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των ταμείων της 
Ένωσης. Σκοπός του Προγράμματος είναι 
να συμβάλει στην επίτευξη των κοινών 
στόχων για οικονομική ανάκαμψη, 
δημιουργία θέσεων εργασίας, ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και 
τόνωση των επενδύσεων στην πραγματική 
οικονομία.

(7) Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί Πρόγραμμα 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
(εφεξής «το Πρόγραμμα») με στόχο την 
ενίσχυση της ικανότητας των κρατών 
μελών να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν 
διαρθρωτικές και διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις που δίνουν ώθηση στην 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων με την χορήγηση 
βοήθειας για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των ταμείων της 
Ένωσης. Το Πρόγραμμα αποτελεί 
σημαντική πρόσθετη στήριξη για 
καλύτερη και ταχύτερη υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων που έχουν ως στόχο να 
συμβάλουν στην επίτευξη των κοινών 
στόχων για σύγκλιση, οικονομική 
ανάκαμψη, δημιουργία θέσεων εργασίας, 
ενίσχυση της συνοχής, της 
ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας της Ευρώπης και 
τόνωση των επενδύσεων στην πραγματική 
οικονομία.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα 
πρέπει να παρέχεται στήριξη από την 
Επιτροπή κατόπιν αιτήματος ενός κράτους 
μέλους, σε τομείς όπως ο προϋπολογισμός 
και η φορολογία, η δημόσια διοίκηση οι 
θεσμικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, 
το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, η 
καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς 
και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, η ανάπτυξη 
του ιδιωτικού τομέα, οι επενδύσεις, ο 
ανταγωνισμός, οι δημόσιες προμήθειες, οι 
διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων, η 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, οι 
επενδύσεις, το εμπόριο, η διατηρήσιμη 
ανάπτυξη, η καινοτομία, η εκπαίδευση και 
κατάρτιση, οι πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, το σύστημα δημόσιας υγείας, οι 
πολιτικές για το άσυλο και τη 
μετανάστευση, η γεωργία και η αγροτική 
ανάπτυξη και οι πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα.

(8) Στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα 
πρέπει να παρέχεται στήριξη από την 
Επιτροπή κατόπιν αιτήματος ενός κράτους 
μέλους, σε τομείς όπως ο προϋπολογισμός 
και η φορολογία, η δημόσια διοίκηση οι 
θεσμικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, 
το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, η 
καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς 
και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, η ανάπτυξη 
του ιδιωτικού τομέα, οι επενδύσεις, ο 
ανταγωνισμός, οι δημόσιες προμήθειες, η 
συμμετοχή του κοινού σε επιχειρήσεις, η 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, οι 
επενδύσεις, το εμπόριο, η διατηρήσιμη 
ανάπτυξη, η καινοτομία, η εκπαίδευση και 
κατάρτιση, οι πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, το σύστημα δημόσιας υγείας, οι 
πολιτικές για το άσυλο και τη 
μετανάστευση, η γεωργία και η αγροτική 
ανάπτυξη και οι πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ζητούν στήριξη από την 
Επιτροπή βάσει του Προγράμματος με 
σκοπό την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής 
διακυβέρνησης, ιδίως βάσει των 
συστάσεων ανά χώρα στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, για ενέργειες που 
συνδέονται με την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και σε 
σχέση με την εφαρμογή των 
προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. 
Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ζητούν στήριξη από την 
Επιτροπή βάσει του Προγράμματος με 
σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο των 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 
ιδίως βάσει της βελτίωσης της εφαρμογής 
των συστάσεων ανά χώρα στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, για ενέργειες που 
συνδέονται με την κατάλληλη εφαρμογή 
της νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και σε 
σχέση με την εφαρμογή των 
προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. 
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ζητούν, με δική τους πρωτοβουλία, 
στήριξη για μεταρρυθμίσεις προκειμένου 
να επιτύχουν βιώσιμες επενδύσεις, 
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων 
εργασίας.

Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
ζητούν, με δική τους πρωτοβουλία, 
στήριξη για μεταρρυθμίσεις προκειμένου 
να επιτύχουν βιώσιμες επενδύσεις, να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία 
θέσεων εργασίας, η ανταγωνιστικότητα 
και η εδαφική συνοχή.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Κατόπιν διαλόγου με το αιτούν 
κράτος μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αναλύει το αίτημά του, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
να προσδιορίζει τη στήριξη που θα πρέπει 
να παρέχεται με βάση τον επείγοντα 
χαρακτήρα, το εύρος και το βάθος των 
προβλημάτων που εντοπίστηκαν, τις 
ανάγκες στήριξης όσον αφορά τους τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία 
με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, θα 
πρέπει να προσδιορίζει τους τομείς 
προτεραιότητας, το πεδίο εφαρμογής των 
μέτρων στήριξης που πρόκειται να 
παρασχεθούν και τη συνολική 
χρηματοδοτική συνεισφορά για μια τέτοια 
στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υπάρχουσες δράσεις και μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 
Ένωσης ή άλλα ενωσιακά προγράμματα.

(10) Κατόπιν διαλόγου με το αιτούν 
κράτος μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αναλύει το αίτημά του, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της επικουρικότητας, της ίσης 
μεταχείρισης και της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, και να 
προσδιορίζει τη στήριξη που θα πρέπει να 
παρέχεται με βάση τον επείγοντα 
χαρακτήρα, το εύρος και το βάθος των 
προβλημάτων που εντοπίστηκαν, τις 
ανάγκες στήριξης όσον αφορά τους τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία 
με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, θα 
πρέπει να προσδιορίζει τις δράσεις 
προτεραιότητας για αποτελεσματική 
στήριξη, τον τύπο και το πεδίο εφαρμογής 
των μέτρων στήριξης που πρόκειται να 
παρασχεθούν και τη συνολική 
χρηματοδοτική συνεισφορά για μια τέτοια 
στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υπάρχουσες δράσεις και μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 
Ένωσης ή άλλα ενωσιακά προγράμματα·

Τροπολογία 11
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η Επιτροπή, με τη συναίνεση του 
κράτους μέλους που επιθυμεί να λάβει 
στήριξη, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
οργανώνει την παροχή στήριξης σε 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς ή 
άλλα κράτη μέλη που μπορούν να 
ενεργούν ως εταίροι μεταρρύθμισης. Το 
κράτος μέλος που επιθυμεί να λάβει 
στήριξη θα πρέπει να είναι σε θέση, σε 
έναν συγκεκριμένο τομέα στήριξης, να 
συνάψει εταιρική σχέση με ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη, τα οποία ως 
εταίροι μεταρρύθμισης θα συμβάλουν στη 
διαμόρφωση στρατηγικής και χαρτών 
πορείας για τη μεταρρύθμιση, στον 
σχεδιασμό συνδρομής ή στην εποπτεία 
της εφαρμογής της στρατηγικής και των 
έργων. Παρόλο που την ευθύνη για την 
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων φέρει το 
κράτος μέλος που επιθυμεί να λάβει 
στήριξη, οι εταίροι μεταρρύθμισης ή 
άλλα κράτη μέλη τα οποία παρέχουν 
στήριξη θα πρέπει να μπορούν να 
συμβάλουν στην επιτυχή εφαρμογή του 
Προγράμματος.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής 
«Επανεξέταση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ»1 και «Προϋπολογισμός για την 
«Ευρώπη 20202020»2 υπογραμμίζουν τη 
σημασία της εστίασης της 
χρηματοδότησης σε δραστηριότητες με 
αδιαμφισβήτητη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, δηλαδή σε τομείς όπου η παρέμβαση 

(11) Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής 
«Επανεξέταση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ»1 και «Προϋπολογισμός για την 
«Ευρώπη 20202020»2 υπογραμμίζουν τη 
σημασία της εστίασης της 
χρηματοδότησης σε δραστηριότητες με 
αδιαμφισβήτητη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, δηλαδή σε τομείς όπου η παρέμβαση 
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της Ένωσης είναι ικανή να προσπορίσει 
πρόσθετη αξία σε σύγκριση με την 
ανάληψη δράσης μόνο από τα κράτη μέλη. 
Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη δράσεων που 
υλοποιούνται βάσει του Προγράμματος 
πρέπει να εξασφαλίζει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνέργειά 
τους με άλλα προγράμματα και πολιτικές 
σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. 
Οι δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος 
θα επιτρέψουν την εκπόνηση και 
εφαρμογή λύσεων για την αντιμετώπιση 
εθνικών προκλήσεων που έχουν αντίκτυπο 
σε διασυνοριακού ή ενωσιακού επιπέδου 
προκλήσεις και την επίτευξη μιας 
συνεκτικής και συνεπούς εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης. Επιπλέον, πρέπει να 
συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
εμπιστοσύνης και την προώθηση της 
συνεργασίας με την Επιτροπή, καθώς και 
μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, η 
Ένωση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη 
θέση σε σύγκριση με τα κράτη μέλη 
προκειμένου να παράσχει μια πλατφόρμα 
για την παροχή και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών από ομοτίμους, καθώς και για 
την κινητοποίηση εμπειρογνωσίας.

της Ένωσης είναι ικανή να προσπορίσει 
πρόσθετη αξία σε σύγκριση με την 
ανάληψη δράσης μόνο από τα κράτη μέλη. 
Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη δράσεων που 
υλοποιούνται βάσει του Προγράμματος 
πρέπει να εξασφαλίζει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνέργειά 
τους με άλλα προγράμματα και πολιτικές 
σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. 
Οι δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος 
θα επιτρέψουν την εκπόνηση και 
εφαρμογή λύσεων για την αντιμετώπιση 
εθνικών προκλήσεων που έχουν αντίκτυπο 
σε διασυνοριακού ή ενωσιακού επιπέδου 
προκλήσεις και την επίτευξη μιας 
συνεκτικής και συνεπούς εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης. Επιπλέον, πρέπει να 
συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στο 
ευρωπαϊκό εγχείρημα και την προώθηση 
της συνεργασίας με την Επιτροπή, καθώς 
και μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, 
η Ένωση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη 
θέση σε σύγκριση με τα κράτη μέλη 
προκειμένου να παράσχει μια πλατφόρμα 
για την παροχή και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών από ομοτίμους, καθώς και για 
την κινητοποίηση εμπειρογνωσίας, έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή των 
προτάσεων στη συγκεκριμένη κατάσταση 
των αιτούντων κρατών μελών.

__________________ __________________
1COM(2010)700 της 19ης Οκτωβρίου 
2010.

1COM(2010)700 της 19ης Οκτωβρίου 
2010.

2COM(2011)500 τελικό της 29ης Ιουνίου 
2011.

2COM(2011)500 τελικό της 29ης Ιουνίου 
2011.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Δεδομένου ότι ο στόχος του (23) Δεδομένου ότι ο στόχος του 



RR\1112100EL.docx 53/153 PE585.523v02-00

EL

παρόντος κανονισμού, ήτοι να συμβάλλει 
στις θεσμικές, διοικητικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη παρέχοντας στήριξη στις εθνικές 
αρχές για τη λήψη μέτρων που 
αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση των 
θεσμών, της διακυβέρνησης, της 
διοίκησης, του οικονομικού και του 
κοινωνικού τομέα, μεταξύ άλλων μέσω της 
στήριξης για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των ταμείων της 
Ένωσης, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς 
μόνον από τα κράτη μέλη, αλλά μπορεί, 
λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια, 
δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής της 
στήριξης θα αποτελεί αντικείμενο 
αμοιβαίας συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος.

παρόντος κανονισμού, ήτοι να συμβάλλει 
στις θεσμικές, διοικητικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη παρέχοντας στήριξη στις εθνικές 
αρχές για τη λήψη μέτρων που 
αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση των 
θεσμών, της εδαφικής διάρθρωσης της 
διακυβέρνησης σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, της διοίκησης, του 
οικονομικού και του κοινωνικού τομέα, 
μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης για την 
αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των 
ταμείων της Ένωσης, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς μόνον από τα κράτη 
μέλη, αλλά μπορεί, λόγω της κλίμακας και 
των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια, 
δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής της 
στήριξης θα αποτελεί αντικείμενο 
αμοιβαίας συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορισμοί Ορισμοί και αρχές

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί 
και αρχές:

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 –  σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ως «δικαιούχο κράτος μέλος» 
νοείται το κράτος μέλος που λαμβάνει 
στήριξη από την Ένωση στο πλαίσιο του 
παρόντος Προγράμματος·

1. Ως «δικαιούχο κράτος μέλος» 
νοείται το κράτος μέλος που ζητεί και 
λαμβάνει στήριξη από την Ένωση στο 
πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της ανάπτυξης και εφαρμογής 
λύσεων για την αντιμετώπιση εθνικών 
προκλήσεων που έχουν αντίκτυπο σε 
διασυνοριακές ή ευρωπαϊκές προκλήσεις·

α) της ανάπτυξης και εφαρμογής 
λύσεων για την αντιμετώπιση εθνικών 
προκλήσεων που έχουν προκληθεί από ή 
έχουν αντίκτυπο σε διασυνοριακές ή 
ευρωπαϊκές προκλήσεις και που 
συμβάλλουν στην κοινωνική και 
οικονομική συνοχή·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) της συμβολής τους στη συνεκτική 
και συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης·

γ) της συμβολής τους στη συνεκτική 
και συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης και των ενωσιακών πολιτικών·
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η 
συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη προσφέροντας στήριξη στις εθνικές 
αρχές για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν 
στη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων, 
της διακυβέρνησης, της διοίκησης, του 
οικονομικού και κοινωνικού τομέα για 
την αντιμετώπιση των οικονομικών και 
κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
ανάπτυξης, της απασχόλησης και των 
επενδύσεων, ιδίως στο πλαίσιο των 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 
μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής 
για την αποδοτική και αποτελεσματική 
χρήση των ταμείων της Ένωσης.

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η 
συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και 
φιλικές προς την ανάπτυξη διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη 
προσφέροντας στήριξη στις εθνικές και, 
όπου αρμόζει, τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές για τη λήψη μέτρων που 
αποβλέπουν στη μεταρρύθμιση και 
ενίσχυση ή δημιουργία θεσμικών 
οργάνων, διακυβέρνησης, διοίκησης, για 
την αντιμετώπιση των οικονομικών και 
κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την 
ενίσχυση της συνοχής, της 
ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας, της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της δημιουργίας ποιοτικών 
θέσεων απασχόλησης και των 
επενδύσεων, μεταξύ άλλων με την παροχή 
συνδρομής για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των ταμείων της 
Ένωσης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
γενικός στόχος του άρθρου 4, το 
Πρόγραμμα κατατείνει στην επίτευξη των 
ακόλουθων ειδικών στόχων:

1. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
γενικός στόχος του άρθρου 4, το 
Πρόγραμμα κατατείνει στην επίτευξη των 
ακόλουθων ειδικών στόχων, που θα 
επιδιωχθούν σε στενή συνεργασία με τα 
επωφελούμενα κράτη μέλη:
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Να συνδράμει τις πρωτοβουλίες 
των εθνικών αρχών ώστε να σχεδιάζουν τις 
μεταρρυθμίσεις τους σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρχικές συνθήκες και τις αναμενόμενες 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις·

α) Να συνδράμει τις πρωτοβουλίες 
των εθνικών αρχών ώστε να σχεδιάζουν 
και να υλοποιούν τις βιώσιμες 
μεταρρυθμίσεις τους σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες και την αρχή της 
επικουρικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρχικές συνθήκες και τις αναμενόμενες 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Να στηρίζει τις εθνικές αρχές ώστε 
να βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
διαμορφώνουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν πολιτικές και στρατηγικές 
μεταρρυθμίσεων και να ακολουθούν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
διασφαλίζει συνεκτικότητα μεταξύ στόχων 
και μέσων σε όλους τους τομείς·

β) Να στηρίζει τις εθνικές αρχές ώστε 
να βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
σχεδιάζουν και να διαμορφώνουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν πολιτικές 
και στρατηγικές μεταρρυθμίσεων και να 
ακολουθούν μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που διασφαλίζει 
συνεκτικότητα μεταξύ στόχων και μέσων 
σε όλους τους τομείς·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Να στηρίζει τις προσπάθειες των 
εθνικών αρχών να καθορίσουν και να 
εφαρμόσουν κατάλληλες διαδικασίες και 
μεθοδολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ορθές πρακτικές και τα διδάγματα που 
αποκόμισαν άλλες χώρες από την 

γ) Να στηρίζει τις εθνικές αρχές στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των οικείων 
διαδικασιών και μεθοδολογιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ορθές πρακτικές 
και τα διδάγματα που αποκόμισαν άλλες 
χώρες από την αντιμετώπιση παρόμοιων 
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αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων· καταστάσεων·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Να συνδράμει τις εθνικές αρχές 
ώστε να βελτιώσουν την αποδοτικότητα 
και την αποτελεσματικότητα της 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, κατά 
περίπτωση, μέσω του καθορισμού σαφών 
αρμοδιοτήτων και της αύξησης των 
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

δ) Να συνδράμει τις εθνικές αρχές 
ώστε να βελτιώσουν την αποδοτικότητα 
και την αποτελεσματικότητα του 
κοινωνικού διαλόγου, της διαχείρισης των 
ανθρώπινων πόρων, κατά περίπτωση, 
μέσω του καθορισμού σαφών 
αρμοδιοτήτων και της αύξησης των 
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν σε στενή 
συνεργασία με τα δικαιούχα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ειδικοί στόχοι που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 αναφέρονται σε τομείς 
πολιτικής που αφορούν την 
ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις, ιδίως όσον 
αφορά:

2. Οι ειδικοί στόχοι που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 αναφέρονται σε τομείς 
πολιτικής που αφορούν τη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και 
τις επενδύσεις, ιδίως όσον αφορά:
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη θεσμική μεταρρύθμιση και την 
αποτελεσματική και προσανατολισμένη 
στις υπηρεσίες λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης, το αποτελεσματικό κράτος 
δικαίου, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της απάτης και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες·

β) τη θεσμική μεταρρύθμιση και την 
αποτελεσματική και προσανατολισμένη 
στις υπηρεσίες λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης, το αποτελεσματικό κράτος 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ορθής 
εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης 
και των ενωσιακών πολιτικών, τη 
μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος 
και την ενίσχυση της καταπολέμησης της 
απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, την 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τις 
επενδύσεις, το εμπόριο και τις άμεσες 
ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό και τις 
δημόσιες προμήθειες, τη διατηρήσιμη 
τομεακή ανάπτυξη και τη στήριξη της 
καινοτομίας·

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, την 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τις 
επενδύσεις, τη συμμετοχή του κοινού στις 
επιχειρήσεις, το εμπόριο και τις άμεσες 
ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό και τις 
δημόσιες προμήθειες, τη διατηρήσιμη 
τομεακή ανάπτυξη και τη στήριξη της 
καινοτομίας·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις πολιτικές για τον τομέα της 
γεωργίας και για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη 

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, την 
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των αγροτικών περιοχών· προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, 
την επίτευξη ενεργειακής 
διαφοροποίησης και τον τερματισμό της 
ενεργειακής απομόνωσης κρατών μελών 
και περιφερειών, καθώς και για τον τομέα 
της γεωργίας  και για τη διατηρήσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα και την 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

στ) τις πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 
της απόκτησης χρηματοοικονομικών 
γνώσεων, τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και τον δανεισμό στην 
πραγματική οικονομία. την παραγωγή, 
παροχή και ποιοτική παρακολούθηση 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων· 
και πολιτικές  που αποβλέπουν στην 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει στήριξη στο πλαίσιο του 
Προγράμματος πρέπει να υποβάλει σχετικό 
αίτημα στην Επιτροπή, προσδιορίζοντας 
τους τομείς πολιτικής και τις 
προτεραιότητες προς στήριξη στο πλαίσιο 
του πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 
2. Το αίτημα αυτό υποβάλλεται το 
αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε 
ημερολογιακού έτους.

