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PR_COD_2app

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 απαλείφονται 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 τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής
(06168/1/2021 – C9-0194/2021 – 2018/0197(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06168/1/2021 - C9 - 
0194/2021),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
17ης Οκτωβρίου 20181,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Δεκεμβρίου 20182,

– έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση3 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0372),

– έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2020)0452),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (A9-0204/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 
ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε 

1 ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 90.
2 ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 115.
3 ΕΕ C 108 της 26.3.2021, σ. 566.
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συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

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

1. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής

Κεντρική ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ειρηνική συνεργασία διαφορετικών λαών σε 
παγκόσμιο, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την προαγωγή της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της 
ΕΕ. 

Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιδιωχθούν με την πολιτική συνοχής, που είναι η βασική πολιτική 
για τις επενδύσεις της ΕΕ στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση, προκειμένου να 
μειωθούν οι περιφερειακές ανισότητες και να υποβοηθηθεί η γεφύρωση του χάσματος που 
υπάρχει ανάμεσα στους πολίτες και τις περιφέρειες της ΕΕ και στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. 

Οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις δημιούργησαν στρεβλώσεις που δυσχέραναν τα καθήκοντα 
αυτά, καθώς οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών έχουν ενταθεί, παρά τη μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών κατά την ίδια περίοδο. Για τον λόγο αυτό, δεν θα πρέπει 
να επιτραπεί ούτε οι υποχρεώσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ ή των εθνικών προϋπολογισμών 
ούτε οι επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ («Brexit») ούτε οι 
δραματικές συνέπειες της κλιματικής έκτακτης ανάγκης και της πανδημίας COVID-19 να 
αποδυναμώσουν τον θεμελιώδη στόχο της ΕΕ για συνοχή.

2. Η πρόταση της Επιτροπής

Η δημοσίευση της πρότασης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
Ταμείο Συνοχής, στις 29 Μαΐου, και η παρουσίαση της Επιτροπής στην επιτροπή REGI, στις 
20 Ιουνίου, σηματοδότησαν την έναρξη των νομοθετικών εργασιών του ΕΚ για τον εν λόγω 
φάκελο. 

Οι γενικοί κανόνες που διέπουν την πολιτική συνοχής μετά το 2020 καθορίζονται στον 
κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ). Οι ειδικές διατάξεις που ισχύουν για το ΕΤΠΑ και 
το Ταμείο Συνοχής περιγράφονται λεπτομερώς σε χωριστή πρόταση, η οποία περιλαμβάνει: 

 κατάλογο των ειδικών στόχων που θα πρέπει να τύχουν στήριξης από το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής·

 τη θεματική συγκέντρωση·
 τον αποκλεισμό από τη συνδρομή του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής·
 ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων εδαφικών χαρακτηριστικών· και 
 κατάλογο των δεικτών που πρέπει να συλλέγουν και να διαβιβάζουν οι διαχειριστικές 

αρχές·

Στις 28 Μαΐου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ορισμένες στοχευμένες τροποποιήσεις 
στην πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής για 
την περίοδο 2021-2027. Οι τροποποιήσεις αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση της ταχείας και 
βιώσιμης ανάκαμψης της οικονομίας της ΕΕ μετά την πανδημία COVID-19 και 
επικεντρώνονται στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, ώστε να επιτευχθεί 
κατάλληλη ρύθμιση προσαρμοσμένη στην κρίση COVID-19, μεταξύ άλλων για τον πολιτισμό, 
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τον βιώσιμο τουρισμό, την ψηφιοποίηση και την ανθεκτικότητα των συστημάτων δημόσιας 
υγείας, ενώ εισάγουν ταυτόχρονα έναν ευέλικτο μηχανισμό ο οποίος θα επιτρέπει ειδικές 
παρεκκλίσεις σε περίπτωση που ανακύψουν παρόμοιες εξαιρετικές περιστάσεις στο μέλλον.

3. Διοργανικές διαπραγματεύσεις

Έπειτα από την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Μαρτίου 
2019, πραγματοποιήθηκαν διοργανικές διαπραγματεύσεις (με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας 
σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση) από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2021, 
υπό τη φινλανδική, την κροατική, τη γερμανική και την πορτογαλική προεδρία του 
Συμβουλίου. Μετά από έξι γύρους τριμερών διαλόγων, η ομάδα διαπραγμάτευσης του 
Κοινοβουλίου κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με την προεδρία του Συμβουλίου κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου τριμερούς διαλόγου, στις 9 Φεβρουαρίου 2021.