1. Το κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει τεχνική στήριξη στο πλαίσιο του 
Προγράμματος πρέπει να υποβάλει σχετικό 
αίτημα στην Επιτροπή, προσδιορίζοντας 
τους τομείς πολιτικής και τις 
προτεραιότητες προς στήριξη στο πλαίσιο 
του πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 
2. Το αίτημα αυτό υποβάλλεται το 
αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε 
ημερολογιακού έτους.
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
κατόπιν διαλόγου με το αιτούν κράτος 
μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 
αναλύει το αίτημα στήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, με βάση 
τον επείγοντα χαρακτήρα, το εύρος και το 
βάθος των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, τις ανάγκες στήριξης όσον 
αφορά τους σχετικούς τομείς πολιτικής, 
την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών και την εν γένει διοικητική 
ικανότητα του κράτους μέλους. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες 
δράσεις και μέτρα που χρηματοδοτούνται 
από τα ταμεία της Ένωσης ή από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα, η Επιτροπή, σε 
στενή συνεργασία με το οικείο κράτος 
μέλος, προσδιορίζει τους τομείς 
προτεραιότητας προς στήριξη, το πεδίο 
εφαρμογής των μέτρων στήριξης που 
πρόκειται να παρασχεθούν, καθώς και τη 
συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την εν λόγω στήριξη.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της 
επικουρικότητας, του σεβασμού των 
κοινωνικών εταίρων και της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, κατόπιν 
διαλόγου με το αιτούν κράτος μέλος, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 
αναλύει το αίτημα στήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, με βάση 
τον επείγοντα χαρακτήρα, το εύρος και το 
βάθος των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, τις ανάγκες στήριξης όσον 
αφορά τους σχετικούς τομείς πολιτικής, 
την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών και την εν γένει διοικητική 
ικανότητα του κράτους μέλους. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες 
δράσεις και μέτρα που χρηματοδοτούνται 
από τα ταμεία της Ένωσης ή από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα και ιδίως από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (ΕΔΕΤ) και το ΕΤΣΕ, η Επιτροπή, 
σε στενή συνεργασία με το οικείο κράτος 
μέλος, προσδιορίζει τις δράσεις 
προτεραιότητας προς αποτελεσματική 
στήριξη, τους συγκεκριμένους στόχους 
για το εν λόγω κράτος μέλος με βάση το 
άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, ένα 
χρονοδιάγραμμα, το πεδίο εφαρμογής των 
μέτρων στήριξης που πρόκειται να 
παρασχεθούν, καθώς και την εκτιμώμενη 
συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την εν λόγω στήριξη.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το αίτημα στήριξης μπορεί να 
υποβληθεί όσον αφορά τα ακόλουθα:

3. Το αίτημα στήριξης μπορεί να 
υποβληθεί όσον αφορά τα ακόλουθα:

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων 
στο πλαίσιο διαδικασιών οικονομικής 
διακυβέρνησης, ιδίως των σχετικών 
συστάσεων ανά χώρα που εκδίδονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
και/ή άλλων μέτρων που συνδέονται με 
την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης·

α) την εφαρμογή βιώσιμων 
μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη, τις 
οποίες έχουν αναλάβει με δική τους 
πρωτοβουλία, ιδίως για την επίτευξη 
οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας.

β) την εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής για τα κράτη 
μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει 
υφιστάμενων μέσων, ιδίως σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου23 για τα κράτη μέλη της ζώνης 
του ευρώ και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/200224 του Συμβουλίου για τα κράτη 
μέλη εκτός ζώνης ευρώ· 

β) την εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής για τα κράτη 
μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει 
υφιστάμενων μέσων, ιδίως σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου23 για τα κράτη μέλη της ζώνης 
του ευρώ και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/200224 του Συμβουλίου για τα κράτη 
μέλη εκτός ζώνης ευρώ·

γ) την εφαρμογή από τα κράτη μέλη 
μεταρρυθμίσεων τις οποίες έχουν 
αναλάβει με δική τους πρωτοβουλία, 
ιδίως για την επίτευξη βιώσιμων 
επενδύσεων, ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας.

γ) την εφαρμογή βιώσιμων 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 
ιδίως των σχετικών συστάσεων ανά χώρα 
που εκδίδονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ή άλλων μέτρων 
που συνδέονται με την εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης·

_____________ ________________
23 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την 
ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών 
μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία 
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές 
δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΕ 

23 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την 
ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών 
μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία 
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές 
δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΕ 
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L 140 της 27.5.2013, σ. 1).  L 140 της 27.5.2013, σ. 1).  

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του 
Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, 
για τη θέσπιση ενός μηχανισμού 
μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του 
ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών 
(EE L 53, 23.2.2002, σ. 1).  

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του 
Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, 
για τη θέσπιση ενός μηχανισμού 
μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του 
ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών 
(EE L 53, 23.2.2002, σ. 1).

(Τα στοιχεία (α) και (γ) του κειμένου της Επιτροπής γίνονται στοιχεία (γ) και (α) αντιστοίχως 
στην τροπολογία του Κοινοβουλίου.  Και επίσης τροποποιούνται αμφότερα).

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οργάνωση της στήριξης Οργάνωση της τεχνικής στήριξης

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
την προβλεπόμενη στήριξη για τα 
δικαιούχα κράτη μέλη σε συνεργασία με 
άλλα κράτη μέλη ή διεθνείς οργανισμούς.

1. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
την προβλεπόμενη τεχνική στήριξη για τα 
δικαιούχα κράτη μέλη σε συνεργασία με 
άλλα κράτη μέλη ή διεθνείς οργανισμούς.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το δικαιούχο κράτος μέλος, σε 
συντονισμό με την Επιτροπή, μπορεί να 
συνάψει εταιρική σχέση με ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη μέλη τα οποία 
ενεργούν ως εταίροι μεταρρύθμισης όσον 

2. Το δικαιούχο κράτος μέλος, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή, μπορεί να 
συνάψει εταιρική σχέση με ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη μέλη τα οποία 
ενεργούν ως εταίροι μεταρρύθμισης όσον 
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αφορά συγκεκριμένους τομείς 
μεταρρύθμισης. Ο εταίρος μεταρρύθμισης, 
σε συντονισμό με την Επιτροπή, 
συμβάλλει στη διαμόρφωση στρατηγικής 
και χαρτών πορείας για τη μεταρρύθμιση, 
στον σχεδιασμό βοήθειας υψηλής 
ποιότητας ή στην εποπτεία της εφαρμογής 
της στρατηγικής και των έργων.

αφορά συγκεκριμένους τομείς 
μεταρρύθμισης. Ο εταίρος μεταρρύθμισης, 
σε συνεργασία με την Επιτροπή, 
συμβάλλει στη διαμόρφωση στρατηγικής 
και χαρτών πορείας για τη μεταρρύθμιση, 
στον σχεδιασμό βοήθειας υψηλής 
ποιότητας ή στην εποπτεία της εφαρμογής 
της στρατηγικής και των έργων.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πέρα από το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που ορίζεται στο άρθρο 9, το 
Πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί 
μέσω πρόσθετων συνεισφορών από τα 
κράτη μέλη.

1. Πέρα από το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που ορίζεται στο άρθρο 9, το 
Πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί 
μέσω πρόσθετων προαιρετικών 
συνεισφορών από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης, το αργότερο έως τα μέσα του 
2019 και έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 
2021.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του προγράμματος και 
υποβάλλει εκ των υστέρων έκθεση 
αξιολόγησης, το αργότερο έως τα μέσα του 
2019 και έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 
2021. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των 
στόχων του Προγράμματος, αιτιολόγηση 
οποιασδήποτε απόφασης για χορήγηση ή 
άρνηση στήριξης σε κράτη μέλη, την 
αποδοτική χρήση των σχετικών πόρων 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
του Προγράμματος, καθώς και εκτίμηση 
για το κατά πόσον η χρηματοδότηση σε 
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τομείς οι οποίοι καλύπτονται από το 
Πρόγραμμα πρέπει να προσαρμοστεί ή να 
παραταθεί μετά το 2020.  Εξετάζει επίσης 
κατά πόσον διατηρούν την επικαιρότητά 
τους όλοι οι στόχοι και δράσεις. Η εκ των 
υστέρων έκθεση αξιολόγησης 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του 
Προγράμματος.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, 
την αποδοτική χρήση των σχετικών 
πόρων και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία του Προγράμματος, καθώς και 
εκτίμηση για το κατά πόσον η 
χρηματοδότηση σε τομείς οι οποίοι 
καλύπτονται από το Πρόγραμμα πρέπει 
να προσαρμοστεί ή να παραταθεί μετά το 
2020. Εξετάζει επίσης κατά πόσον 
διατηρούν την επικαιρότητά τους όλοι οι 
στόχοι και δράσεις. Η εκ των υστέρων 
έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τον πιο 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του 
Προγράμματος.

διαγράφεται

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) ο αριθμός των στόχων του σχεδίου 
στήριξης που έχουν επιτευχθεί από το 
δικαιούχο κράτος μέλος·
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΏΝ

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 
2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jan Olbrycht

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί Πρόγραμμα 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
(εφεξής «το Πρόγραμμα») με στόχο την 
ενίσχυση της ικανότητας των κρατών 
μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν 
διαρθρωτικές και διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις που δίνουν ώθηση στην 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων με την χορήγηση 
βοήθειας για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των ταμείων της 
Ένωσης. Σκοπός του Προγράμματος είναι 

(7) Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί Πρόγραμμα 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
(εφεξής «το Πρόγραμμα») με στόχο την 
ενίσχυση της ικανότητας των κρατών 
μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν 
διαρθρωτικές και διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις που δίνουν ώθηση στην 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων με την χορήγηση 
βοήθειας για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των ταμείων της 
Ένωσης. Σκοπός του Προγράμματος είναι 
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να συμβάλει στην επίτευξη των κοινών 
στόχων για οικονομική ανάκαμψη, 
δημιουργία θέσεων εργασίας, ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και 
τόνωση των επενδύσεων στην πραγματική 
οικονομία.

να συμβάλει στην επίτευξη των κοινών 
στόχων για οικονομική ανάκαμψη, 
δημιουργία θέσεων εργασίας, ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και 
τόνωση των βιώσιμων επενδύσεων στην 
πραγματική οικονομία.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Κατόπιν διαλόγου με το αιτούν 
κράτος μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αναλύει το αίτημά του, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
να προσδιορίζει τη στήριξη που θα πρέπει 
να παρέχεται με βάση τον επείγοντα 
χαρακτήρα, το εύρος και το βάθος των 
προβλημάτων που εντοπίστηκαν, τις 
ανάγκες στήριξης όσον αφορά τους τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία 
με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, θα 
πρέπει να προσδιορίζει τους τομείς 
προτεραιότητας, το πεδίο εφαρμογής των 
μέτρων στήριξης που πρόκειται να 
παρασχεθούν και τη συνολική 
χρηματοδοτική συνεισφορά για μια τέτοια 
στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υπάρχουσες δράσεις και μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 
Ένωσης ή άλλα ενωσιακά προγράμματα.

(10) Κατόπιν διαλόγου με το αιτούν 
κράτος μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αναλύει το αίτημά του, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
να προσδιορίζει τη στήριξη που θα πρέπει 
να παρέχεται με βάση τον επείγοντα 
χαρακτήρα, το εύρος και το βάθος των 
προβλημάτων που εντοπίστηκαν, τις 
ανάγκες στήριξης όσον αφορά τους τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία 
με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, θα 
πρέπει να προσδιορίζει τους τομείς 
προτεραιότητας, το πεδίο εφαρμογής των 
μέτρων στήριξης που πρόκειται να 
παρασχεθούν και τη συνολική 
χρηματοδοτική συνεισφορά για μια τέτοια 
στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υπάρχουσες δράσεις και μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 
Ένωσης ή άλλα ενωσιακά προγράμματα. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εμπλουτίσει 
περισσότερο τη δεξαμενή διαθέσιμων 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που θα 
μπορούν να σταλούν ad hoc προκειμένου 
να συνδράμουν σε έργα στήριξης σε 
κράτη μέλη.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής 
«Επανεξέταση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ»13 και «Προϋπολογισμός για την 
“Ευρώπη 2020”»14 υπογραμμίζουν τη 
σημασία της εστίασης της 
χρηματοδότησης σε δραστηριότητες με 
αδιαμφισβήτητη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, δηλαδή σε τομείς όπου η παρέμβαση 
της Ένωσης είναι ικανή να προσπορίσει 
πρόσθετη αξία σε σύγκριση με την 
ανάληψη δράσης μόνο από τα κράτη μέλη. 
Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη δράσεων που 
υλοποιούνται βάσει του Προγράμματος 
πρέπει να εξασφαλίζει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνέργειά 
τους με άλλα προγράμματα και πολιτικές 
σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. 
Οι δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος 
θα επιτρέψουν την εκπόνηση και 
εφαρμογή λύσεων για την αντιμετώπιση 
εθνικών προκλήσεων που έχουν αντίκτυπο 
σε διασυνοριακού ή ενωσιακού επιπέδου 
προκλήσεις και την επίτευξη μιας 
συνεκτικής και συνεπούς εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης. Επιπλέον, πρέπει να 
συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
εμπιστοσύνης και την προώθηση της 
συνεργασίας με την Επιτροπή, καθώς και 
μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, η 
Ένωση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη 
θέση σε σύγκριση με τα κράτη μέλη 
προκειμένου να παράσχει μια πλατφόρμα 
για την παροχή και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών από ομοτίμους, καθώς και για 
την κινητοποίηση εμπειρογνωσίας.

(11) Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής 
«Επανεξέταση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ»13 και «Προϋπολογισμός για την 
“Ευρώπη 2020”»14 υπογραμμίζουν τη 
σημασία της εστίασης της 
χρηματοδότησης σε δραστηριότητες με 
αδιαμφισβήτητη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, δηλαδή σε τομείς όπου η παρέμβαση 
της Ένωσης είναι ικανή να προσπορίσει 
πρόσθετη αξία σε σύγκριση με την 
ανάληψη δράσης μόνο από τα κράτη μέλη. 
Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη δράσεων που 
υλοποιούνται βάσει του Προγράμματος 
πρέπει να εξασφαλίζει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνέργειά 
τους με άλλα προγράμματα και πολιτικές 
σε περιφερειακό, εθνικό, ενωσιακό και 
διεθνές επίπεδο. Οι δράσεις στο πλαίσιο 
του Προγράμματος θα επιτρέψουν την 
εκπόνηση και εφαρμογή λύσεων για την 
αντιμετώπιση εθνικών προκλήσεων που 
έχουν αντίκτυπο σε διασυνοριακού ή 
ενωσιακού επιπέδου προκλήσεις και την 
επίτευξη μιας συνεκτικής και συνεπούς 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης. 
Επιπλέον, πρέπει να συμβάλλουν στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και 
την προώθηση της συνεργασίας με την 
Επιτροπή, καθώς και μεταξύ των κρατών 
μελών. Επιπλέον, η Ένωση βρίσκεται σε 
πλεονεκτικότερη θέση σε σύγκριση με τα 
κράτη μέλη προκειμένου να παράσχει μια 
πλατφόρμα για την παροχή και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών από 
ομοτίμους, καθώς και για την 
κινητοποίηση εμπειρογνωσίας.

__________________ __________________
13 COM(2010)700 της 19ης Οκτωβρίου 
2010.

13 COM(2010)700 της 19ης Οκτωβρίου 
2010.

14 COM(2011)500 τελικό της 29ης Ιουνίου 14 COM(2011)500 τελικό της 29ης Ιουνίου 
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Ο παρών κανονισμός καθορίζει 
ένα χρηματοδοτικό κονδύλι, για ολόκληρη 
τη διάρκεια του Προγράμματος, το οποίο 
αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, 
κατά την έννοια του σημείου 17 της 
διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 
σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία 
του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 β) Η χρηματοδότηση του 
Προγράμματος μέσω της μεταφοράς 
κονδυλίων από την τεχνική βοήθεια με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής μπορεί να 
θεωρηθεί μόνο ως εφάπαξ λύση που δεν 
θα πρέπει να δημιουργήσει προηγούμενο 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση των 
μελλοντικών πρωτοβουλιών στον τομέα 
αυτό. Μια πιθανή νομοθετική πρόταση 
για την παράταση του Προγράμματος στο 
πλαίσιο του νέου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου θα 
συμπεριλάβει μια ξεχωριστή νέα 
κατανομή που θα εγγραφεί ειδικά για το 
Πρόγραμμα.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό να στηριχθούν οι προσπάθειες 
των κρατών μελών για την επιδίωξη και 
την εφαρμογή διαρθρωτικών, θεσμικών 
και διοικητικών μεταρρυθμίσεων, είναι 
απαραίτητο να επιτραπεί ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 100% των επιλέξιμων 
δαπανών, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του Προγράμματος, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την τήρηση των αρχών της 
συγχρηματοδότησης και της μη 
αποκόμισης κέρδους.

(16) Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό να στηριχθούν οι προσπάθειες 
των κρατών μελών για την επιδίωξη και 
την εφαρμογή διαρθρωτικών, θεσμικών 
και διοικητικών μεταρρυθμίσεων, είναι 
απαραίτητο να επιτραπεί ποσοστό 
συγχρηματοδότησης μέχρι 100% των 
επιλέξιμων δαπανών, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση 
των αρχών της συγχρηματοδότησης και 
της μη αποκόμισης κέρδους.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
του Προγράμματος, θα πρέπει να 
θεσπιστεί, από το αρχικό στάδιο, 
κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης των 
αποτελεσμάτων του Προγράμματος. Θα 
πρέπει να διεξαχθεί ενδιάμεση αξιολόγηση 
εξετάζοντας την επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος, την αποτελεσματικότητα 
και την προστιθέμενη αξία του σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια τελική 
αξιολόγηση θα πρέπει, επίσης, να 
αντιμετωπίσει τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο και τις επιπτώσεις βιωσιμότητας 
του Προγράμματος. Οι εν λόγω 
αξιολογήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε 
δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα 
αποτελέσματα του Προγράμματος.

(20) Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
του Προγράμματος και η επίτευξη των 
καθορισμένων στόχων, θα πρέπει να 
θεσπιστεί, από το αρχικό στάδιο, 
κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης των 
αποτελεσμάτων του Προγράμματος. Το 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπό σημείωση τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας. Θα πρέπει να διενεργείται 
ετήσια έκθεση παρακολούθησης σχετικά 
με την εφαρμογή του Προγράμματος, η 
οποία θα περιλαμβάνει ανάλυση της 
εφαρμογής των κριτηρίων αξιολόγησης 
του αιτήματος στήριξης, ενδιάμεση 
αξιολόγηση που θα εξετάζει την επίτευξη 
των στόχων του Προγράμματος, την 
αποτελεσματικότητά του και την 
προστιθέμενη αξία του σε ευρωπαϊκό 
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επίπεδο, καθώς και αξιολόγηση του 
μέλλοντος Προγράμματος δυνάμει της 
επόμενης περιόδου δημοσιονομικού 
προγραμματισμού. Μια εκ των υστέρων 
αξιολόγηση θα πρέπει, επίσης, να 
αντιμετωπίσει τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο και τις επιπτώσεις βιωσιμότητας 
του Προγράμματος. Οι εν λόγω 
αξιολογήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε 
δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα 
αποτελέσματα του Προγράμματος.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα κονδύλια που προορίζονται για 
το Πρόγραμμα μπορούν επίσης να 
καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του 
Προγράμματος και την επίτευξη των 
στόχων του. Ειδικότερα, δαπάνες για 
μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στο βαθμό 
που αφορούν τους γενικούς στόχους του 
παρόντος κανονισμού, δαπάνες για 
δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας την οποία πραγματοποιεί η 
Επιτροπή για τη διαχείριση του 
Προγράμματος.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται 
σε 142 800 000 ευρώ.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του Προγράμματος ορίζεται σε 
142 800 000 ευρώ.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κονδύλια που προορίζονται για 
το Πρόγραμμα μπορούν επίσης να 
καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του 
Προγράμματος και την επίτευξη των 
στόχων του. Ειδικότερα, δαπάνες για 
μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στο βαθμό 
που αφορούν τους γενικούς στόχους του 
παρόντος κανονισμού, δαπάνες για 
δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας την οποία πραγματοποιεί η 
Επιτροπή για τη διαχείριση του 
Προγράμματος.

διαγράφεται

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης, το αργότερο έως τα μέσα του 
2019 και έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 
2021.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ετήσια έκθεση 
παρακολούθησης σχετικά με την 
εφαρμογή του Προγράμματος, η οποία 
περιλαμβάνει ανάλυση της εφαρμογής 
των κριτηρίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 για την 
αξιολόγηση των αιτημάτων στήριξης που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη, ενδιάμεση 
έκθεση αξιολόγησης, το αργότερο έως τα 
τέλη του 2018 και έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 
2021.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, 
την αποδοτική χρήση των σχετικών πόρων 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
Προγράμματος, καθώς και εκτίμηση για το 
κατά πόσον η χρηματοδότηση σε τομείς οι 
οποίοι καλύπτονται από το Πρόγραμμα 
πρέπει να προσαρμοστεί ή να παραταθεί 
μετά το 2020. Εξετάζει επίσης κατά πόσον 
διατηρούν την επικαιρότητά τους όλοι οι 
στόχοι και δράσεις. Η εκ των υστέρων 
έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τον πιο 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του 
Προγράμματος.

3. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, 
την αποδοτική χρήση των σχετικών πόρων 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
Προγράμματος, καθώς και εκτίμηση για το 
κατά πόσον η χρηματοδότηση σε τομείς οι 
οποίοι καλύπτονται από το Πρόγραμμα 
πρέπει να αποκατασταθεί στο πλαίσιο του 
επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου με 
ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο. Εξετάζει 
επίσης κατά πόσον διατηρούν την 
επικαιρότητά τους όλοι οι στόχοι και 
δράσεις. Η εκ των υστέρων έκθεση 
αξιολόγησης περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τον πιο μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο του Προγράμματος.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 91 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το 0,35% των συνολικών πόρων, 
κατόπιν αφαίρεσης της στήριξης για τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 
6 και της ενίσχυσης για τους απόρους που 
αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 7, 
διατίθεται σε τεχνική συνδρομή με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, εκ των 
οποίων έως 112 233 000 ευρώ διατίθενται 
για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων προς χρήση στο πλαίσιο 
του πεδίου εφαρμογής και του σκοπού του 
εν λόγω Προγράμματος.