Το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (REGI) και επιβεβαιώθηκε στις 16 Μαρτίου 2021. Με βάση την έγκριση της εν 
λόγω επιτροπής, ο πρόεδρος της επιτροπής REGI ανέφερε, στην επιστολή που απηύθυνε στον 
πρόεδρο της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER Ι), ότι επρόκειτο να συστήσει 
στην Ολομέλεια να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου χωρίς τροποποιήσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή συνάδει με την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο 
θεσμικών οργάνων. Κατόπιν επαλήθευσης από τους γλωσσομαθείς νομικούς, το Συμβούλιο 
ενέκρινε επίσημα τη θέση του (με γραπτή διαδικασία) στις 2 Ιουνίου 2021 σύμφωνα με την 
προσωρινή συμφωνία.

4. Κύρια στοιχεία της συμφωνίας

Η συνολική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ενίσχυσε 
περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής της στήριξης και για τα δύο ταμεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν 
περίπου το ένα τέταρτο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για τα έτη 2021 έως 
2027.
Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν τα εξής:

Καθήκοντα του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής

Το Κοινοβούλιο πρότεινε την προσθήκη αυτού του νέου άρθρου για να επαναλάβει τη σημασία 
της συμβολής του ΕΤΠΑ στη μείωση του χάσματος μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιφερειών και του βαθμού υστέρησης των πλέον μειονεκτουσών περιφερειών, 
ιδίως στον τομέα του περιβάλλοντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στον 
τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών.

Ειδικοί στόχοι για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Οι περισσότερες αλλαγές που συμφωνήθηκαν με το Συμβούλιο αφορούν τη μετάβαση της 
ψηφιακής συνδεσιμότητας από τον στόχο πολιτικής 3 στον στόχο πολιτικής 1 και της βιώσιμης 
πολυτροπικής κινητικότητας από τον στόχο πολιτικής 3 στον στόχο πολιτικής 2. Μια άλλη 
σημαντική βελτίωση είναι η ένταξη του βιώσιμου τουρισμού στο πεδίο παρέμβασης του 
ΕΤΠΑ.
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Θεματική συγκέντρωση 

Επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με τη διαγραφή της ελάχιστης θεματικής συγκέντρωσης κατά 
50 % για τον στόχο πολιτικής 1 για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. 

Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη για τον 
στόχο πολιτικής 2 κονδύλιο άνω του 50% των συνολικών πόρων του Ταμείου Συνοχής κατά 
τον υπολογισμό της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης, ενώ παράλληλα 
αποκλείεται ο διπλός υπολογισμός των επενδύσεων στην πολυτροπική αστική κινητικότητα. 
Συμφωνήθηκε επίσης ότι ο στόχος πολιτικής 2 θέτει ως στόχο ελάχιστων δαπανών το 30 % 
τουλάχιστον στους τομείς όπως η δράση για το κλίμα και η κυκλική οικονομία, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις δαπάνες για τη βιοποικιλότητα, οι οποίες μπορούν να ανέλθουν έως και το 10 %. 

Πεδίο εφαρμογής της συνδρομής του ΕΤΠΑ

Εκτός από τις επενδύσεις σε υποδομές, το ΕΤΠΑ θα στηρίξει παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ 
και επενδύσεις που αποσκοπούν στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διασφάλιση των υφιστάμενων 
θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Επιπλέον, θα είναι δυνατή η στήριξη επενδύσεων σε άλλες επιχειρήσεις πέραν των ΜΜΕ όταν 
περιλαμβάνουν συνεργασία με ΜΜΕ σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και όταν 
στηρίζουν πρωτίστως μέτρα στον τομέα της ενέργειας, ιδίως δε των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας.