3. Το 0,35% των συνολικών πόρων, 
κατόπιν αφαίρεσης της στήριξης για τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 
6 και της ενίσχυσης για τους απόρους που 
αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 7, 
διατίθεται σε τεχνική συνδρομή με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, εκ των 
οποίων έως 112 233 000 ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές διατίθενται για το 
Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων προς χρήση στο πλαίσιο 
του πεδίου εφαρμογής και του σκοπού του 
εν λόγω Προγράμματος.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 το ΕΓΤΑΑ μπορεί 
να χρησιμοποιεί έως και το 0,25% των 
ετήσιων κονδυλίων του για τη 
χρηματοδότηση των δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 58 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 
σύστασης και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 και του δικτύου 
των ΕΣΚ που αναφέρεται στο άρθρο 53 
του παρόντος κανονισμού κατόπιν 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής και/ή εξ 
ονόματός της, εκ των οποίων έως 30 567 
000 ευρώ διατίθενται για το Πρόγραμμα 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
προς χρήση στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής και του σκοπού του εν λόγω 
Προγράμματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 το ΕΓΤΑΑ μπορεί 
να χρησιμοποιεί έως και το 0,25% των 
ετήσιων κονδυλίων του για τη 
χρηματοδότηση των δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 58 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 
σύστασης και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 και του δικτύου 
των ΕΣΚ που αναφέρεται στο άρθρο 53 
του παρόντος κανονισμού κατόπιν 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής και/ή εξ 
ονόματός της, εκ των οποίων έως 30 567 
000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές διατίθενται 
για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων προς χρήση στο πλαίσιο 
του πεδίου εφαρμογής και του σκοπού του 
εν λόγω Προγράμματος.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ 
ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 
2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Csaba Sógor

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, η ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχει 
καταστεί ισχυρότερη και περισσότερο επιτακτική από ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον 
Ιούνιο του 2010, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων όλων των κρατών μελών της ΕΕ 
κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η στρατηγική αναγνώρισε ότι η οικονομική ύφεση 
αποκάλυψε διαρθρωτικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η απάντηση που αποφάσισε 
η ΕΕ συλλογικά να αναπτύξει δεν στόχευε μόνο στην επιστροφή στην προ της κρίσης 
κατάσταση. Αντ’ αυτού, επέμεινε ότι τα κράτη μέλη και η ΕΕ θα πρέπει να αναβαθμίσουν τις 
προσπάθειες για την υλοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα 
επαναφέρουν την ανάπτυξη και θα διασφαλίσουν μια βιώσιμη πορεία για την ευρωπαϊκή 
οικονομία, βοηθώντας την ΕΕ να εξέλθει από την κρίση πιο ισχυρή από ποτέ.

Έξι έτη μετά τη δρομολόγηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η δέσμευση αυτή απέχει 
πολύ από την υλοποίησή της.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) συμμερίζεται την άποψη 
ότι τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερες 
καθυστερήσεις στην επίτευξη φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων. Το 2016, στην έκθεση με τίτλο 
«Going for growth», ο ΟΟΣΑ διαπίστωσε ότι «οι συνολικές αναπτυξιακές προοπτικές 
παραμένουν δυσμενείς στο εγγύς μέλλον, με επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου και 
καθυστέρηση της ανάκαμψης των προηγμένων οικονομιών λόγων των σταθερά χαμηλών 
επενδύσεων. Η ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, σε συνδυασμό με υποστηρικτικές 
πολιτικές ζήτησης, παραμένει ισχυρή προκειμένου να αυξηθούν η παραγωγικότητα και η 
δημιουργία θέσεων εργασίας που θα προωθήσουν τη βελτίωση της ισότητας. [...] Στο πλαίσιο 
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των υποτονικών παγκόσμιων οικονομικών προοπτικών, είναι ανάγκη να τεθούν ως 
προτεραιότητα οι μεταρρυθμίσεις που, εκτός από την τόνωση της απασχόλησης και της 
παραγωγικότητας, μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τη δραστηριότητα σε βραχυπρόθεσμη 
βάση».

Η διαδικασία του σωστού σχεδιασμού και της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων μπορεί να 
είναι πολύ επίμοχθη και απαιτεί ισχυρές ικανότητες ανάλυσης, σχεδιασμού και διαχείρισης, 
καθώς και την πρόσβαση σε πληροφορίες και επαρκείς ανθρώπινους πόρους. Η αξιολόγηση 
της πείρας που αποκομίστηκε με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα υποδηλώνει ότι η 
διαθεσιμότητα της τεχνικής υποστήριξης μπορούν να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για 
την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, αλλά η αποτελεσματικότητά της μπορεί να 
παρεμποδιστεί σοβαρά από την έλλειψη σαφούς στρατηγικής. Η εν λόγω πείρα υποδηλώνει 
επίσης ότι η τεχνική υποστήριξη δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μόνο σε περιόδους κρίσης. 
Κατά τη γνώμη του εισηγητή σας, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 
διαρθρωτικά υγιών και ανθεκτικών οικονομιών που μπορούν να αντιμετωπίσουν μελλοντικές 
προκλήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος στήριξης 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που θα παράσχει βοήθεια για ένα ευρύ φάσμα 
μεταρρυθμίσεων, είναι μια ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία, καθώς όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν και να λάβουν στήριξη για την επίτευξη 
προόδου στην πορεία των μεταρρυθμίσεων που μπορούν να δημιουργήσουν ένα υγιές 
οικονομικό περιβάλλον, να τονώσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, και να βελτιώσουν 
τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών τους.

Η Επιτροπή όρισε ως πηγή της χρηματοδότησης του νέου προγράμματος την πολιτική 
συνοχής, και ειδικότερα τους πόρους που διατίθενται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής. Η επιλογή αυτή εγείρει ανησυχίες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς 
δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι οι ανάγκες των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη 
ικανοτήτων για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των πόρων των Ταμείων εντός 
του νέου, πιο πολύπλοκου ρυθμιστικού πλαισίου θα είναι τελικώς μικρότερες από ό,τι 
αναμενόταν αρχικά. Ως αντίβαρο, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι το είδος των 
μεταρρυθμίσεων στις οποίες στοχεύει το πρόγραμμα θα συμβάλουν από μόνες τους στη 
δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος που μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επωφεληθούν 
πλήρως από επενδύσεις πολιτικής συνοχής τόσο σε υλική όσο και σε ήπια μορφή 
περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ άλλων, με τη βελτίωση των ποσοστών απορρόφησης.

Λαμβανομένων υπόψη των ανισοτήτων στα επίπεδα ανάπτυξης των κρατών μελών και στη 
διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας εμπειρογνωμοσύνης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
βαθιών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ορισμένες χώρες θα έχουν την ευκαιρία να 
επωφεληθούν περισσότερο από τη στήριξη αυτή σε σύγκριση με άλλες. Ωστόσο, όλες οι 
επιτυχείς μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν τελικά σε αύξηση της κοινωνικής, οικονομικής και 
εδαφικής συνοχής στην ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση, 
κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και των δράσεών της, 
συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται 
με την προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας. Επιπλέον, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να 
εντάσσονται στις πολιτικές της Ένωσης 
προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος 
ανάπτυξη.

διαγράφεται

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Τα άρθρα 5 και 148 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προβλέπουν ότι το Συμβούλιο, 
μετά από πρόταση της Επιτροπής και 
μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, οφείλει να καθορίζει κάθε 
χρόνο κατευθυντήριες γραμμές για τον 
συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης 
των κρατών μελών.

Τροπολογία 3
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Αρκετά κράτη μέλη διήλθαν, και 
εξακολουθούν να διέρχονται, από 
διαδικασίες προσαρμογής για τη διόρθωση 
μακροοικονομικών ανισορροπιών που 
είχαν συσσωρευθεί κατά το παρελθόν και 
πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν την 
πρόκληση της χαμηλής δυνητικής 
ανάπτυξης. Η Ένωση έχει χαρακτηρίσει 
την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων ως μια από τις πολιτικές 
της προτεραιότητες προκειμένου η 
ανάκαμψη να εισέλθει σε βιώσιμη πορεία, 
να απελευθερωθεί το αναπτυξιακό 
δυναμικό ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα 
προσαρμογής, και να στηριχθεί η 
διαδικασία σύγκλισης.

(3) Αρκετά κράτη μέλη διήλθαν, και 
εξακολουθούν να διέρχονται, από 
διαδικασίες προσαρμογής για τη διόρθωση 
μακροοικονομικών ανισορροπιών που 
είχαν συσσωρευθεί κατά το παρελθόν και 
πολλά από αυτά πλήττονται από τη 
χαμηλή δυνητική ανάπτυξη, υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, σοβαρή κρίση στα 
βασικά παραγωγικά τους συστήματα, 
διευρυνόμενες κοινωνικές ανισότητες και 
αυξημένο κίνδυνο φτώχειας μεταξύ του 
πληθυσμού. Ως εκ τούτου, υπάρχει 
ανάγκη για κοινωνικά υπεύθυνες, 
έξυπνες, βιώσιμες και χωρίς 
αποκλεισμούς διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, οι οποίες να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 9 της ΣΛΕΕ. Η 
Ένωση έχει, συνεπώς, χαρακτηρίσει την 
εφαρμογή τέτοιων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων ως μια από τις πολιτικές 
της προτεραιότητες προκειμένου η 
ανάκαμψη να εισέλθει σε βιώσιμη πορεία, 
να απελευθερωθεί το αναπτυξιακό 
δυναμικό ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα 
προσαρμογής, να τονωθεί η ανάπτυξη, να 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να 
τονωθούν οι επενδύσεις, και να στηριχθεί 
η διαδικασία της προς τα άνω σύγκλισης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι μεταρρυθμίσεις είναι εκ φύσεως 
διαδικασίες πολύπλοκες που απαιτούν μια 
πλήρη αλυσίδα πολύ εξειδικευμένων 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Η αντιμετώπιση 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε 
διάφορους δημόσιους τομείς πολιτικής 

(4) Οι μεταρρυθμίσεις είναι εκ φύσεως 
διαδικασίες πολύπλοκες που απαιτούν 
πολιτική βούληση, ικανότητα διαλόγου 
και συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα, 
δημοσιονομικούς και διοικητικούς 
πόρους και μια πλήρη αλυσίδα πολύ 
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αποτελεί πρόκληση επειδή τα οφέλη τους 
συχνά χρειάζονται χρόνο για να 
υλοποιηθούν. Επομένως, ο έγκαιρος και 
αποτελεσματικός σχεδιασμός και η 
εφαρμογή τους είναι καίριας σημασίας, 
είτε πρόκειται για οικονομίες τις οποίες 
έχει πλήξει η κρίση είτε πρόκειται για 
δομικά αδύναμες οικονομίες. Στο πλαίσιο 
αυτό, η παροχή στήριξης από την Ένωση 
υπό τη μορφή τεχνικής συνδρομής υπήρξε 
καθοριστικής σημασίας για τη στήριξη 
της οικονομικής προσαρμογής της 
Ελλάδας και της Κύπρου τα τελευταία έτη.

εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων σε διάφορους δημόσιους 
τομείς πολιτικής αποτελεί πρόκληση 
επειδή τα αποτελέσματά τους συχνά 
χρειάζονται χρόνο για να υλοποιηθούν. 
Επομένως, ο έγκαιρος και 
αποτελεσματικός σχεδιασμός και η 
εφαρμογή τους είναι καίριας σημασίας, 
είτε πρόκειται για οικονομίες τις οποίες 
έχει πλήξει η κρίση είτε πρόκειται για 
δομικά αδύναμες οικονομίες. Στο πλαίσιο 
αυτό, η παροχή στήριξης από την Ένωση 
υπό τη μορφή τεχνικής συνδρομής υπήρξε 
σημαντική για τη στήριξη της διαδικασίας 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τα 
τελευταία έτη, ιδίως στα κράτη μέλη στα 
οποία εφαρμόζονταν προγράμματα 
οικονομικής προσαρμογής. Συνεπώς, η 
Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από τα 
προγράμματα που είχαν ως στόχο τη 
στήριξη της οικονομικής προσαρμογής 
της Ελλάδας και της Κύπρου τα τελευταία 
έτη. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
μερών στον σχεδιασμό των 
μεταρρυθμίσεων, η εκτίμηση του 
αντικτύπου και η οικειοποίηση των 
διαρθρωτικών αυτών μεταρρυθμίσεων 
από τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας 
των πολιτών, έχουν επίσης ουσιώδη 
σημασία για την επιτυχία των 
προγραμμάτων στήριξης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1α 
όρισε, ως κοινωνικά υπεύθυνες 
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μεταρρυθμίσεις τις μεταρρυθμίσεις που 
βασίζονται στην αλληλεγγύη, στην 
ένταξη, στην κοινωνική δικαιοσύνη και 
σε δίκαιη κατανομή του πλούτου, ήτοι 
ένα μοντέλο που διασφαλίζει την ισότητα 
και την κοινωνική προστασία, 
προστατεύει τις ευάλωτες ομάδες και 
βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο όλων των 
πολιτών.
__________________
1a Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
2016 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
για τον συντονισμό των οικονομικών 
πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές 
πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της 
ανάπτυξης για το 2016 (Κείμενα που 
εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0059).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα κράτη μέλη μπορεί να 
επωφεληθούν από την παρεχόμενη στήριξη 
για την αντιμετώπιση προκλήσεων όσον 
αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι εν 
λόγω προκλήσεις είναι δυνατόν να 
εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, 
όπως η περιορισμένη διοικητική και 
θεσμική ικανότητα ή η πλημμελής 
εφαρμογή και εκτέλεση της νομοθεσίας 
της Ένωσης.

(5) Τα κράτη μέλη μπορεί να 
επωφεληθούν από την παρεχόμενη στήριξη 
για την αντιμετώπιση προκλήσεων όσον 
αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
σύμφωνα με τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς στόχους της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της 
οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας 
βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας, της προώθησης υγιών 
δημόσιων επενδύσεων και της 
κοινωνικής ανάπτυξης. Οι εν λόγω 
προκλήσεις είναι δυνατόν να εξαρτώνται 
από διάφορους παράγοντες, όπως η 
περιορισμένη διοικητική και θεσμική 
ικανότητα ή η πλημμελής εφαρμογή και 
εκτέλεση της νομοθεσίας της Ένωσης, 
γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
ακατάλληλα σχεδιασμένες 
μεταρρυθμίσεις, που δεν μπορούν να 
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εκπληρώσουν αυτούς τούς στόχους. Τα 
γεγονότα αυτά θα μπορούσαν με τη σειρά 
τους να επηρεάσουν το μακροπρόθεσμο 
αναπτυξιακό δυναμικό ορισμένων 
κρατών μελών με δευτερογενείς 
επιπτώσεις για την παροχή κοινωνικής 
πρόνοιας και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ένωση διαθέτει μακρά πείρα 
στην παροχή ειδικής στήριξης στις εθνικές 
διοικήσεις και σε άλλες αρχές των κρατών 
μελών όσον αφορά την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και παρόμοιες δράσεις σε 
ορισμένους τομείς (π.χ. φορολογία, 
τελωνεία, στήριξη μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων), καθώς και σε σχέση με την 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Η πείρα 
που απέκτησε η Ένωση όσον αφορά τη 
στήριξη των εθνικών αρχών στην 
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων πρέπει να 
αξιοποιηθεί για να ενισχυθεί η ικανότητα 
της Ένωσης να παρέχει στήριξη στα κράτη 
μέλη. Η ανάληψη συνολικής και 
ολοκληρωμένης δράσης είναι πράγματι 
αναγκαία προκειμένου να παρέχεται 
στήριξη σε εκείνα τα κράτη μέλη τα 
οποία αναλαμβάνουν διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που δίνουν ώθηση στην 
ανάπτυξη και ζητούν τη συνδρομή της 
Ένωση προς αυτόν τον σκοπό.

(6) Τα θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης διαθέτουν μακρά 
πείρα στην παροχή ειδικής στήριξης στις 
εθνικές και/ή υποεθνικές αρχές των 
κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και παρόμοιες δράσεις σε 
ορισμένους τομείς (π.χ. φορολογία, 
τελωνεία, στήριξη μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων), καθώς και σε σχέση με την 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Η πείρα 
που απέκτησαν τα θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης όσον αφορά τη 
στήριξη των εθνικών και περιφερειακών 
αρχών στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή 
βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς 
μεταρρυθμίσεων πρέπει να αξιοποιηθεί για 
να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να 
παρέχει στήριξη στα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη ώστε να τα βοηθήσει να βελτιώσουν 
το αναπτυξιακό δυναμικό και την 
κοινωνική συνοχή τους μέσω μέτρων που 
θα αποβλέπουν στην αύξηση των 
ποσοστών απασχόλησης, στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας και στην 
αύξηση της προσβασιμότητας και της 
ποιότητας των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης και εκπαίδευσης. Τα εν λόγω 
μέτρα στήριξης θα πρέπει να βασίζονται 
σε μια συνολική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τους 
δεσμούς μεταξύ των διαφόρων τομέων 
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που καλύπτουν οι μεταρρυθμίσεις και της 
ικανότητας συνεργασίας μεταξύ όλων 
των επιπέδων διακυβέρνησης ως εταίρων 
— με σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο κάθε 
κράτους μέλους και με τη συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 19/2015 με 
τίτλο «Περισσότερη προσοχή στα 
αποτελέσματα που χρειάζονται για να 
βελτιωθεί η παροχή τεχνικής βοήθειας 
στην Ελλάδα» αναγνωρίζει ότι η παροχή 
τεχνικής βοήθειας προς τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να βασίζεται σε μια στρατηγική με 
σαφώς καθορισμένους στόχους. Η εν 
λόγω έκθεση περιλαμβάνει επίσης 
χρήσιμες συστάσεις, οι οποίες θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη, σχετικά με το πώς η 
Επιτροπή μπορεί να βελτιώσει τη στήριξή 
της προς τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων 
μέσω της αυξημένης ανάληψης ευθύνης 
και της αύξησης της 
αποτελεσματικότητας των 
μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί Πρόγραμμα 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
(εφεξής «το Πρόγραμμα») με στόχο την 
ενίσχυση της ικανότητας των κρατών 
μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν 

(7) Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί Πρόγραμμα 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
(εφεξής «το Πρόγραμμα») με στόχο την 
ενίσχυση της ικανότητας των κρατών 
μελών να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν 
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διαρθρωτικές και διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις που δίνουν ώθηση στην 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων με την χορήγηση 
βοήθειας για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των ταμείων της 
Ένωσης. Σκοπός του Προγράμματος είναι 
να συμβάλει στην επίτευξη των κοινών 
στόχων για οικονομική ανάκαμψη, 
δημιουργία θέσεων εργασίας, ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και 
τόνωση των επενδύσεων στην πραγματική 
οικονομία.

βιώσιμες οικονομικές και κοινωνικές 
διαρθρωτικές και διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις που δίνουν ώθηση στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων με τη 
χορήγηση βοήθειας για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των ταμείων της 
Ένωσης, ιδίως των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ). Σκοπός του προγράμματος είναι 
να συμβάλει στην επίτευξη των κοινών 
στόχων για οικονομική ανάκαμψη, 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρώπης, δημιουργία σταθερών και 
βιώσιμων θέσεων εργασίας, αύξηση της 
παραγωγικότητας, τόνωση των βιώσιμων 
επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, 
καθώς και προς την κατεύθυνση της 
διασφάλισης υγειονομικών και 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας, της καταπολέμησης της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και, εν τέλει, της ενίσχυσης 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής στην Ένωση.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση, κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, οφείλει 
να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή ενός υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας. Επιπλέον, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι απαιτήσεις της 
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περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να 
εντάσσονται στις πολιτικές της Ένωσης 
προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος 
ανάπτυξη. Προκειμένου να προωθηθεί η 
χρηστή διακυβέρνηση και να 
διασφαλιστεί η συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών, στο άρθρο 15 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ορίζεται ότι τα θεσμικά και 
λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της 
Ένωσης οφείλουν να διεξάγουν τις 
εργασίες τους με όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα 
πρέπει να παρέχεται στήριξη από την 
Επιτροπή κατόπιν αιτήματος ενός κράτους 
μέλους, σε τομείς όπως ο προϋπολογισμός 
και η φορολογία, η δημόσια διοίκηση οι 
θεσμικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, 
το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, η 
καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς 
και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, η ανάπτυξη 
του ιδιωτικού τομέα, οι επενδύσεις, ο 
ανταγωνισμός, οι δημόσιες προμήθειες, οι 
διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων, η 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, οι 
επενδύσεις, το εμπόριο, η διατηρήσιμη 
ανάπτυξη, η καινοτομία, η εκπαίδευση και 
κατάρτιση, οι πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, το σύστημα δημόσιας υγείας, οι 
πολιτικές για το άσυλο και τη 
μετανάστευση, η γεωργία και η αγροτική 
ανάπτυξη και οι πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα.