Αποκλεισμός από το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής

Ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης ήταν η εξαίρεση των ορυκτών καυσίμων. Η συμφωνία 
που επιτεύχθηκε προβλέπει ότι το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής δεν στηρίζουν επενδύσεις που 
σχετίζονται με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση ή 
την καύση ορυκτών καυσίμων, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

1. την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης που λειτουργούν με καύση στερεών 
ορυκτών καυσίμων, ιδίως άνθρακα, τύρφης, λιγνίτη, πετρελαιούχου σχιστόλιθου, από 
συστήματα θέρμανσης που λειτουργούν με φυσικό αέριο·

2. τις επενδύσεις για την επέκταση και τον επαναπροσδιορισμό, τη μετατροπή ή τη 
μετασκευή δικτύων μεταφοράς και διανομής αερίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν 
λόγω επενδύσεις προετοιμάζουν τα δίκτυα για τη μεταγενέστερη προσθήκη στο 
σύστημα αερίων από ανανεώσιμες πηγές και αερίων χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
όπως το υδρογόνο, το βιομεθάνιο και το συνθετικό αέριο, και ότι καθιστούν δυνατή 
την αντικατάσταση εγκαταστάσεων στερεών ορυκτών καυσίμων·

3. τις επενδύσεις σε καθαρά οχήματα για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και σε 
οχήματα, αεροσκάφη και σκάφη σχεδιασμένα και κατασκευασμένα ή προσαρμοσμένα 
για χρήση από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και πυρόσβεσης.

Έχουν καθοριστεί όρια όσον αφορά την κατανομή για τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις σε 
συνάρτηση με το κατά κεφαλήν ΑΕΕ και το μερίδιο στερεών ορυκτών καυσίμων στην 
ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση καυσίμων ανά κράτος μέλος και με συνολικό χρονικό όριο 
την 31η Δεκεμβρίου 2025.
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Στήριξη για τις μειονεκτούσες περιοχές

Το Συμβούλιο αποδέχθηκε την άποψη του Κοινοβουλίου να αφιερωθεί ένα άρθρο στις 
μειονεκτούσες περιφέρειες και περιοχές, ιδίως στις αγροτικές περιοχές και στις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως η μείωση του 
πληθυσμού, σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ.

Στόχοι σε σχέση με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και το περιβάλλον

Το ΕΤΠΑ θα στηρίξει στρατηγικές που εστιάζουν σε αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων 
των λειτουργικών αστικών ζωνών. Ο στόχος δαπανών για βιώσιμη αστική ανάπτυξη αυξήθηκε 
από 6 σε 8 %. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων και της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, ιδίως στη μετάβαση προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία έως το 2050 με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα έως το 2030, ώστε να 
διευκολυνθεί η επίτευξη απαλλαγμένου από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακού δυναμικού έως 
το 2050, να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και να καταστούν δυνατές εξοικονομήσεις για τα 
νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια.

Το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής θα στηρίξουν δραστηριότητες που σέβονται τα πρότυπα και 
τις προτεραιότητες της Ένωσης σε σχέση με το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον 
και δεν επιβαρύνουν σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους που περιγράφονται στον 
κανονισμό περί ταξινόμησης όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Τηρούνται οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού και επιτυγχάνεται συμβολή στους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο των φιλοδοξιών της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Οι επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων τηρούν τις αρχές 
της κυκλικής οικονομίας. 

Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης και της ισότητας

Το ΕΤΠΑ θα είναι διαθέσιμο προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, της κοινωνικής στέγασης για τα νοικοκυριά 
χαμηλού εισοδήματος, καθώς και για μέτρα ένταξης, με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που 
αποσκοπεί στην προστασία της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών 
και των μεταναστών και στην ένταξη των Ρομά. Προβλέπεται επίσης η ισότητα των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένου του στόχου για ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις ομάδες 
εμπειρογνωμόνων. 

Προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων και ασυνήθιστων περιστάσεων 

Επιτεύχθηκε συμφωνία για την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 
διαδικασία έγκρισης προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων ή ασυνήθιστων 
περιστάσεων με τη στήριξη της χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ.

Ένας «ήπιος χρυσός κανόνας»

Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν δεόντως αιτιολογημένο αίτημα για περισσότερη 
ευελιξία, εντός του πλαισίου των σχετικών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, για τις δημόσιες ή ισοδύναμες διαρθρωτικές δαπάνες που στηρίζονται από τη 
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δημόσια διοίκηση μέσω συγχρηματοδότησης των επενδύσεων που ενεργοποιείται ως μέρος 
του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, και η Επιτροπή θα εξετάζει το αίτημα.

5. Σύσταση

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε αποτελεί ισόρροπο 
αποτέλεσμα. Δεδομένου ότι η θέση του Συμβουλίου συνάδει με την προσωρινή συμφωνία 
που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων, ο εισηγητής συνιστά 
να εγκριθεί χωρίς τροποποιήσεις.
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