(8) Στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα 
πρέπει να παρέχεται στήριξη από την 
Επιτροπή κατόπιν αιτήματος ενός κράτους 
μέλους, σε τομείς όπου έχουν εντοπιστεί 
συγκεκριμένες ανάγκες από τα κράτη 
μέλη, όπως ο προϋπολογισμός και η 
φορολογία, η δημόσια διοίκηση, οι 
θεσμικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, 
το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, η 
καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς 
και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, η 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 
και των «εικονικών» εταιρειών, το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, η ανάπτυξη 
του ιδιωτικού τομέα, οι επενδύσεις, ο 
ανταγωνισμός, οι δημόσιες προμήθειες, οι 
διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων, η 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, οι 
επενδύσεις, το εμπόριο, η διατηρήσιμη 
ανάπτυξη, η καινοτομία, η εκπαίδευση και 
κατάρτιση, οι πολιτικές για την αγορά 
εργασίας και οι κοινωνικές πολιτικές, η 
καταπολέμηση της φτώχειας και η 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, το 
σύστημα δημόσιας υγείας, οι πολιτικές για 
το άσυλο και τη μετανάστευση, η γεωργία 
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και η αγροτική ανάπτυξη και οι πολιτικές 
για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι 
επιλέξιμες δράσεις με τις οποίες θα 
επιτευχθεί ο στόχος του Προγράμματος.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ζητούν στήριξη από την 
Επιτροπή βάσει του Προγράμματος με 
σκοπό την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής 
διακυβέρνησης, ιδίως βάσει των 
συστάσεων ανά χώρα στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, για ενέργειες που 
συνδέονται με την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και σε 
σχέση με την εφαρμογή των 
προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. 
Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
ζητούν, με δική τους πρωτοβουλία, 
στήριξη για μεταρρυθμίσεις προκειμένου 
να επιτύχουν βιώσιμες επενδύσεις, 
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων 
εργασίας.

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ζητούν στήριξη από την 
Επιτροπή βάσει του Προγράμματος με 
σκοπό την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεών τους στο πλαίσιο των 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 
ιδίως βάσει των σχετικών συστάσεων ανά 
χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, για ενέργειες που συνδέονται 
με την εφαρμογή της νομοθεσίας, των 
πολιτικών και των στρατηγικών της 
Ένωσης, καθώς και σε σχέση με την 
εφαρμογή των προγραμμάτων οικονομικής 
προσαρμογής. Θα πρέπει επίσης να είναι 
σε θέση να ζητούν, με δική τους 
πρωτοβουλία, στήριξη για μεταρρυθμίσεις 
προκειμένου να επιτύχουν βιώσιμες 
επενδύσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας, 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, κοινωνική 
ένταξη και συνοχή, καθώς και κατάλληλη 
κοινωνική προστασία. Προκειμένου οι 
επιδιωκόμενες μεταρρυθμίσεις να έχουν 
ένα ευρύ επίπεδο στήριξης, τα κράτη 
μέλη που επιθυμούν να επωφεληθούν του 
Προγράμματος θα πρέπει να 
διαβουλεύονται, κατά τη διαδικασία 
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προετοιμασίας των αιτήσεων, με τα 
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι 
οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι και η 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του κώδικα 
δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, 
καθώς και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Κατόπιν διαλόγου με το αιτούν 
κράτος μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αναλύει το αίτημά του, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
να προσδιορίζει τη στήριξη που θα πρέπει 
να παρέχεται με βάση τον επείγοντα 
χαρακτήρα, το εύρος και το βάθος των 
προβλημάτων που εντοπίστηκαν, τις 
ανάγκες στήριξης όσον αφορά τους τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία 
με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, θα 
πρέπει να προσδιορίζει τους τομείς 
προτεραιότητας, το πεδίο εφαρμογής των 
μέτρων στήριξης που πρόκειται να 
παρασχεθούν και τη συνολική 
χρηματοδοτική συνεισφορά για μια τέτοια 
στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υπάρχουσες δράσεις και μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 
Ένωσης ή άλλα ενωσιακά προγράμματα.

(10) Κατόπιν διαλόγου με το αιτούν 
κράτος μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αναλύει το αίτημά του, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
επικουρικότητας, της διαφάνειας, της 
εταιρικής σχέσης, της αυτονομίας των 
κοινωνικών εταίρων, της ίσης 
μεταχείρισης και της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, και να 
προσδιορίζει τη στήριξη που θα πρέπει να 
παρέχεται με βάση τον επείγοντα 
χαρακτήρα, το εύρος και το βάθος των 
προβλημάτων που εντοπίστηκαν, την 
αιτιολόγηση της μεταρρύθμισης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων των σχετικών 
διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς και εταίρους, τις ανάγκες στήριξης 
όσον αφορά τους τομείς πολιτικής, την 
ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών, την εν γένει διοικητική ικανότητα 
του κράτους μέλους, ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
υπάρχουσες δράσεις και μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 
Ένωσης ή άλλα ενωσιακά προγράμματα 
και μέσα. Η απόφαση παροχής στήριξης 
στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πρέπει 
να λαμβάνει τη μορφή συμφωνίας 
τεχνικής βοήθειας στην οποία, βάσει των 



PE585.523v02-00 90/153 RR\1112100EL.docx

EL

ειδικών αναγκών που προσδιορίζονται 
από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συμφωνούν ως προς τους τομείς 
προτεραιότητας, το πεδίο εφαρμογής και 
το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των 
μέτρων στήριξης που πρόκειται να 
παρασχεθούν καθώς και τη συνολική 
χρηματοδοτική συνεισφορά για μια τέτοια 
στήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
υφιστάμενες κατανομές αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των διάφορων επιπέδων 
διακυβέρνησης, καθώς και το γεγονός ότι 
ορισμένες από τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις απευθύνονται στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής 
«Επανεξέταση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ» και «Προϋπολογισμός για την 
“Ευρώπη 2020”» υπογραμμίζουν τη 
σημασία της εστίασης της 
χρηματοδότησης σε δραστηριότητες με 
αδιαμφισβήτητη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, δηλαδή σε τομείς όπου η παρέμβαση 
της Ένωσης είναι ικανή να προσπορίσει 
πρόσθετη αξία σε σύγκριση με την 
ανάληψη δράσης μόνο από τα κράτη μέλη. 
Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη δράσεων που 
υλοποιούνται βάσει του Προγράμματος 
πρέπει να εξασφαλίζει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνέργειά 
τους με άλλα προγράμματα και πολιτικές 
σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. 
Οι δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος 
θα επιτρέψουν την εκπόνηση και 
εφαρμογή λύσεων για την αντιμετώπιση 
εθνικών προκλήσεων που έχουν αντίκτυπο 
σε διασυνοριακού ή ενωσιακού επιπέδου 

(11) Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής 
«Επανεξέταση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ»13 και «Προϋπολογισμός για την 
“Ευρώπη 2020”»14 υπογραμμίζουν τη 
σημασία της εστίασης της 
χρηματοδότησης σε δραστηριότητες με 
αδιαμφισβήτητη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, δηλαδή σε τομείς όπου η παρέμβαση 
της Ένωσης είναι ικανή να προσπορίσει 
πρόσθετη αξία σε σύγκριση με την 
ανάληψη δράσης μόνο από τα κράτη μέλη, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14α και τους κανόνες 
εφαρμογής του. Στο πλαίσιο αυτό, η 
στήριξη δράσεων που υλοποιούνται βάσει 
του Προγράμματος πρέπει να εξασφαλίζει 
τη συμπληρωματικότητα και τη συνέργειά 
τους, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, με άλλα 
προγράμματα και πολιτικές. Οι δράσεις 
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προκλήσεις και την επίτευξη μιας 
συνεκτικής και συνεπούς εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης. Επιπλέον, πρέπει να 
συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της εμπιστοσύνης και την προώθηση της 
συνεργασίας με την Επιτροπή, καθώς και 
μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, η 
Ένωση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη 
θέση σε σύγκριση με τα κράτη μέλη 
προκειμένου να παράσχει μια πλατφόρμα 
για την παροχή και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών από ομοτίμους, καθώς και για 
την κινητοποίηση εμπειρογνωσίας.

στο πλαίσιο του Προγράμματος θα 
επιτρέψουν την εκπόνηση και εφαρμογή 
λύσεων για την αντιμετώπιση εθνικών 
προκλήσεων με διασυνοριακό ή ενωσιακό 
αντίκτυπο και θα βελτιώσουν την 
εφαρμογή του δικαίου, των πολιτικών και 
των στρατηγικών της Ένωσης. Επιπλέον, 
η Ένωση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη 
θέση σε σύγκριση με τα κράτη μέλη 
προκειμένου να παράσχει μια πλατφόρμα 
για την παροχή και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών από ομοτίμους, καθώς και για 
την κινητοποίηση εμπειρογνωσίας, 
προκειμένου να αναπτυχθούν λύσεις 
προσαρμοσμένες στη συγκεκριμένη 
κατάσταση που επικρατεί στα αιτούντα 
κράτη μέλη.

__________________ __________________
13 COM(2010)700 της 19ης Οκτωβρίου 
2010.

13 COM(2010)700 της 19ης Οκτωβρίου 
2010.

14 COM (2011) 500 τελικό της 29ης 
Ιουνίου 2011.

14 COM (2011) 500 τελικό της 29ης 
Ιουνίου 2011.
14a Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 
1).

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η πηγή χρηματοδότησης για το 
Πρόγραμμα δεν θα πρέπει να συνιστά 
προηγούμενο για τυχόν μελλοντικές 
προτάσεις. Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης, η Επιτροπή και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να 
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αναλύουν προσεκτικά τη συνάφεια του 
Προγράμματος, την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του και το κατά πόσον 
μπορούν να εξετασθούν άλλες πηγές 
χρηματοδότησης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα κράτη μέλη που ζητούν στήριξη 
θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλουν 
στο χρηματοδοτικό κονδύλιο του 
Προγράμματος με πρόσθετα κονδύλια. Επί 
του παρόντος, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 περιορίζει τη δυνατότητα 
μεταφοράς των πόρων που διατίθενται για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία 
κράτους μέλους στα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν προσωρινές 
δημοσιονομικές δυσκολίες. Συνεπώς, ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα 
πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να επιτρέπει 
σε όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν 
οικονομικά στο Πρόγραμμα. Οι πόροι που 
μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
τη στήριξη δράσεων που συμβάλλουν στην 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη ή για ειδικούς 
σκοπούς συγκεκριμένων ταμείων στα 
κράτη μέλη.

(14) Τα κράτη μέλη που ζητούν στήριξη 
θα πρέπει να έχουν την επιλογή να 
συμβάλλουν στο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
του Προγράμματος με πρόσθετα κονδύλια. 
Επί του παρόντος, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 περιορίζει τη δυνατότητα 
μεταφοράς των πόρων που διατίθενται για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία 
κράτους μέλους στα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν προσωρινές 
δημοσιονομικές δυσκολίες. Συνεπώς, ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα 
πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να επιτρέπει 
σε όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν 
οικονομικά στο Πρόγραμμα. Οι πόροι που 
μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
τη στήριξη δράσεων που συμβάλλουν στην 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη ή για ειδικούς 
σκοπούς συγκεκριμένων ταμείων στα 
κράτη μέλη μέσω της βελτιωμένης 
αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας και της αυξημένης 
απορρόφησης των πόρων.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18 σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εγκρίνει πολυετή προγράμματα εργασίας 
που καθορίζουν τους επιδιωκόμενους 
πολιτικούς στόχους, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα της στήριξης και τις 
προτεραιότητες της χρηματοδότησης στους 
αντίστοιχους τομείς πολιτικής. Τα στοιχεία 
αυτά θα πρέπει να εξειδικεύονται 
περαιτέρω σε ετήσια προγράμματα 
εργασίας που θα εγκριθούν με 
εκτελεστικές πράξεις.

(15) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να εγκρίνει με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις πολυετή προγράμματα εργασίας 
που καθορίζουν τους επιδιωκόμενους 
κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους, 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα της 
στήριξης και τις προτεραιότητες της 
χρηματοδότησης στους αντίστοιχους 
τομείς πολιτικής. Τα πολυετή 
προγράμματα εργασίας θα πρέπει επίσης 
να θέτουν διαφανή κριτήρια προκειμένου 
να καθορίζεται σε ποια μέτρα του 
Προγράμματος θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα και πώς θα πρέπει να 
κατανεμηθούν οι διαθέσιμοι πόροι. Τα 
στοιχεία αυτά θα πρέπει να εξειδικεύονται 
περαιτέρω σε ετήσια προγράμματα 
εργασίας που θα εγκριθούν με 
εκτελεστικές πράξεις. 

__________________
18 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 
1).

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό να στηριχθούν οι προσπάθειες 
των κρατών μελών για την επιδίωξη και 

(16) Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό να στηριχθούν οι προσπάθειες 
των κρατών μελών για την επιδίωξη και 
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την εφαρμογή διαρθρωτικών, θεσμικών 
και διοικητικών μεταρρυθμίσεων, είναι 
απαραίτητο να επιτραπεί ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 100% των επιλέξιμων 
δαπανών, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του Προγράμματος, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την τήρηση των αρχών της 
συγχρηματοδότησης και της μη 
αποκόμισης κέρδους.

την εφαρμογή κοινωνικά υπεύθυνων και 
βιώσιμων διαρθρωτικών, θεσμικών και 
διοικητικών μεταρρυθμίσεων, είναι 
απαραίτητο να επιτραπεί ποσοστό 
συγχρηματοδότησης έως ποσοστού 100% 
των επιλέξιμων δαπανών, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση 
των αρχών της συγχρηματοδότησης και 
της μη αποκόμισης κέρδους.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Σε περίπτωση απρόβλεπτων και 
δεόντως αιτιολογημένων λόγων 
επείγουσας ανάγκης που απαιτούν άμεση 
αντίδραση, όπως μια σοβαρή διαταραχή 
της οικονομίας ή σημαντικές περιστάσεις 
που επηρεάζουν σοβαρά τις οικονομικές ή 
κοινωνικές συνθήκες σε ένα κράτος μέλος 
και οι οποίες διαφεύγουν του ελέγχου του, 
η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
θεσπίζει ειδικά μέτρα, για περιορισμένο 
ποσοστό του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας, σύμφωνα με τους στόχους και 
τις δράσεις που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του Προγράμματος με σκοπό τη 
στήριξη των εθνικών αρχών στην 
αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών.

(17) Σε περίπτωση απρόβλεπτων και 
δεόντως αιτιολογημένων λόγων 
επείγουσας ανάγκης που απαιτούν άμεση 
αντίδραση, όπως μια σοβαρή διαταραχή 
της οικονομίας ή σημαντικές περιστάσεις 
που επηρεάζουν σοβαρά τις οικονομικές ή 
κοινωνικές συνθήκες σε ένα κράτος μέλος, 
η Επιτροπή και το κράτος μέλος, κατόπιν 
αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους, θα 
πρέπει να είναι σε θέση να συμφωνήσουν 
στο να εγκριθούν ειδικά μέτρα, για 
περιορισμένο ποσοστό του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας, σύμφωνα με τους 
στόχους και τις δράσεις που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο του Προγράμματος 
με σκοπό τη στήριξη των εθνικών αρχών 
στην αντιμετώπιση των επειγουσών 
αναγκών.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
αποδοτική και συνεκτική κατανομή των 

(18) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
αποδοτική και συνεκτική κατανομή των 
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δημοσιονομικών πόρων της Ένωσης, και 
σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οι δράσεις 
στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές και 
επιπρόσθετες των εν εξελίξει 
προγραμμάτων της Ένωσης, αποφεύγοντας 
τη διπλή χρηματοδότηση για τις ίδιες 
δαπάνες. Ειδικότερα, η Επιτροπή και το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν σε επίπεδο 
Ένωσης και κρατών μελών, καθ’ όλα τα 
στάδια της διαδικασίας, τον 
αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου 
να εξασφαλίζονται η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης που 
στηρίζουν δράσεις στα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη που συνδέονται στενά με το 
παρόν Πρόγραμμα, και συγκεκριμένα με 
μέτρα που χρηματοδοτούνται από τα 
ταμεία της Ένωσης στα κράτη μέλη.

δημοσιονομικών πόρων της Ένωσης, και 
σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οι δράσεις 
στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές και 
επιπρόσθετες των εν εξελίξει 
προγραμμάτων της Ένωσης, αποφεύγοντας 
τη διπλή χρηματοδότηση για τις ίδιες 
δαπάνες. Ειδικότερα, η Επιτροπή και το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν σε επίπεδο 
Ένωσης και κρατών μελών, καθ’ όλα τα 
στάδια της διαδικασίας, τον 
αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου 
να εξασφαλίζονται η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
μεταξύ των μέτρων που χρηματοδοτούνται 
από τα ταμεία, τα προγράμματα και τα 
μέσα της Ένωσης και της στήριξης από 
άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται με 
αναλογικά μέτρα σε ολόκληρο τον κύκλο 
των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόληψης, του εντοπισμού και της 
διερεύνησης παρατυπιών, της ανάκτησης 
διαφυγόντων ποσών, της ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή ποσών 
που χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα και, 
κατά περίπτωση, της επιβολής χρηματικών 
ποινών.

(19) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται με 
αναλογικά μέτρα σε ολόκληρο τον κύκλο 
των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόληψης, του εντοπισμού και της 
διερεύνησης παρατυπιών, της ανάκτησης 
διαφυγόντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή λανθασμένα 
χρησιμοποιηθέντων ποσών και, κατά 
περίπτωση, της επιβολής διοικητικών και 
χρηματικών ποινών σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Τροπολογία 23
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
του Προγράμματος, θα πρέπει να 
θεσπιστεί, από το αρχικό στάδιο, 
κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης των 
αποτελεσμάτων του Προγράμματος. Θα 
πρέπει να διεξαχθεί ενδιάμεση αξιολόγηση 
εξετάζοντας την επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος, την αποτελεσματικότητα 
και την προστιθέμενη αξία του σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια τελική 
αξιολόγηση θα πρέπει, επίσης, να 
αντιμετωπίσει τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο και τις επιπτώσεις βιωσιμότητας 
του Προγράμματος. Οι εν λόγω 
αξιολογήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε 
δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα 
αποτελέσματα του Προγράμματος.

(20) Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
του Προγράμματος, θα πρέπει να 
θεσπιστεί, από το αρχικό στάδιο, 
κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης της 
εφαρμογής των μέτρων και των 
αποτελεσμάτων του Προγράμματος. Θα 
πρέπει να διεξαχθεί εξωτερική ενδιάμεση 
αξιολόγηση εξετάζοντας την επίτευξη των 
στόχων του Προγράμματος, την 
αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη 
αξία του σε τομείς πολιτικής που 
αφορούν, μεταξύ άλλων και όχι 
αποκλειστικά, την ανταγωνιστικότητα, 
την ανάπτυξη, την απασχόληση και τις 
επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια 
τελική αξιολόγηση θα πρέπει, επίσης, να 
αντιμετωπίσει τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο και τις επιπτώσεις βιωσιμότητας 
του Προγράμματος. Οι εν λόγω 
αξιολογήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε 
δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα 
αποτελέσματα του Προγράμματος. Σε 
ετήσια βάση, η Επιτροπή θα πρέπει 
επίσης να δημοσιεύει πληροφορίες για 
την εφαρμογή των ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τους δικαιούχους της τεχνικής 
βοήθειας, τους παρόχους της τεχνικής 
βοήθειας, τους στόχους και τις 
προτεραιότητες των επιδιωκόμενων 
μεταρρυθμίσεων μέσω της βοήθειας και 
των διατιθέμενων κονδυλίων.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να προσαρμοστεί ο 
κατάλογος των δεικτών με τους οποίους 

(21) Προκειμένου να εγκριθούν 
πολυετή προγράμματα εργασίας και να 
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μετράται η επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος, υπό το φως της πείρας που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
Προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
τροποποίηση του καταλόγου. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά 
την προετοιμασία και σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

προσαρμοστεί ο κατάλογος των δεικτών με 
τους οποίους μετράται η επίτευξη των 
στόχων του Προγράμματος, υπό το φως 
της πείρας που αποκτήθηκε κατά την 
εφαρμογή του Προγράμματος, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
έγκριση πολυετών προγραμμάτων 
εργασίας και την τροποποίηση του 
καταλόγου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, και οι 
εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξαχθούν 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στη διοργανική συμφωνία για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 
13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να 
εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες 
των κρατών μελών, ενώ οι 
εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να διασφαλίζονται 
ομοιόμορφες συνθήκες για την υλοποίηση 
του παρόντος κανονισμού σε σχέση με την 
έγκριση των πολυετών και των ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 

(22) Προκειμένου να διασφαλίζονται 
ομοιόμορφες συνθήκες για την υλοποίηση 
του παρόντος κανονισμού σε σχέση με την 
έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων 
εργασίας, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες.
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αρμοδιότητες.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, ήτοι να συμβάλλει 
στις θεσμικές, διοικητικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη παρέχοντας στήριξη στις εθνικές 
αρχές για τη λήψη μέτρων που 
αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση των 
θεσμών, της διακυβέρνησης, της 
διοίκησης, του οικονομικού και του 
κοινωνικού τομέα, μεταξύ άλλων μέσω 
της στήριξης για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των ταμείων της 
Ένωσης, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς 
μόνον από τα κράτη μέλη, αλλά μπορεί, 
λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια, 
δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής της 
στήριξης θα αποτελεί αντικείμενο 
αμοιβαίας συμφωνίας με το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

(23) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, ήτοι να συμβάλλει 
σε βιώσιμες θεσμικές, διοικητικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη παρέχοντας τεχνική βοήθεια, μεταξύ 
άλλων μέσω της στήριξης για την 
αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των 
ταμείων της Ένωσης, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς μόνον από τα κράτη 
μέλη, αλλά μπορεί, λόγω της κλίμακας και 
των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. ως «εθνικές αρχές» νοούνται οι 
αρχές των κρατών μελών, μεταξύ άλλων 
και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. ως «συμφωνία τεχνικής βοήθειας» 
νοείται το έγγραφο μεταξύ της Επιτροπής 
και του δικαιούχου κράτους μέλους στο 
οποίο καθορίζονται οι όροι για την 
παροχή στήριξης στο πλαίσιο του 
Προγράμματος και όπου διευκρινίζονται, 
μεταξύ άλλων, οι τομείς προτεραιότητας, 
το πεδίο εφαρμογής και το ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα των μέτρων στήριξης, 
καθώς και η χρηματοδοτική συνεισφορά 
από το Πρόγραμμα·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί 
δράσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 
Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι οι δράσεις οι οποίες 
επιλέγονται προς χρηματοδότηση είναι 
πιθανό να επιτύχουν αποτελέσματα με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ελέγχει 
κατά πόσον έχει πραγματικά επιτευχθεί 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

1. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί 
δράσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 
Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι οι δράσεις οι οποίες 
επιλέγονται προς χρηματοδότηση μπορεί 
να αναμένεται ότι θα επιτύχουν 
αποτελέσματα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία και ελέγχει κατά πόσον έχει 
πραγματικά επιτευχθεί ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δράσεις και οι δραστηριότητες 
του Προγράμματος εξασφαλίζουν 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ιδίως μέσω:

2. Οι δράσεις του Προγράμματος 
εξασφαλίζουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, ιδίως μέσω:

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της ανάπτυξης και εφαρμογής 
λύσεων για την αντιμετώπιση εθνικών 
προκλήσεων που έχουν αντίκτυπο σε 
διασυνοριακές ή ευρωπαϊκές προκλήσεις·

α) της ανάπτυξης και εφαρμογής 
λύσεων για την αντιμετώπιση εθνικών 
προκλήσεων με πιθανό διασυνοριακό ή 
ενωσιακό αντίκτυπο·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) της συμπληρωματικότητας και της 
συνέργειας με άλλα προγράμματα και 
πολιτικές της Ένωσης σε εθνικό, ενωσιακό 
και διεθνές επίπεδο ·

β) της συμπληρωματικότητας και της 
συνέργειας με άλλα προγράμματα και 
πολιτικές της Ένωσης σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό, ενωσιακό και 
διεθνές επίπεδο·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) της συμβολής τους στη συνεκτική 
και συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας της 

γ) της συμβολής τους στην εφαρμογή 
της νομοθεσίας της Ένωσης·
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Ένωσης·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) της συμβολής τους στην ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών και την οικοδόμηση 
μιας πλατφόρμας ενωσιακών διαστάσεων 
και ενός δικτύου εμπειρογνωσίας·

δ) της συμβολής τους στην ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών και/ή την οικοδόμηση 
μιας πλατφόρμας ενωσιακών διαστάσεων 
και ενός δικτύου εμπειρογνωσίας·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) της προώθησης των ευρωπαϊκών 
αξιών, ιδίως της αλληλεγγύης και του 
σεβασμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) της προώθησης της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαιούχων 
κρατών μελών και της Επιτροπής και της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

διαγράφεται

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η 
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συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη προσφέροντας στήριξη στις εθνικές 
αρχές για τη λήψη μέτρων που 
αποβλέπουν στη μεταρρύθμιση των 
θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, 
της διοίκησης, του οικονομικού και 
κοινωνικού τομέα για την αντιμετώπιση 
των οικονομικών και κοινωνικών 
προκλήσεων με στόχο την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και των επενδύσεων, ιδίως 
στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής 
διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με την 
παροχή συνδρομής για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των ταμείων της 
Ένωσης.

συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
διεξάγονται με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο 
στα κράτη μέλη προσφέροντας τεχνική 
στήριξη στις εθνικές αρχές για τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που 
αποβλέπουν στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, των 
αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων 
εργασίας, της παραγωγικότητας και των 
βιώσιμων επενδύσεων, στην ενδυνάμωση 
του αγώνα κατά της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, στην προώθηση 
ενός υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και στη βελτίωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, ιδίως στο πλαίσιο των 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 
μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής 
για την αποδοτική και αποτελεσματική 
χρήση των ταμείων της Ένωσης.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Να συνδράμει τις πρωτοβουλίες 
των εθνικών αρχών ώστε να σχεδιάζουν τις 
μεταρρυθμίσεις τους σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρχικές συνθήκες και τις αναμενόμενες 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις·

α) Να συνδράμει τις πρωτοβουλίες 
των εθνικών αρχών ώστε να σχεδιάζουν τις 
μεταρρυθμίσεις τους σύμφωνα με τις 
προτεραιότητές τους, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αρχικές συνθήκες και τις αναμενόμενες 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, καθώς 
και τους στόχους της συμβολής στην 
ευόδωση της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και της 
προώθησης της κοινωνικής συνοχής·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Να στηρίζει τις εθνικές αρχές ώστε 
να βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
διαμορφώνουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν πολιτικές και στρατηγικές 
μεταρρυθμίσεων και να ακολουθούν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
διασφαλίζει συνεκτικότητα μεταξύ στόχων 
και μέσων σε όλους τους τομείς·

β) Να στηρίζει τις εθνικές αρχές ώστε 
να βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
διαμορφώνουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν πολιτικές και στρατηγικές 
μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την 
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και 
να ακολουθούν μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που διασφαλίζει 
συνεκτικότητα μεταξύ στόχων και μέσων 
σε όλους τους τομείς·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Να στηρίζει τις εθνικές αρχές 
στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας 
με το δίκαιο της Ένωσης και στην 
εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Να στηρίζει τις προσπάθειες των 
εθνικών αρχών να καθορίσουν και να 
εφαρμόσουν κατάλληλες διαδικασίες και 
μεθοδολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ορθές πρακτικές και τα διδάγματα που 
αποκόμισαν άλλες χώρες από την 
αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων·

γ) Να στηρίζει τις προσπάθειες των 
εθνικών αρχών, σε στενή συνεργασία με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, να καθορίσουν 
και να εφαρμόσουν κατάλληλες 
διαδικασίες και μεθοδολογίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ορθές πρακτικές 
και τα διδάγματα που αποκόμισαν άλλες 
χώρες από την αντιμετώπιση παρόμοιων 
καταστάσεων·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν σε στενή 
συνεργασία με τα δικαιούχα κράτη μέλη.

Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν σε πλήρη 
συνεργασία με τα δικαιούχα κράτη μέλη 
και με τον δέοντα σεβασμό στις 
προτεραιότητες των κρατών μελών και 
στον διάλογο με τους κοινωνικούς 
εταίρους.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ειδικοί στόχοι που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 αναφέρονται σε τομείς 
πολιτικής που αφορούν την 
ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις, ιδίως όσον 
αφορά:

2. Οι ειδικοί στόχοι που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 αναφέρονται σε τομείς 
πολιτικής που αφορούν την 
ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς, τη βιώσιμη απασχόληση, 
τις επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή, 
ιδίως όσον αφορά:

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη θεσμική μεταρρύθμιση και την 
αποτελεσματική και προσανατολισμένη 
στις υπηρεσίες λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης, το αποτελεσματικό κράτος 
δικαίου, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της απάτης και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες·

β) τη θεσμική μεταρρύθμιση και την 
αποτελεσματική, ποιοτική και 
προσανατολισμένη στις υπηρεσίες 
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, το 
αποτελεσματικό κράτος δικαίου, τη 
μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος 
και την ενίσχυση της καταπολέμησης της 
απάτης, της διαφθοράς και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, καθώς και πολιτικές με 
στόχο την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής·
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, την 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τις 
επενδύσεις, το εμπόριο και τις άμεσες 
ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό και τις 
δημόσιες προμήθειες, τη διατηρήσιμη 
τομεακή ανάπτυξη και τη στήριξη της 
καινοτομίας·

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, την 
επανεκβιομηχάνιση, τις αλλαγές στα 
παραγωγικά συστήματα, τους 
ενεργειακούς τομείς, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις επενδύσεις, τις 
οικονομικά και κοινωνικά δεόντως 
αιτιολογημένες διαδικασίες 
ιδιωτικοποίησης, το εμπόριο και τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό 
και τις δημόσιες προμήθειες, τη 
διατηρήσιμη τομεακή ανάπτυξη και τη 
στήριξη της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, την 
κοινωνική ένταξη, την κοινωνική 
ασφάλιση και τα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας, τα συστήματα δημόσιας υγείας 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τις 
πολιτικές για το άσυλο, τη μετανάστευση 
και τα σύνορα·

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας με στόχο 
τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων 
εργασίας, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, την κοινωνική 
ασφάλιση και τα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας, τα συστήματα δημόσιας υγείας 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τις πολιτικές για το άσυλο, τη 
μετανάστευση και τα σύνορα·

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Το κράτος μέλος καθορίζει, 
κατόπιν διαβούλευσης με τις 
περιφερειακές αρχές και κατά 
περίπτωση, τους τομείς πολιτικής στους 
οποίους επιθυμεί να επικεντρωθεί 
σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες 
του.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εμπειρογνωσία σε σχέση με την 
παροχή συμβουλών πολιτικής, την 
αλλαγή πολιτικών, και νομοθετικές, 
θεσμικές, διαρθρωτικές και διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις·

α) εμπειρογνωσία σε σχέση με 
νομοθετικές, θεσμικές, διαρθρωτικές και 
διοικητικές μεταρρυθμίσεις·

Τροπολογία 50

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) διαμόρφωση στρατηγικών και 
χαρτών πορείας για τις μεταρρυθμίσεις, 
κατάρτιση νομοθετικών και μη 
νομοθετικών πράξεων·
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συλλογή δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων· ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών και, εφόσον απαιτείται, 
δεικτών ή σημείων αναφοράς για 
συγκριτική αξιολόγηση·

δ) συλλογή δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων· ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών και, εφόσον απαιτείται, 
δεικτών και/ή σημείων αναφοράς για 
συγκριτική αξιολόγηση·

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οργάνωση της τοπικής 
επιχειρησιακής στήριξης σε τομείς όπως 
το άσυλο, η μετανάστευση, ο έλεγχος των 
συνόρων·

ε) οργάνωση της τοπικής 
επιχειρησιακής στήριξης·

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ανάπτυξη ικανοτήτων ΤΠ: 
ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και 
έλεγχος ποιότητας της υποδομής και των 
εφαρμογών ΤΠ που απαιτούνται για την 
εφαρμογή των σχετικών μεταρρυθμίσεων·

στ) ανάπτυξη ικανοτήτων για την 
ανάπτυξη, τη συντήρηση, τη λειτουργία 
και τον έλεγχο ποιότητας της υποδομής και 
των εφαρμογών ΤΠ που απαιτούνται για 
την εφαρμογή των σχετικών 
μεταρρυθμίσεων·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) έργα επικοινωνίας: μάθηση, 
συνεργασία, ευαισθητοποίηση, 
δραστηριότητες διάδοσης και ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών· διοργάνωση 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης, εκστρατειών και εκδηλώσεων 
στα μέσα ενημέρωσης, περιλαμβανομένης 
της εταιρικής επικοινωνίας·

η) έργα επικοινωνίας στο πλαίσιο των 
μεταρρυθμίσεων που επιδιώκονται: 
μάθηση, συνεργασία, ευαισθητοποίηση, 
δραστηριότητες διάδοσης και ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών· διοργάνωση 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης, εκστρατειών και εκδηλώσεων 
στα μέσα ενημέρωσης·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) συλλογή και δημοσίευση υλικού 
για τη διάδοση πληροφοριών καθώς και 
των αποτελεσμάτων του Προγράμματος: 
ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση 
συστημάτων και εργαλείων που 
στηρίζονται στη χρήση τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας·

θ) συλλογή και δημοσίευση υλικού 
για τη διάδοση πληροφοριών καθώς και 
των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, 
μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη, 
λειτουργία και συντήρηση συστημάτων και 
εργαλείων που στηρίζονται στη χρήση 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει στήριξη στο πλαίσιο του 
Προγράμματος πρέπει να υποβάλει σχετικό 
αίτημα στην Επιτροπή, προσδιορίζοντας 
τους τομείς πολιτικής και τις 
προτεραιότητες προς στήριξη στο πλαίσιο 
του πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 
2. Το αίτημα αυτό υποβάλλεται το 
αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε 
ημερολογιακού έτους.

1. Το κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει στήριξη στο πλαίσιο του 
Προγράμματος πρέπει να υποβάλει σχετικό 
αίτημα στην Επιτροπή, προσδιορίζοντας 
τους τομείς πολιτικής και τις 
προτεραιότητες προς στήριξη στο πλαίσιο 
του πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 
2. Το αίτημα αυτό υποβάλλεται το 
αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε 
ημερολογιακού έτους. Πριν από την 
υποβολή αιτήματος, τα κράτη μέλη 
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μεριμνούν για τη συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου τους και, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, για τη συμμετοχή 
των εταίρων τους από τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές, των κοινωνικών 
εταίρων και των εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
κατόπιν διαλόγου με το αιτούν κράτος 
μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 
αναλύει το αίτημα στήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, με βάση 
τον επείγοντα χαρακτήρα, το εύρος και το 
βάθος των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, τις ανάγκες στήριξης όσον 
αφορά τους σχετικούς τομείς πολιτικής, 
την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών και την εν γένει διοικητική 
ικανότητα του κράτους μέλους. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες 
δράσεις και μέτρα που χρηματοδοτούνται 
από τα ταμεία της Ένωσης ή από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα, η Επιτροπή, σε 
στενή συνεργασία με το οικείο κράτος 
μέλος, προσδιορίζει τους τομείς 
προτεραιότητας προς στήριξη, το πεδίο 
εφαρμογής των μέτρων στήριξης που 
πρόκειται να παρασχεθούν, καθώς και τη 
συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την εν λόγω στήριξη.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
επικουρικότητας, της διαφάνειας, της ίσης 
μεταχείρισης και της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, κατόπιν 
διαλόγου με το αιτούν κράτος μέλος, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 
αναλύει το αίτημα στήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, με βάση 
τον επείγοντα χαρακτήρα, το εύρος και το 
βάθος των προβλημάτων όπως 
εντοπίστηκαν, την αιτιολόγηση της 
μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένων 
των αποτελεσμάτων των σχετικών 
διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς και εταίρους, τις ανάγκες στήριξης 
όσον αφορά τους προβλεπόμενους τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών, την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους, ενώ θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες 
δράσεις και μέτρα που χρηματοδοτούνται 
από τα ταμεία της Ένωσης ή από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα και μέσα.

Η απόφαση παροχής στήριξης στο 
πλαίσιο του Προγράμματος θα πρέπει να 
λαμβάνει τη μορφή συμφωνίας τεχνικής 
βοήθειας στην οποία, βάσει των ειδικών 
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αναγκών που προσδιορίζονται από το 
οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνούν ως 
προς τους τομείς προτεραιότητας, το 
πεδίο εφαρμογής και το ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα των μέτρων στήριξης 
που πρόκειται να παρασχεθούν, καθώς και 
τη συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά 
για την εν λόγω στήριξη.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εφαρμογή από τα κράτη μέλη 
μεταρρυθμίσεων τις οποίες έχουν αναλάβει 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για την 
επίτευξη βιώσιμων επενδύσεων, 
ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων 
εργασίας.

γ) την εφαρμογή από τα κράτη μέλη 
μεταρρυθμίσεων τις οποίες έχουν αναλάβει 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για την 
επίτευξη βιώσιμων επενδύσεων και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ανάπτυξης 
χωρίς αποκλεισμούς και 
ανταγωνιστικότητας.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Μετά την έγκριση της παροχής 
βοήθειας σε κράτος μέλος, οι εθνικές 
αρχές του δικαιούχου κράτους μέλους 
ενημερώνει το εθνικό κοινοβούλιο, τις 
αρμόδιες συμβουλευτικές επιτροπές και 
τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τη 
συναφθείσα συμφωνία τεχνικής βοήθειας, 
σε πλήρη συμμόρφωση με την 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 60
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
την προβλεπόμενη στήριξη για τα 
δικαιούχα κράτη μέλη σε συνεργασία με 
άλλα κράτη μέλη ή διεθνείς οργανισμούς.

1. Η Επιτροπή, με τη συμφωνία του 
δικαιούχου κράτους μέλους, μπορεί να 
καθορίσει την προβλεπόμενη στήριξη για 
τα δικαιούχα κράτη μέλη σε συνεργασία με 
άλλα κράτη μέλη ή διεθνείς οργανισμούς.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το δικαιούχο κράτος μέλος, σε 
συντονισμό με την Επιτροπή, μπορεί να 
συνάψει εταιρική σχέση με ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη μέλη τα οποία 
ενεργούν ως εταίροι μεταρρύθμισης όσον 
αφορά συγκεκριμένους τομείς 
μεταρρύθμισης. Ο εταίρος μεταρρύθμισης, 
σε συντονισμό με την Επιτροπή, 
συμβάλλει στη διαμόρφωση στρατηγικής 
και χαρτών πορείας για τη μεταρρύθμιση, 
στον σχεδιασμό βοήθειας υψηλής 
ποιότητας ή στην εποπτεία της εφαρμογής 
της στρατηγικής και των έργων.

2. Το δικαιούχο κράτος μέλος, σε 
συντονισμό με την Επιτροπή, μπορεί να 
συνάψει εταιρική σχέση με ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη μέλη τα οποία 
ενεργούν ως εταίροι μεταρρύθμισης όσον 
αφορά συγκεκριμένους τομείς 
μεταρρύθμισης βάσει αμοιβαίας 
συμφωνίας. Ο εταίρος μεταρρύθμισης, σε 
συντονισμό με την Επιτροπή και το 
δικαιούχο κράτος μέλος, συμβάλλει στη 
διαμόρφωση στρατηγικής και χαρτών 
πορείας για τη μεταρρύθμιση, στον 
σχεδιασμό βοήθειας υψηλής ποιότητας ή 
στην εποπτεία της εφαρμογής της 
στρατηγικής και των έργων. 

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κονδύλια που προορίζονται για 
το Πρόγραμμα μπορούν επίσης να 
καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 

2. Τα κονδύλια που προορίζονται για 
το Πρόγραμμα μπορούν επίσης να 
καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
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απαιτούνται για τη διαχείριση του 
Προγράμματος και την επίτευξη των 
στόχων του. Ειδικότερα, δαπάνες για 
μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στο βαθμό 
που αφορούν τους γενικούς στόχους του 
παρόντος κανονισμού, δαπάνες για δίκτυα 
τεχνολογίας πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας την οποία πραγματοποιεί η 
Επιτροπή για τη διαχείριση του 
Προγράμματος.

απαιτούνται για τη διαχείριση του 
Προγράμματος και την επίτευξη των 
στόχων του. Ειδικότερα, δαπάνες για 
μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
στο βαθμό που αφορούν τους γενικούς 
στόχους του παρόντος κανονισμού, 
δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας 
πληροφοριών που επικεντρώνονται στην 
επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και 
διοικητικής βοήθειας την οποία 
πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη 
διαχείριση του Προγράμματος.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αυτές οι πρόσθετες συνεισφορές 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
χρησιμοποιούνται για τη στήριξη δράσεων 
που συμβάλλουν στην επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Συνεισφορά που καταβάλλεται 
από το δικαιούχο κράτος μέλος σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά στο εν λόγω κράτος μέλος.

3. Αυτές οι πρόσθετες συνεισφορές 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
χρησιμοποιούνται για τη στήριξη δράσεων 
που συμβάλλουν στην επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Συνεισφορά που καταβάλλεται 
από το δικαιούχο κράτος μέλος σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τεχνική βοήθεια που 
παρέχεται για το εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) συνεισφορών σε καταπιστευματικά 
ταμεία·

ζ) συνεισφορών στα 
καταπιστευματικά ταμεία για την παροχή 
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στήριξης από διεθνείς οργανισμούς·

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Επιχορηγήσεις μπορούν να 
χορηγούνται στις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών, στον όμιλο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σε 
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους και/ή 
ιδιωτικούς φορείς και οντότητες που 
λειτουργούν νομίμως σε ένα από τα 
ακόλουθα:

3. Επιχορηγήσεις μπορούν να 
χορηγούνται στις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών, στον όμιλο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σε 
διεθνείς οργανισμούς, και σε δημόσιους 
φορείς και οντότητες που λειτουργούν 
νομίμως σε ένα από τα ακόλουθα:

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στήριξη μπορεί επίσης να 
παρέχεται από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες οι οποίοι μπορεί να 
κληθούν να συμβάλουν σε επιλεγμένες 
δραστηριότητες που διοργανώνονται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος, όταν αυτό 
είναι αναγκαίο για την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
5.

4. Μπορεί επίσης να κληθούν 
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες για να 
συμβάλουν σε επιλεγμένες δραστηριότητες 
που διοργανώνονται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος, όταν αυτό είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 5.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για την εφαρμογή του 
Προγράμματος, η Επιτροπή θεσπίζει, 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, πολυετή 
προγράμματα εργασίας. Τα πολυετή 

5. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 16 για τη θέσπιση πολυετών 
προγραμμάτων εργασίας. Τα πολυετή 
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προγράμματα εργασίας ορίζουν τους 
στόχους πολιτικής που επιδιώκονται με την 
προβλεπόμενη στήριξη, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, καθώς και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης στους 
σχετικούς τομείς πολιτικής. Τα πολυετή 
προγράμματα εργασίας εξειδικεύονται 
περαιτέρω με ετήσια προγράμματα 
εργασίας, τα οποία εγκρίνονται μέσω 
εκτελεστικών πράξεων και προσδιορίζουν 
τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή τους, καθώς και όλα τα στοιχεία 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

προγράμματα εργασίας ορίζουν τους 
στόχους πολιτικής που επιδιώκονται με την 
προβλεπόμενη στήριξη, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, καθώς και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης στους 
σχετικούς τομείς πολιτικής. Τα πολυετή 
προγράμματα εργασίας εξειδικεύονται 
περαιτέρω με ετήσια προγράμματα 
εργασίας, τα οποία εγκρίνονται μέσω 
εκτελεστικών πράξεων και προσδιορίζουν 
τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή τους, καθώς και όλα τα στοιχεία 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη 
διαθεσιμότητα πόρων, το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας μπορεί να αναφέρει 
ότι, σε περίπτωση απρόβλεπτων και 
δεόντως αιτιολογημένων λόγων 
επείγουσας ανάγκης που απαιτούν άμεση 
αντίδραση, όπως μια σοβαρή διαταραχή 
της οικονομίας ή σημαντικές περιστάσεις 
που επηρεάζουν σοβαρά τις οικονομικές ή 
κοινωνικές συνθήκες σε ένα κράτος μέλος 
και οι οποίες διαφεύγουν του ελέγχου του, 
η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, μπορεί να θεσπίζει ειδικά μέτρα 
σύμφωνα με τους στόχους και τις δράσεις 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό με 
σκοπό τη στήριξη των εθνικών αρχών στην 
αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών. 
Τα εν λόγω ειδικά μέτρα μπορεί να 
αντιπροσωπεύουν περιορισμένο μόνο 
ποσοστό του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας και δεν υπόκεινται στους όρους 
που προβλέπονται στο άρθρο 7.

6. Για να εξασφαλιστεί η ευελιξία και 
η έγκαιρη διαθεσιμότητα πόρων σε 
απρόβλεπτες περιστάσεις, το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας προβλέπει επίσης τη 
δυνατότητα λήψης ειδικών μέτρων που 
αρχικά δεν είχαν συμπεριληφθεί στο 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Συνεπώς, σε 
περίπτωση απρόβλεπτων και δεόντως 
αιτιολογημένων λόγων επείγουσας 
ανάγκης που απαιτούν άμεση αντίδραση, 
όπως μια σοβαρή διαταραχή της 
οικονομίας ή σημαντικές περιστάσεις που 
επηρεάζουν σοβαρά τις οικονομικές ή 
κοινωνικές συνθήκες σε ένα κράτος μέλος 
και οι οποίες διαφεύγουν του ελέγχου του, 
η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, μπορεί να θεσπίζει ειδικά μέτρα 
σύμφωνα με τους στόχους και τις δράσεις 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό με 
σκοπό τη στήριξη των εθνικών αρχών στην 
αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών. 
Τα εν λόγω ειδικά μέτρα μπορεί να 
αντιπροσωπεύουν περιορισμένο μόνο 
ποσοστό του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας και δεν υπόκεινται στους όρους 



RR\1112100EL.docx 115/153 PE585.523v02-00

EL

που προβλέπονται στο άρθρο 7.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μεριμνούν για τη στενή συνεργασία 
μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή σε 
επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, ώστε 
να εξασφαλιστούν συνεκτικές και 
απλουστευμένες δράσεις στήριξης.

γ) μεριμνούν για τη στενή συνεργασία 
μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή σε 
επίπεδο Ένωσης και σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ώστε να 
εξασφαλιστούν συνεκτικές και 
απλουστευμένες δράσεις στήριξης.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που 
χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, με την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της 
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, με τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων και με την 
ανάκτηση, σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν παρατυπίες, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 
καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με 
την επιβολή αποτελεσματικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που 
χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, με την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της 
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, με τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων και με την 
ανάκτηση, σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν παρατυπίες, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των μη 
ορθώς χρησιμοποιηθέντων ποσών, καθώς 
επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με την 
επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών, 
διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.



PE585.523v02-00 116/153 RR\1112100EL.docx

EL

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή 
των δράσεων που χρηματοδοτούνται από 
το Πρόγραμμα και μετρά τον βαθμό 
επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
σύμφωνα με τους δείκτες που ορίζονται 
στο παράρτημα.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή 
των δράσεων που χρηματοδοτούνται από 
το Πρόγραμμα και μετρά τον βαθμό 
επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
σύμφωνα με τους δείκτες που ορίζονται 
στο παράρτημα και πρόσθετους ειδικούς 
δείκτες που συμφωνήθηκαν από την 
Επιτροπή και το δικαιούχο κράτος μέλος 
για κάθε αίτημα στήριξης.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης, το αργότερο έως τα μέσα του 
2019 και έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 
2021.

2. Σε ετήσια βάση, η Επιτροπή 
δημοσιεύει επίσης πληροφορίες για την 
εφαρμογή των ετήσιων προγραμμάτων 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τους 
δικαιούχους της τεχνικής βοήθειας, τους 
παρόχους της τεχνικής βοήθειας, και 
τους στόχους και τις προτεραιότητες των 
επιδιωκόμενων μεταρρυθμίσεων μέσω 
της βοήθειας και των διατιθέμενων 
κονδυλίων. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο εξωτερική ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης, το αργότερο έως τα μέσα του 
2019 και έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 
2021.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, 
την αποδοτική χρήση των σχετικών πόρων 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
Προγράμματος, καθώς και εκτίμηση για το 
κατά πόσον η χρηματοδότηση σε τομείς οι 
οποίοι καλύπτονται από το Πρόγραμμα 
πρέπει να προσαρμοστεί ή να παραταθεί 
μετά το 2020. Εξετάζει επίσης κατά πόσον 
διατηρούν την επικαιρότητά τους όλοι οι 
στόχοι και δράσεις. Η εκ των υστέρων 
έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τον πιο 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του 
Προγράμματος.

3. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, 
την αποδοτική χρήση των σχετικών πόρων 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
Προγράμματος, καθώς και εκτίμηση για το 
κατά πόσον η χρηματοδότηση σε τομείς οι 
οποίοι καλύπτονται από το Πρόγραμμα 
πρέπει να παραταθεί μετά το 2020, με τις 
κατάλληλες προσαρμογές, αν αυτές 
κριθούν απαραίτητες. Εξετάζει επίσης 
κατά πόσον διατηρούν την επικαιρότητά 
τους όλοι οι στόχοι και δράσεις. Η εκ των 
υστέρων έκθεση αξιολόγησης 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του 
Προγράμματος.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
τεσσάρων ετών από την 1η Ιανουαρίου 
2017.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 
παράγραφος 5 και στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
τεσσάρων ετών από την 1η Ιανουαρίου 
2017.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 5 και στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από 
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το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που αυτή 
προβλέπει. Δεν θίγει το κύρος τυχόν κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που αυτή 
προβλέπει. Δεν θίγει το κύρος τυχόν κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο αρχίζει να 
ισχύει μόνον εφόσον δεν εκφράσουν 
σχετική αντίρρηση το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν την παρέλευση 
της εν λόγω χρονικής περιόδου, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. 
Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 
παράγραφος 5 ή του άρθρου 15 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο αρχίζει να 
ισχύει μόνον εφόσον δεν εκφράσουν 
σχετική αντίρρηση το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν την παρέλευση 
της εν λόγω χρονικής περιόδου, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. 
Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού 

«1. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού 
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(ΕΕ) αριθ. 2015/XXX του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*), 
τμήμα των πόρων που προβλέπονται στο 
άρθρο 59 του παρόντος κανονισμού και 
προγραμματίζονται σύμφωνα με ειδικούς 
κανόνες ανά ταμείο μπορεί, με τη 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να 
μεταφερθεί σε τεχνική συνδρομή με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για την 
εφαρμογή μέτρων που αφορούν το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σύμφωνα με 
το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) 
του παρόντος κανονισμού, μέσω άμεσης ή 
έμμεσης διαχείρισης.»

(ΕΕ) αριθ. 2015/XXX του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*), 
τμήμα των πόρων που προβλέπονται στο 
άρθρο 59 του παρόντος κανονισμού και 
προγραμματίζονται σύμφωνα με ειδικούς 
κανόνες ανά ταμείο μπορεί, με τη 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να 
μεταφερθεί σε τεχνική συνδρομή με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για την 
εφαρμογή μέτρων που αφορούν το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σύμφωνα με 
το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) 
του παρόντος κανονισμού, μέσω άμεσης ή 
έμμεσης διαχείρισης. Οι πόροι που 
μεταφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
αυτές αξιοποιούνται για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας της χρήσης των 
σχετικών ειδικών Ταμείων. »

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ένα κράτος μέλος ζητεί τη μεταφορά που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 για ένα 
ημερολογιακό έτος μέχρι τις 31 
Ιανουαρίου του έτους στο οποίο πρόκειται 
να γίνει η μεταφορά. Η αίτηση 
συνοδεύεται από πρόταση τροποποίησης 
του προγράμματος ή των προγραμμάτων 
από τα οποία θα γίνει η μεταφορά. 
Αντίστοιχες τροποποιήσεις γίνονται και 
στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 30 παράγραφος 2 οι οποίες 
καθορίζουν το συνολικό ποσό που 
μεταφέρεται κάθε χρόνο στην Επιτροπή.»·

«Ένα κράτος μέλος ζητεί τη μεταφορά που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 για ένα 
ημερολογιακό έτος μέχρι τις 31 
Ιανουαρίου του έτους στο οποίο πρόκειται 
να γίνει η μεταφορά. Η αίτηση 
συνοδεύεται από πρόταση τροποποίησης 
του προγράμματος ή των προγραμμάτων 
από τα οποία θα γίνει η μεταφορά. 
Αντίστοιχες τροποποιήσεις γίνονται και 
στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 30 παράγραφος 2 οι οποίες 
καθορίζουν το συνολικό ποσό που 
μεταφέρεται κάθε χρόνο στην Επιτροπή.»· 
Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, η 
Επιτροπή επαληθεύει τη συμμόρφωση με 
το άρθρο 92 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.»
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Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

H επίτευξη των ειδικών στόχων του 
άρθρου 5 παράγραφος 1 μετράται βάσει 
των ακόλουθων δεικτών:

H εφαρμογή των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 
παρακολουθείται βάσει των ακόλουθων 
δεικτών:

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο αριθμός και το είδος των εθνικών 
αρχών, διοικητικών υπηρεσιών και άλλων 
δημόσιων φορέων, όπως υπουργεία ή 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ανά δικαιούχο 
κράτος μέλος, που έλαβαν στήριξη δυνάμει 
του Προγράμματος·

α) ο αριθμός και το είδος των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, 
διοικητικών υπηρεσιών και άλλων 
δημόσιων φορέων, όπως υπουργεία ή 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ανά δικαιούχο 
κράτος μέλος, που έλαβαν στήριξη δυνάμει 
του Προγράμματος·

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στήριξη δικαιούχων, όπως εθνικές 
αρχές, από το δικαιούχο κράτος μέλος.

δ) στήριξη δικαιούχων, όπως εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, από το 
δικαιούχο κράτος μέλος. .

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) οι παρατηρήσεις των εθνικών διαγράφεται
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αρχών, διοικητικών υπηρεσιών και άλλων 
δημόσιων φορέων που έχουν λάβει 
στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος, 
καθώς και (εφόσον υπάρχουν) άλλων 
ενδιαφερομένων/συμμετεχόντων σχετικά 
με τον αντίκτυπο και/ή τα αποτελέσματα 
των δράσεων στο πλαίσιο του 
Προγράμματος ανά ειδικό στόχο, τομέα 
πολιτικής και δικαιούχο κράτος μέλος, 
υποστηριζόμενες από ποσοτικά ή 
εμπειρικά δεδομένα εφόσον είναι 
διαθέσιμα·

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) οι παρατηρήσεις των παρόχων 
στήριξης σχετικά με τα αποτελέσματα 
και/ή τον αντίκτυπο της στήριξης που 
παρασχέθηκε στο πλαίσιο του 
Προγράμματος στον ειδικό στόχο και τον 
τομέα πολιτικής στον οποίο 
δραστηριοποιούνται, ανά δικαιούχο 
κράτος μέλος, υποστηριζόμενες από 
ποσοτικά ή εμπειρικά δεδομένα εφόσον 
είναι διαθέσιμα·

διαγράφεται

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) η εξέλιξη των απόψεων των 
σχετικών ενδιαφερομένων όσον αφορά τη 
συμβολή του Προγράμματος στην 
επίτευξη των μεταρρυθμίσεων ανά ειδικό 
στόχο, τομέα πολιτικής και δικαιούχο 
κράτος μέλος, με την υποστήριξη των 
κατάλληλων ποσοτικών ή εμπειρικών 
δεδομένων εφόσον είναι διαθέσιμα.

διαγράφεται
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Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

H επίτευξη των ειδικών στόχων του 
άρθρου 5 παράγραφος 1 μετράται βάσει 
των ακόλουθων δεικτών:
α) οι παρατηρήσεις των εθνικών, 
περιφερειακών ή τοπικών αρχών, 
διοικητικών υπηρεσιών και άλλων 
δημόσιων φορέων που έχουν λάβει 
στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος, 
καθώς και, εφόσον υπάρχουν, 
παρατηρήσεις άλλων ενδιαφερομένων ή 
συμμετεχόντων σχετικά με τον αντίκτυπο 
και/ή τα αποτελέσματα των δράσεων στο 
πλαίσιο του Προγράμματος ανά ειδικό 
στόχο, τομέα πολιτικής και δικαιούχο 
κράτος μέλος, υποστηριζόμενες από 
ποσοτικά ή εμπειρικά δεδομένα εφόσον 
είναι διαθέσιμα·
β) οι παρατηρήσεις των παρόχων 
στήριξης σχετικά με τα αποτελέσματα 
και/ή τον αντίκτυπο της στήριξης που 
παρασχέθηκε στο πλαίσιο του 
Προγράμματος στον ειδικό στόχο και τον 
τομέα πολιτικής στον οποίο 
δραστηριοποιούνται, ανά δικαιούχο 
κράτος μέλος, υποστηριζόμενες από 
ποσοτικά ή εμπειρικά δεδομένα εφόσον 
είναι διαθέσιμα·
γ) η εξέλιξη των απόψεων των 
σχετικών ενδιαφερομένων όσον αφορά τη 
συμβολή του Προγράμματος στην 
επίτευξη των μεταρρυθμίσεων ανά ειδικό 
στόχο, τομέα πολιτικής και δικαιούχο 
κράτος μέλος, με την υποστήριξη των 
κατάλληλων ποσοτικών ή εμπειρικών 
δεδομένων εφόσον είναι διαθέσιμα.
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Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα και 
πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των 
κατάλληλων ποσοτικών ή εμπειρικών 
δεδομένων).

Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα και 
πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των 
κατάλληλων ποσοτικών ή εμπειρικών 
δεδομένων). Συμπληρώνονται με 
πρόσθετους ειδικούς δείκτες που 
συμφωνήθηκαν από την Επιτροπή και το 
δικαιούχο κράτος μέλος για κάθε αίτηση 
για στήριξη.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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16.6.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΛΙΕΊΑΣ

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 
2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013
(COM(2015)0701) – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Alain Cadec

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων αποσκοπεί να συμβάλει στις 
θεσμικές, διοικητικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών παρέχοντας 
στήριξη μέσω ενός μέρους της τεχνικής συνδρομής που προβλέπεται στα διαρθρωτικά 
ταμεία. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του Προγράμματος ανέρχεται σε 
142,8 εκατομμύρια ευρώ για περίοδο τεσσάρων ετών. Τα ποσά αυτά θα αφαιρεθούν από τους 
πόρους τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εντός του ορίου του 0,35% του 
συνόλου. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να προσθέσουν οικονομικούς 
πόρους στα ποσά αυτά, με τη μεταφορά μέρους των διαθέσιμων πόρων τεχνικής βοήθειας, με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών. Στην περίπτωση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η τεχνική 
βοήθεια με πρωτοβουλία των κρατών μελών μπορεί να ανέλθει στο 6 % του συνολικού 
ποσού του επιχειρησιακού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Ο συντάκτης εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή χρησιμοποίηση του ΕΤΘΑ για τη 
χρηματοδότηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που δεν συνδέονται με την αλιεία. Πράγματι, 
τίποτα δεν εμποδίζει ένα κράτος μέλος να ανακατανείμει μέρος της τεχνικής βοήθειας του 
ΕΤΘΑ προς άλλους τομείς. Ο συντάκτης προτείνει, επομένως, η ενδεχόμενη συνεισφορά του 
ΕΤΘΑ να προορίζεται αυστηρά για την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
συνδέονται με την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής. 

Τα κράτη μέλη συναντούν μεγάλες δυσκολίες στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
επομένως, ο εν λόγω μηχανισμός θα μπορούσε να τα βοηθήσει. Η ενίσχυση των ελέγχων και 
η βελτίωση της συλλογής επιστημονικών δεδομένων αποτελούν, επίσης, στόχους. Το ΕΤΘΑ 
είναι και πρέπει να παραμείνει ένα ταμείο για την αλιεία.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας διαθέτει 
περιορισμένους οικονομικούς πόρους σε 
σχέση με άλλα ταμεία της Ένωσης, η 
μεταβίβαση των πόρων του για τεχνική 
βοήθεια με πρωτοβουλία κράτους μέλους 
θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά 
την υποστήριξη των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την 
εφαρμογή της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, στις οποίες περιλαμβάνεται ο 
έλεγχος και η συλλογή επιστημονικών 
δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η συνεισφορά του ΕΤΘΑ στο Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων θα πρέπει 
να προορίζεται αποκλειστικά για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τις πολιτικές για τον τομέα της 
γεωργίας και για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών· 

(ε) τις πολιτικές για τον τομέα της 
γεωργίας, τη διατηρήσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών και την εφαρμογή 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί η αναφορά στην εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής ώστε να είναι 
δυνατή η διάθεση της ενδεχόμενης συνεισφοράς του ΕΤΘΑ στην επίτευξη του σκοπού αυτού.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι πόροι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 οι οποίοι προέρχονται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
για την υποστήριξη των δράσεων που 
συμβάλλουν στην εφαρμογή της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τον έλεγχο και τη συλλογή 
επιστημονικών δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η συνεισφορά του ΕΤΘΑ στο Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων θα πρέπει 
να προορίζεται αποκλειστικά για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΊΑΣ

προς την Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 
2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Curzio Maltese

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη θέσπιση ενός προγράμματος για τη στήριξη 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων το οποίο προβλέπει παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς, 
μεταξύ των οποίων και σε εκείνους της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Σε ένα πλαίσιο όπου 
οι παρεμβάσεις επιδιώκουν την οικονομική ανάκαμψη, ο συντάκτης της παρούσας 
γνωμοδότησης τονίζει την ιδιαιτερότητα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της πρόσβασης 
στον πολιτισμό και στην πολιτιστική κληρονομιά: οι σκοποί αυτών των τομέων δεν μπορούν 
να καθορίζονται από τους οικονομικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκπαίδευση, όπως επισημαίνεται και στο άρθρο 14 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που πρέπει να είναι 
εγγυημένο για κάθε άτομο. Σκοπός της είναι η συνολική ανάπτυξη της ανθρώπινης 
προσωπικότητας και, όπως τονίζουν οι υπουργοί παιδείας της ΕΕ στη δήλωση των Παρισίων 
της 17ης Μαρτίου 2015, «πρωταρχικό μέλημα» της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο η ανάπτυξη 
γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων, αλλά και η στήριξη των νέων προκειμένου αυτοί να 
γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας, υπεύθυνα και με ανοιχτό μυαλό». Ο συντάκτης της 
παρούσας γνωμοδότησης αποδίδει θεμελιώδη σημασία στο να υποστηριχθούν όλες εκείνες οι 
δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συστημάτων και πολιτικών στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της πρόσβασης στον πολιτισμό κατά τρόπο καθολικό, 
δωρεάν και ποιοτικό και γι’αυτό εκτιμά πως η επιτυχία αυτών των πολιτικών δεν μπορεί να 
μετράται με παραμέτρους οι οποίες εκφράζουν τα πιθανά βραχυπρόθεσμα οικονομικά 
αποτελέσματα.

Για να μπορέσει να κατοχυρωθεί η πλήρης άσκηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, πρέπει 
αυτή να μην επιτρέπει αποκλεισμούς: κάθε άτομο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λάβει 
ποιοτική εκπαίδευση ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει. 
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Στις χώρες εκείνες, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, όπου δόθηκε τεχνική υποστήριξη την 
οποία η Επιτροπή προτείνει να επεκτείνουμε σε όλα τα κράτη μέλη, τα προγράμματα 
οικονομικής αναπροσαρμογής που τέθηκαν σε εφαρμογή κατέστησαν επανειλημμένα 
απαραίτητο να μειωθούν οι δαπάνες στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, κάτι 
που οδήγησε στην περιθωριοποίηση των σπουδαστών/φοιτητών που προέρχονται από μη 
προνομιούχες ομάδες και υπονόμευσε έτσι την εξασφάλιση πραγματικής άσκησης του 
δικαιώματος στην εκπαίδευση. Αυτό αποδεικνύεται σαφώς και από τη μελέτη που 
εκπονήθηκε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Οι επιπτώσεις της κρίσης επί των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ».

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης εκφράζει την ανησυχία του για τη μεταφορά 
πόρων που ήδη προορίζονται ή έχουν αναληφθεί για τους τομείς της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και του πολιτισμού σε άλλα ταμεία της Ένωσης και γι’ αυτό προτείνει να 
εξαιρεθούν τα ταμεία αυτά από το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος. 

Εξάλλου, ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης τονίζει, σε συμφωνία με τη 
γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ECO/398), ότι είναι 
σημαντικό να συμμετάσχουν οι κοινωνικοί εταίροι και όλοι οι δρώντες στο πλαίσιο της 
κοινωνίας των πολιτών στη διεργασία της εκτέλεσης, επίβλεψης και εποπτείας του 
προγράμματος στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών 
των Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 
και 15,

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση, 
κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, συνεκτιμά 
τις απαιτήσεις που συνδέονται με την 
προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας. Επιπλέον, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να 
εντάσσονται στις πολιτικές της Ένωσης 
προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος 
ανάπτυξη.

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση, 
κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, συνεκτιμά 
τις απαιτήσεις που συνδέονται με την 
προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας, με γνώμονα τον 
σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας. 
Επιπλέον, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής προστασίας αναμένεται 
να εντάσσονται στις πολιτικές της Ένωσης 
προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος 
ανάπτυξη.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί Πρόγραμμα 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
(εφεξής «το Πρόγραμμα») με στόχο την 
ενίσχυση της ικανότητας των κρατών 
μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν 
διαρθρωτικές και διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις που δίνουν ώθηση στην 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων με την χορήγηση 
βοήθειας για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των ταμείων της 
Ένωσης. Σκοπός του Προγράμματος είναι 
να συμβάλει στην επίτευξη των κοινών 
στόχων για οικονομική ανάκαμψη, 
δημιουργία θέσεων εργασίας, ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και 
τόνωση των επενδύσεων στην πραγματική 
οικονομία.

(7) Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί Πρόγραμμα 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
(εφεξής «το Πρόγραμμα») με στόχο την 
ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών και 
περιφερειακών αρχών να καταρτίζουν και 
να εφαρμόζουν διαρθρωτικές και 
διοικητικές μεταρρυθμίσεις που δίνουν 
ώθηση στην ανάπτυξη, μεταξύ άλλων με 
την χορήγηση βοήθειας για την αποδοτική 
και αποτελεσματική χρήση των ταμείων 
της Ένωσης. Σκοπός του Προγράμματος 
είναι να συμβάλει στην επίτευξη των 
κοινών στόχων για οικονομική ανάκαμψη, 
δημιουργία θέσεων εργασίας, ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και 
τόνωση των βιώσιμων επενδύσεων στην 
πραγματική οικονομία.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Κατόπιν διαλόγου με το αιτούν 
κράτος μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 
θα πρέπει να αναλύει το αίτημά του, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
να προσδιορίζει τη στήριξη που θα πρέπει 
να παρέχεται με βάση τον επείγοντα 
χαρακτήρα, το εύρος και το βάθος των 
προβλημάτων που εντοπίστηκαν, τις 
ανάγκες στήριξης όσον αφορά τους τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία 
με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, θα 
πρέπει να προσδιορίζει τους τομείς 
προτεραιότητας, το πεδίο εφαρμογής των 
μέτρων στήριξης που πρόκειται να 
παρασχεθούν και τη συνολική 
χρηματοδοτική συνεισφορά για μια τέτοια 
στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υπάρχουσες δράσεις και μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 
Ένωσης ή άλλα ενωσιακά προγράμματα.

(10) Κατόπιν διαλόγου με το αιτούν 
κράτος μέλος, με τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας 
των πολιτών, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναλύει το αίτημά του, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας, της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
να προσδιορίζει τη στήριξη που θα πρέπει 
να παρέχεται με βάση τον επείγοντα 
χαρακτήρα, το εύρος και το βάθος των 
προβλημάτων που εντοπίστηκαν, τις 
ανάγκες στήριξης όσον αφορά τους τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία 
με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, θα 
πρέπει να προσδιορίζει τους τομείς 
προτεραιότητας, το πεδίο εφαρμογής των 
μέτρων στήριξης που πρόκειται να 
παρασχεθούν και τη συνολική 
χρηματοδοτική συνεισφορά για μια τέτοια 
στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υπάρχουσες δράσεις και μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 
Ένωσης ή άλλα ενωσιακά προγράμματα.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α) Σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκπαίδευση 
αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο 
δικαίωμα και κοινό αγαθό.  Πρέπει 
συνεπώς να είναι υψηλής ποιότητας και 
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χωρίς αποκλεισμούς και η πρόσβαση σε 
όλους πρέπει να είναι διασφαλισμένη. Ως 
εκ τούτου, η προτεραιότητα που δίνεται 
στην οικονομική ανάκαμψη πρέπει να 
εξισορροπηθεί με την ανάγκη να 
αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα 
της εκπαίδευσης. Αποστολή της 
εκπαίδευσης, σύμφωνα με την 
Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
ειδικότερα το άρθρο 26 αυτής, είναι η 
πλήρης ανάπτυξη της ανθρώπινης 
προσωπικότητας,  γι’ αυτό και οι σκοποί 
της δεν μπορούν να καθορίζονται μόνον 
από τους οικονομικούς στόχους της 
Ένωσης. Προκειμένου να δημιουργηθεί 
ένα κατάλληλο κοινωνικοοικονομικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας και τη βελτίωση της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση, η στήριξη 
δεν θα πρέπει να μετράται αποκλειστικά 
με οικονομικούς όρους αλλά και με βάση 
τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και 
την προσωπική ανάπτυξη.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του 
Προγράμματος θα πρέπει να αποτελείται 
από χρηματοδοτικούς πόρους οι οποίοι 
αφαιρούνται από τα κονδύλια για την 
τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου17. Προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η αφαίρεση αυτή, είναι απαραίτητο 
να τροποποιηθούν οι εν λόγω κανονισμοί.

(13) Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του 
Προγράμματος θα πρέπει να αποτελείται 
από χρηματοδοτικούς πόρους οι οποίοι 
αφαιρούνται από τα κονδύλια για την 
τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου17. Προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η αφαίρεση αυτή, είναι απαραίτητο 
να τροποποιηθούν οι εν λόγω κανονισμοί. 
Η χρηματοδότηση του Προγράμματος 
δεν θα πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο 
για τη χρηματοδότηση τυχόν μελλοντικών 
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πρωτοβουλιών της Επιτροπής μέσω της 
πολιτικής συνοχής.

__________________ __________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 
347 της 20.12.2013, σ. 320).

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 
347 της 20.12.2013, σ. 320).

17 Κανονισμός (EE) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 487).

17 Κανονισμός (EE) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 487).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Σε περίπτωση απρόβλεπτων και 
δεόντως αιτιολογημένων λόγων 
επείγουσας ανάγκης που απαιτούν άμεση 
αντίδραση, όπως μια σοβαρή διαταραχή 
της οικονομίας ή σημαντικές περιστάσεις 
που επηρεάζουν σοβαρά τις οικονομικές ή 
κοινωνικές συνθήκες σε ένα κράτος μέλος 
και οι οποίες διαφεύγουν του ελέγχου του, 
η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος κράτους 

(17) Σε περίπτωση απρόβλεπτων και 
δεόντως αιτιολογημένων λόγων 
επείγουσας ανάγκης που απαιτούν άμεση 
αντίδραση, όπως μια σοβαρή διαταραχή 
της οικονομίας ή σημαντικές περιστάσεις 
που επηρεάζουν σοβαρά τις οικονομικές ή 
κοινωνικές συνθήκες σε ένα κράτος μέλος 
και οι οποίες διαφεύγουν του ελέγχου του, 
η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος κράτους 
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μέλους, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
θεσπίζει ειδικά μέτρα, για περιορισμένο 
ποσοστό του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας, σύμφωνα με τους στόχους και 
τις δράσεις που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του Προγράμματος με σκοπό τη 
στήριξη των εθνικών αρχών στην 
αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών.

μέλους, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
θεσπίζει ειδικά μέτρα, για περιορισμένο 
ποσοστό του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας, σύμφωνα με τους στόχους και 
τις δράσεις που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του Προγράμματος με σκοπό τη 
στήριξη των τοπικών, περιφερειακών και 
εθνικών αρχών στην αντιμετώπιση των 
επειγουσών αναγκών.

Αιτιολόγηση

Σε ένα από τα βασικά σημεία της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ τονίζεται ότι το πρόγραμμα πρέπει 
να είναι ανοικτό στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες πρέπει να εμπλέκονται άμεσα 
στη διαμόρφωση του εκάστοτε έργου διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όταν αυτό τις αφορά.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
του Προγράμματος, θα πρέπει να 
θεσπιστεί, από το αρχικό στάδιο, 
κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης των 
αποτελεσμάτων του Προγράμματος. Θα 
πρέπει να διεξαχθεί ενδιάμεση αξιολόγηση 
εξετάζοντας την επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος, την αποτελεσματικότητα 
και την προστιθέμενη αξία του σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια τελική 
αξιολόγηση θα πρέπει, επίσης, να 
αντιμετωπίσει τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο και τις επιπτώσεις βιωσιμότητας 
του Προγράμματος. Οι εν λόγω 
αξιολογήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε 
δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα 
αποτελέσματα του Προγράμματος.

(20) Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
του Προγράμματος, θα πρέπει να 
θεσπιστεί, από το αρχικό στάδιο, 
κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης των 
αποτελεσμάτων του Προγράμματος. Θα 
πρέπει να διεξαχθεί ενδιάμεση αξιολόγηση 
εξετάζοντας την επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος, την αποτελεσματικότητα 
και την προστιθέμενη αξία του σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια τελική 
αξιολόγηση θα πρέπει, επίσης, να 
αντιμετωπίσει τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο και τις επιπτώσεις βιωσιμότητας 
του Προγράμματος. Οι εν λόγω 
αξιολογήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε 
δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα 
αποτελέσματα του Προγράμματος. Η 
υλοποίηση του Προγράμματος θα πρέπει 
να υπόκειται σε ετήσια παρακολούθηση 
καθώς και σε ανεξάρτητη ενδιάμεση και 
εκ των υστέρων αξιολόγηση βάσει της 
οποίας θα μπορούσε να αποφασιστεί η 
ενδεχόμενη αναστολή του μετά το 2020. 
Ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να 
προστεθούν δείκτες απόδοσης στην 
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προτεινόμενη δέσμη δεικτών.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να προσαρμοστεί ο 
κατάλογος των δεικτών με τους οποίους 
μετράται η επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος, υπό το φως της πείρας που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
Προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
τροποποίηση του καταλόγου. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά 
την προετοιμασία και σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(21)  Προκειμένου να προσαρμοστεί ο 
κατάλογος των δεικτών με τους οποίους 
μετράται η επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος, υπό το φως της πείρας που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
Προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
τροποποίηση του καταλόγου. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
τηρουμένων των αρχών που ορίζει η 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση 
της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. 
Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες 
των κρατών μελών, οι δε δικοί τους 
εμπειρογνώμονες έχουν πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
έχουν αναλάβει την εκπόνηση αυτών των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, ήτοι να συμβάλλει 
στις θεσμικές, διοικητικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη παρέχοντας στήριξη στις εθνικές 
αρχές για τη λήψη μέτρων που 
αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση των 
θεσμών, της διακυβέρνησης, της 
διοίκησης, του οικονομικού και του 
κοινωνικού τομέα, μεταξύ άλλων μέσω της 
στήριξης για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των ταμείων της 
Ένωσης, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς 
μόνον από τα κράτη μέλη, αλλά μπορεί, 
λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια, 
δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής της 
στήριξης θα αποτελεί αντικείμενο 
αμοιβαίας συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος.

(23) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, ήτοι να συμβάλλει 
στις θεσμικές, διοικητικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη παρέχοντας στήριξη στις τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές αρχές για τη 
λήψη μέτρων που αποσκοπούν στη 
μεταρρύθμιση των θεσμών, της 
διακυβέρνησης, της διοίκησης, του 
οικονομικού και του κοινωνικού τομέα, 
μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης για την 
αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των 
ταμείων της Ένωσης, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς μόνον από τα κράτη 
μέλη, αλλά μπορεί, λόγω της κλίμακας και 
των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια, 
δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής της 
στήριξης θα αποτελεί αντικείμενο 
αμοιβαίας συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Σε ένα από τα βασικά σημεία της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ τονίζεται ότι το πρόγραμμα πρέπει 
να είναι ανοικτό στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες πρέπει να εμπλέκονται άμεσα 
στη διαμόρφωση του εκάστοτε έργου διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όταν αυτό τις αφορά.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί 
δράσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 
Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι οι δράσεις οι οποίες 
επιλέγονται προς χρηματοδότηση είναι 
πιθανό να επιτύχουν αποτελέσματα με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ελέγχει 
κατά πόσον έχει πραγματικά επιτευχθεί 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

1. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί 
δράσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 
Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι οι δράσεις οι οποίες 
επιλέγονται προς χρηματοδότηση είναι 
πιθανό να επιτύχουν αποτελέσματα με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ελέγχει 
κατά πόσον έχει πραγματικά επιτευχθεί 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Οι δράσεις 
θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά 
και οι παρατηρήσεις θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται 
αναλόγως.

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται ορισμένες διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο και τον χρόνο παρακολούθησης των 
δράσεων πριν από την ενδιάμεση και των εκ των υστέρων αξιολόγηση. Αυτό θα μπορούσε να 
βοηθήσει στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων για τις επόμενες δράσεις και τα επόμενα έργα 
και να εξασφαλίσει την επιθυμητή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) της συμπληρωματικότητας και της 
συνέργειας με άλλα προγράμματα και 
πολιτικές της Ένωσης σε εθνικό, ενωσιακό 
και διεθνές επίπεδο ·

β) της συμπληρωματικότητας και της 
συνέργειας με άλλα προγράμματα και 
πολιτικές της Ένωσης σε εθνικό, 
περιφερειακό, τοπικό, ενωσιακό και 
διεθνές επίπεδο·
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) της προώθησης των ευρωπαϊκών 
αξιών, και ιδίως της αλληλεγγύης, που 
αποτελεί τη βάση όλων των 
περιφερειακών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του 
ρόλου όλων των πολιτών στις 
περιφερειακές και τοπικές διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) της προώθησης του 
διαπολιτισμικού διαλόγου στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του 
δημιουργικού τομέα.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η 
συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη προσφέροντας στήριξη στις εθνικές 
αρχές για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν 
στη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων, 
της διακυβέρνησης, της διοίκησης, του 
οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών και 
κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
ανάπτυξης, της απασχόλησης και των 

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η 
συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη προσφέροντας στήριξη στις εθνικές, 
τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη 
λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη 
μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων, της 
διακυβέρνησης, της διοίκησης, του 
οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών και 
κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
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επενδύσεων, ιδίως στο πλαίσιο των 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 
μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής 
για την αποδοτική και αποτελεσματική 
χρήση των ταμείων της Ένωσης.

βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης, 
των επενδύσεων και της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, μεταξύ 
άλλων με την παροχή συνδρομής για την 
αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των 
ταμείων της Ένωσης.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
γενικός στόχος του άρθρου 4, το 
Πρόγραμμα κατατείνει στην επίτευξη των 
ακόλουθων ειδικών στόχων:

1. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
γενικός στόχος του άρθρου 4, το 
Πρόγραμμα κατατείνει στην επίτευξη των 
ακόλουθων ειδικών στόχων:

α) Να συνδράμει τις πρωτοβουλίες 
των εθνικών αρχών ώστε να σχεδιάζουν τις 
μεταρρυθμίσεις τους σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρχικές συνθήκες και τις αναμενόμενες 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις· 

α) Να συνδράμει τις πρωτοβουλίες των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών 
ώστε να σχεδιάζουν τις μεταρρυθμίσεις τους 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές συνθήκες 
και τις αναμενόμενες κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις·

β) Να στηρίζει τις εθνικές αρχές ώστε 
να βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
διαμορφώνουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν πολιτικές και στρατηγικές 
μεταρρυθμίσεων και να ακολουθούν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
διασφαλίζει συνεκτικότητα μεταξύ στόχων 
και μέσων σε όλους τους τομείς·

β) Να στηρίζει τις τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές αρχές ώστε να 
βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
διαμορφώνουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν πολιτικές και στρατηγικές 
μεταρρυθμίσεων και να ακολουθούν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
διασφαλίζει συνεκτικότητα μεταξύ στόχων 
και μέσων σε όλους τους τομείς·

β α) να υποστηρίζει τις αρμόδιες αρχές 
να βελτιώνουν τις διαδικασίες και τις 
πολιτικές στους τομείς της εκπαίδευσης, 
της κατάρτισης και της πρόσβασης στον 
πολιτισμό που θα πρέπει να είναι 
καθολικές, υψηλής ποιότητας, βιώσιμες 
και χωρίς αποκλεισμούς και να προάγουν 
την αριστεία, την έρευνα και την 
ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα·

γ) να στηρίζει τις προσπάθειες των 
εθνικών αρχών να καθορίσουν και να 
εφαρμόσουν κατάλληλες διαδικασίες και 

γ) να στηρίζει τις προσπάθειες των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
αρχών να καθορίσουν και να εφαρμόσουν 
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μεθοδολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ορθές πρακτικές και τα διδάγματα που 
αποκόμισαν άλλες χώρες από την 
αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων·

κατάλληλες διαδικασίες και μεθοδολογίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ορθές πρακτικές 
και τα διδάγματα που αποκόμισαν άλλες 
χώρες από την αντιμετώπιση παρόμοιων 
καταστάσεων·

δ) να συνδράμει τις εθνικές αρχές 
ώστε να βελτιώσουν την αποδοτικότητα 
και την αποτελεσματικότητα της 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, κατά 
περίπτωση, μέσω του καθορισμού σαφών 
αρμοδιοτήτων και της αύξησης των 
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 

δ) να συνδράμει τις τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές αρχές ώστε να 
βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των 
ανθρώπινων πόρων, κατά περίπτωση, 
μέσω του καθορισμού σαφών 
αρμοδιοτήτων και της αύξησης των 
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

δ α) να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
πολιτών στη λήψη αποφάσεων μέσω της 
διεξαγωγής διαβουλεύσεων και να 
ενισχύσει τον ρόλο του πολίτη με τη 
βοήθεια συμμετοχικών στοιχείων.

Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν σε στενή 
συνεργασία με τα δικαιούχα κράτη μέλη.

Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν κατόπιν 
αιτήματος των δικαιούχων κρατών 
μελών και σε στενή συνεργασία με αυτά.

2. Οι ειδικοί στόχοι που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 αναφέρονται σε τομείς 
πολιτικής που αφορούν την 
ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις, ιδίως όσον 
αφορά:

2. Το κράτος μέλος καθορίζει, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες 
αρχές του, και κατά περίπτωση, με τις 
περιφερειακές αρχές του, τους τομείς 
πολιτικής στους οποίους επιθυμεί να 
επικεντρωθεί σύμφωνα με τις ειδικές 
εθνικές και περιφερειακές ανάγκες του.

α) τη διαχείριση των δημοσίων 
οικονομικών, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, τη διαχείριση του 
χρέους και τη φορολογική διοίκηση·
β) τη θεσμική μεταρρύθμιση και την 
αποτελεσματική και προσανατολισμένη 
στις υπηρεσίες λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης, το αποτελεσματικό κράτος 
δικαίου, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της απάτης και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες·
γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, την 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τις 
επενδύσεις, το εμπόριο και τις άμεσες 
ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό και 
τις δημόσιες προμήθειες, τη διατηρήσιμη 
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τομεακή ανάπτυξη και τη στήριξη της 
καινοτομίας·
δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, την 
κοινωνική ένταξη, την κοινωνική 
ασφάλιση και τα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας, τα συστήματα δημόσιας υγείας 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τις 
πολιτικές για το άσυλο, τη μετανάστευση 
και τα σύνορα·
ε) τις πολιτικές για τον τομέα της 
γεωργίας και για τη διατηρήσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·
στ) τις πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα και την 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διάθεση εμπειρογνώμονα(-ων) 
(συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων 
εμπειρογνωμόνων), για μικρό ή μεγάλο 
χρονικό διάστημα, για την άσκηση 
καθηκόντων σε συγκεκριμένους τομείς ή 
για την εκτέλεση επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων, ενδεχομένως με 
διερμηνεία, μετάφραση και στήριξη της 
συνεργασίας, διοικητική βοήθεια και 
διευκολύνσεις υποδομών και εξοπλισμού,

β) διάθεση εμπειρογνώμονα(-ων) 
(συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων 
εμπειρογνωμόνων), για μικρό ή μεγάλο 
χρονικό διάστημα, για την άσκηση 
καθηκόντων σε συγκεκριμένους τομείς ή 
για την εκτέλεση επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων, ενδεχομένως με 
διερμηνεία, μετάφραση και στήριξη της 
συνεργασίας, διοικητική βοήθεια και 
διευκολύνσεις υποδομών και εξοπλισμού. 
Ο συνδυασμός ξένων και τοπικών 
εμπειρογνωμόνων θα συνέβαλε στη 
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, 
καθιστώντας απλούστερη την κατανόηση 
των προβλημάτων και τον σχεδιασμό 
εξατομικευμένων λύσεων για τη 
συγκεκριμένη κατάσταση που επικρατεί 
στα αιτούντα κράτη μέλη,
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει στήριξη στο πλαίσιο του 
Προγράμματος πρέπει να υποβάλει σχετικό 
αίτημα στην Επιτροπή, προσδιορίζοντας 
τους τομείς πολιτικής και τις 
προτεραιότητες προς στήριξη στο πλαίσιο 
του πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 
2. Το αίτημα αυτό υποβάλλεται το 
αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε 
ημερολογιακού έτους.

1. Το κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει στήριξη στο πλαίσιο του 
Προγράμματος πρέπει, μετά από 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία 
των πολιτών, να υποβάλει σχετικό αίτημα 
στην Επιτροπή, προσδιορίζοντας τους 
τομείς πολιτικής και τις προτεραιότητες 
προς στήριξη στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής του Προγράμματος όπως 
ορίζονται στο άρθρο 5. Το αίτημα αυτό 
υποβάλλεται το αργότερο έως τις 31 
Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
κατόπιν διαλόγου με το αιτούν κράτος 
μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 
αναλύει το αίτημα στήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, με βάση 
τον επείγοντα χαρακτήρα, το εύρος και το 
βάθος των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, τις ανάγκες στήριξης όσον 
αφορά τους σχετικούς τομείς πολιτικής, 
την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών και την εν γένει διοικητική 
ικανότητα του κράτους μέλους. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες 
δράσεις και μέτρα που χρηματοδοτούνται 
από τα ταμεία της Ένωσης ή από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα, η Επιτροπή, σε 
στενή συνεργασία με το οικείο κράτος 
μέλος, προσδιορίζει τους τομείς 

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
επικουρικότητας, της διαφάνειας, της ίσης 
μεταχείρισης και της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, κατόπιν 
διαλόγου με το αιτούν κράτος μέλος, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 
αναλύει το αίτημα στήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, με βάση 
τον επείγοντα χαρακτήρα, το εύρος και το 
βάθος των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, τις ανάγκες στήριξης όσον 
αφορά τους σχετικούς τομείς πολιτικής, 
την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών και την εν γένει διοικητική 
ικανότητα του κράτους μέλους. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες 
δράσεις και μέτρα που χρηματοδοτούνται 
από τα ταμεία της Ένωσης ή από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα, η Επιτροπή, σε 
στενή συνεργασία με το οικείο κράτος 
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προτεραιότητας προς στήριξη, το πεδίο 
εφαρμογής των μέτρων στήριξης που 
πρόκειται να παρασχεθούν, καθώς και τη 
συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την εν λόγω στήριξη.

μέλος, προσδιορίζει τους τομείς 
προτεραιότητας προς στήριξη, το πεδίο 
εφαρμογής των μέτρων στήριξης που 
πρόκειται να παρασχεθούν, καθώς και τη 
συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την εν λόγω στήριξη. Το Πρόγραμμα 
παραμένει προαιρετικό για τα κράτη μέλη 
και δεν συνεπάγεται υποχρεωτικές 
διαδικασίες που προκαλούν στιγματισμό.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εφαρμογή από τα κράτη μέλη 
μεταρρυθμίσεων τις οποίες έχουν αναλάβει 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για την 
επίτευξη βιώσιμων επενδύσεων, ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

γ) την εφαρμογή από τα κράτη μέλη 
μεταρρυθμίσεων τις οποίες έχουν αναλάβει 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για την 
επίτευξη βιώσιμων επενδύσεων, 
ανάπτυξης, υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης, έρευνας, κατάρτισης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
την προβλεπόμενη στήριξη για τα 
δικαιούχα κράτη μέλη σε συνεργασία με 
άλλα κράτη μέλη ή διεθνείς οργανισμούς.

1. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
την προβλεπόμενη στήριξη για τα 
δικαιούχα κράτη μέλη σε συνεργασία με 
άλλα κράτη μέλη, τους ενδιαφερόμενους 
κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των 
πολιτών, ή διεθνείς οργανισμούς.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το δικαιούχο κράτος μέλος, σε 
συντονισμό με την Επιτροπή, μπορεί να 

2. Το δικαιούχο κράτος μέλος, σε 
συντονισμό με την Επιτροπή, μπορεί να 
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συνάψει εταιρική σχέση με ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη μέλη τα οποία 
ενεργούν ως εταίροι μεταρρύθμισης όσον 
αφορά συγκεκριμένους τομείς 
μεταρρύθμισης. Ο εταίρος μεταρρύθμισης, 
σε συντονισμό με την Επιτροπή, 
συμβάλλει στη διαμόρφωση στρατηγικής 
και χαρτών πορείας για τη μεταρρύθμιση, 
στον σχεδιασμό βοήθειας υψηλής 
ποιότητας ή στην εποπτεία της εφαρμογής 
της στρατηγικής και των έργων.

συνάψει εταιρική σχέση με ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη μέλη τα οποία 
ενεργούν ως εταίροι μεταρρύθμισης όσον 
αφορά συγκεκριμένους τομείς 
μεταρρύθμισης. Ο εταίρος μεταρρύθμισης, 
σε συντονισμό με το δικαιούχο κράτος 
μέλος και την Επιτροπή, συμβάλλει στη 
διαμόρφωση στρατηγικής και χαρτών 
πορείας για τη μεταρρύθμιση, στον 
σχεδιασμό βοήθειας υψηλής ποιότητας ή 
στην εποπτεία της εφαρμογής της 
στρατηγικής και των έργων.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή εγκρίνει τις διαθέσιμες ετήσιες 
πιστώσεις εντός των ορίων του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου που έχει 
θεσπισθεί με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1311/2013.

3. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή εγκρίνει τις διαθέσιμες ετήσιες 
πιστώσεις εντός των ορίων του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου που έχει 
θεσπισθεί με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1311/2013, οι οποίες θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν τους κατάλληλους πόρους 
για δράσεις, σχέδια, προγράμματα και 
έργα στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και του πολιτισμού.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εφαρμόζει το 
Πρόγραμμα σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

1. Η Επιτροπή εφαρμόζει το 
Πρόγραμμα σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

2. Τα μέτρα του Προγράμματος 
μπορούν να εφαρμόζονται είτε άμεσα από 
την Επιτροπή είτε έμμεσα, από οντότητες 
και πρόσωπα εκτός των κρατών μελών, 
σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού 

2. Τα μέτρα του Προγράμματος 
μπορούν να εφαρμόζονται είτε άμεσα από 
την Επιτροπή είτε έμμεσα, από οντότητες 
και πρόσωπα εκτός των κρατών μελών, 
σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού 
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(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 
Συγκεκριμένα, η χρηματοδοτική στήριξη 
της Ένωσης για τις δράσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος 
κανονισμού λαμβάνει τη μορφή:

(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 
Συγκεκριμένα, η χρηματοδοτική στήριξη 
της Ένωσης για τις δράσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος 
κανονισμού λαμβάνει τη μορφή:

δ) επιχορηγήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων 
στις εθνικές αρχές των κρατών μελών)· 

δ) επιχορηγήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων 
στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές 
αρχές των κρατών μελών)·

ε) σύναψης δημοσίων συμβάσεων· ε) σύναψης δημοσίων συμβάσεων·

στ) επιστροφής εξόδων που 
πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες·

στ) επιστροφής εξόδων που 
πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες·

ζ) συνεισφορών σε καταπιστευματικά 
ταμεία·

ζ) συνεισφορών σε καταπιστευματικά 
ταμεία·

η) εκτέλεσης δράσεων στο πλαίσιο 
έμμεσης διαχείρισης. 

η) εκτέλεσης δράσεων στο πλαίσιο 
έμμεσης διαχείρισης.

3. Επιχορηγήσεις μπορούν να 
χορηγούνται στις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών, στον όμιλο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σε 
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους και/ή 
ιδιωτικούς φορείς και οντότητες που 
λειτουργούν νομίμως σε ένα από τα 
ακόλουθα:

3. Επιχορηγήσεις μπορούν να 
χορηγούνται στις τοπικές, περιφερειακές 
και εθνικές αρχές των κρατών μελών, στον 
όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, σε διεθνείς οργανισμούς, 
δημόσιους και/ή ιδιωτικούς φορείς και 
οντότητες που λειτουργούν νομίμως σε ένα 
από τα ακόλουθα:

α) κράτη μέλη· α) κράτη μέλη·

β) χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σύμφωνα 
με τους όρους που καθορίζονται στη 
συμφωνία ΕΟΧ.

β) χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σύμφωνα 
με τους όρους που καθορίζονται στη 
συμφωνία ΕΟΧ.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις 
επιχορηγήσεις μπορεί να ανέρχεται στο 
100% των επιλέξιμων δαπανών, με την 
επιφύλαξη της αρχής της 
συγχρηματοδότησης και της μη 
αποκόμισης κέρδους.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις 
επιχορηγήσεις μπορεί να ανέρχεται στο 
100% των επιλέξιμων δαπανών, με την 
επιφύλαξη της αρχής της 
συγχρηματοδότησης και της μη 
αποκόμισης κέρδους.

4. Στήριξη μπορεί επίσης να 
παρέχεται από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες οι οποίοι μπορεί να 
κληθούν να συμβάλουν σε επιλεγμένες 
δραστηριότητες που διοργανώνονται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος, όταν αυτό 

4. Στήριξη μπορεί επίσης να 
παρέχεται από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες οι οποίοι μπορεί να 
κληθούν να συμβάλουν σε επιλεγμένες 
δραστηριότητες που διοργανώνονται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος, όταν αυτό 
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είναι αναγκαίο για την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
5.

είναι αναγκαίο για την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
5, θα πρέπει δε να δίδεται η δέουσα 
συνέχεια στις 
δραστηριότητες/διαδικασίες 
παρακολούθησης της συμβολής αυτής.

5. Για την εφαρμογή του 
Προγράμματος, η Επιτροπή θεσπίζει, 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, πολυετή 
προγράμματα εργασίας. Τα πολυετή 
προγράμματα εργασίας ορίζουν τους 
στόχους πολιτικής που επιδιώκονται με την 
προβλεπόμενη στήριξη, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, καθώς και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης στους 
σχετικούς τομείς πολιτικής. Τα πολυετή 
προγράμματα εργασίας εξειδικεύονται 
περαιτέρω με ετήσια προγράμματα 
εργασίας, τα οποία εγκρίνονται μέσω 
εκτελεστικών πράξεων και προσδιορίζουν 
τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή τους, καθώς και όλα τα στοιχεία 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται  να 
εγκρίνει πράξεις κατ’εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό την 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με την κατάρτιση πολυετών 
προγραμμάτων εργασίας. Τα πολυετή 
προγράμματα εργασίας ορίζουν τους 
στόχους πολιτικής που επιδιώκονται με την 
προβλεπόμενη στήριξη, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, καθώς και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης στους 
σχετικούς τομείς πολιτικής. Τα πολυετή 
προγράμματα εργασίας εξειδικεύονται 
περαιτέρω με ετήσια προγράμματα 
εργασίας, τα οποία εγκρίνονται μέσω 
εκτελεστικών πράξεων και προσδιορίζουν 
τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή τους, καθώς και όλα τα στοιχεία 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

5α. Για το σχεδιασμό των 
προγραμμάτων απαιτείται η συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων και της 
κοινωνίας των πολιτών. Η διεργασία 
ενεργοποίησης της στήριξης δεν μπορεί 
να κινηθεί χωρίς διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία 
των πολιτών.

6. Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη 
διαθεσιμότητα πόρων, το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας μπορεί να αναφέρει 
ότι, σε περίπτωση απρόβλεπτων και 
δεόντως αιτιολογημένων λόγων 
επείγουσας ανάγκης που απαιτούν άμεση 
αντίδραση, όπως μια σοβαρή διαταραχή 
της οικονομίας ή σημαντικές περιστάσεις 
που επηρεάζουν σοβαρά τις οικονομικές ή 
κοινωνικές συνθήκες σε ένα κράτος μέλος 
και οι οποίες διαφεύγουν του ελέγχου του, 
η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, μπορεί να θεσπίζει ειδικά μέτρα 
σύμφωνα με τους στόχους και τις δράσεις 

6. Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη 
διαθεσιμότητα πόρων, το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας μπορεί να αναφέρει 
ότι, σε περίπτωση απρόβλεπτων και 
δεόντως αιτιολογημένων λόγων 
επείγουσας ανάγκης που απαιτούν άμεση 
αντίδραση, όπως μια σοβαρή διαταραχή 
της οικονομίας ή σημαντικές περιστάσεις 
που επηρεάζουν σοβαρά τις οικονομικές ή 
κοινωνικές συνθήκες σε ένα κράτος μέλος 
και οι οποίες διαφεύγουν του ελέγχου του, 
η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, μπορεί να θεσπίζει ειδικά μέτρα 
σύμφωνα με τους στόχους και τις δράσεις 
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που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό με 
σκοπό τη στήριξη των εθνικών αρχών στην 
αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών. 
Τα εν λόγω ειδικά μέτρα μπορεί να 
αντιπροσωπεύουν περιορισμένο μόνο 
ποσοστό του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας και δεν  υπόκεινται στους όρους 
που προβλέπονται στο άρθρο 7.

που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό με 
σκοπό τη στήριξη των τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών αρχών στην 
αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών. 
Τα εν λόγω ειδικά μέτρα μπορεί να 
αντιπροσωπεύουν περιορισμένο μόνο 
ποσοστό του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας και δεν παραβιάζουν το άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο β α).

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα δικαιούχα κράτη μέλη, 
στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους, θα αναπτύξουν 
συνέργειες και θα εξασφαλίσουν 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ του 
Προγράμματος και άλλων ενωσιακών 
προγραμμάτων και μέσων, και ιδίως με 
μέτρα που χρηματοδοτούνται από τα 
ταμεία της Ένωσης. Προς τούτο:

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1 σημείο β α), η Επιτροπή 
και τα δικαιούχα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, θα 
αναπτύξουν συνέργειες και θα 
εξασφαλίσουν αποτελεσματικό 
συντονισμό μεταξύ του Προγράμματος και 
άλλων ενωσιακών προγραμμάτων και 
μέσων, και ιδίως με μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 
Ένωσης. Προς τούτο:

α) εξασφαλίζουν 
συμπληρωματικότητα και συνέργεια 
μεταξύ των διαφόρων μέσων σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, ιδίως σε σχέση με τα 
μέτρα που χρηματοδοτούνται από τα 
ταμεία της Ένωσης, τόσο κατά το στάδιο 
σχεδιασμού όσο και κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής·

α) εξασφαλίζουν 
συμπληρωματικότητα και συνέργεια 
μεταξύ των διαφόρων μέσων σε ενωσιακό 
και εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, ιδίως σε σχέση με τα μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 
Ένωσης, τόσο κατά το στάδιο σχεδιασμού 
όσο και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής·

β) βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς 
συντονισμού για την αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών·

β) βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς 
συντονισμού για την αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και 
των δαπανών·

γ) μεριμνούν για τη στενή συνεργασία 
μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή σε 
επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, ώστε 
να εξασφαλιστούν συνεκτικές και 
απλουστευμένες δράσεις στήριξης.

γ) μεριμνούν για τη στενή συνεργασία 
μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή σε 
επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, 
καθώς και σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστούν 
συνεκτικές και απλουστευμένες δράσεις 
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στήριξης.

Τα πολυετή και τα ετήσια προγράμματα 
εργασιών μπορούν να χρησιμεύουν ως 
πλαίσιο συντονισμού, όταν προβλέπεται 
στήριξη σε έναν από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Τα πολυετή και τα ετήσια προγράμματα 
εργασιών μπορούν να χρησιμεύουν ως 
πλαίσιο συντονισμού, όταν προβλέπεται 
στήριξη σε έναν από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, 
χωρίς να παραβιάζουν το άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο β α).

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
εφαρμογή των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και 
μετρά τον βαθμό επίτευξης των 
συγκεκριμένων στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σύμφωνα με 
τους δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα.

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
εφαρμογή των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και 
μετρά τον βαθμό επίτευξης των 
συγκεκριμένων στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σύμφωνα με 
τους δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 16 σχετικά με τροποποιήσεις του 
καταλόγου των δεικτών που ορίζονται στο 
παράρτημα.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 16 σχετικά με τροποποιήσεις του 
καταλόγου των δεικτών που ορίζονται στο 
παράρτημα.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης, το αργότερο έως τα μέσα 
του 2019 και έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 
2021.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ετήσια έκθεση 
παρακολούθησης και ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης, το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2018 και έκθεση εκ των 
υστέρων αξιολόγησης έως τα τέλη του 
Δεκεμβρίου 2021.

3. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, 
την αποδοτική χρήση των σχετικών πόρων 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
Προγράμματος, καθώς και εκτίμηση για το 
κατά πόσον η χρηματοδότηση σε τομείς οι 
οποίοι καλύπτονται από το Πρόγραμμα 
πρέπει να προσαρμοστεί ή να παραταθεί 
μετά το 2020. Εξετάζει επίσης κατά πόσον 

3. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, 
την αποδοτική χρήση των σχετικών πόρων 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
Προγράμματος, καθώς και εκτίμηση για το 
κατά πόσον η χρηματοδότηση σε τομείς οι 
οποίοι καλύπτονται από το Πρόγραμμα 
πρέπει να προσαρμοστεί ή να παραταθεί 
μετά το 2020. Εξετάζει επίσης κατά πόσον 
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διατηρούν την επικαιρότητά τους όλοι οι 
στόχοι και δράσεις. Η εκ των υστέρων 
έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τον πιο 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του 
Προγράμματος.

διατηρούν την επικαιρότητά τους όλοι οι 
στόχοι και δράσεις. Η εκ των υστέρων 
έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τον πιο 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του 
Προγράμματος και αξιολογεί το 
Πρόγραμμα στο σύνολό του, τόσο ως προς 
τα αδύνατα όσο και τα δυνατά σημεία του.

3α. Η υλοποίηση του Προγράμματος 
θα πρέπει να υπόκειται σε ετήσια 
παρακολούθηση καθώς και σε 
ανεξάρτητη ενδιάμεση και εκ των 
υστέρων αξιολόγηση, βάσει των οποίων 
θα μπορούσε να αποφασιστεί η 
ενδεχόμενη αναστολή του μετά το 2020. 
Ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να 
προστεθούν δείκτες απόδοσης στην 
προτεινόμενη δέσμη δεικτών.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
τεσσάρων ετών από την 1η Ιανουαρίου 
2017. 

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 
παράγραφος 5 και στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
τεσσάρων ετών από την 1η Ιανουαρίου 
2017. 

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 5 και στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
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προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που αυτή 
προβλέπει. Δεν θίγει το κύρος τυχόν κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. 

περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που αυτή 
προβλέπει. Δεν θίγει το κύρος τυχόν κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. 

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο αρχίζει να 
ισχύει μόνον εφόσον δεν εκφράσουν 
σχετική αντίρρηση το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν την παρέλευση 
της εν λόγω χρονικής περιόδου, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. 
Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 
παράγραφος 5 και του άρθρου 15 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο αρχίζει να 
ισχύει μόνον εφόσον δεν εκφράσουν 
σχετική αντίρρηση το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν την παρέλευση 
της εν λόγω χρονικής περιόδου, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. 
Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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