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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 τον καθορισμό 
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών 
κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική 
Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων 
(06674/1/2021 – C9-0193/2021 – 2018/0196(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06674/1/2021 – C9-
0193/2021),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
17ης Οκτωβρίου 20181 και της 18ης Σεπτεμβρίου 20202,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 5ης Δεκεμβρίου 20183,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 25ης Οκτωβρίου 
20184,

– έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση5 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0375),

– έχοντας υπόψη τις τροποποιημένες προτάσεις της Επιτροπής (COM(2020)0023) και 
(COM(2020)0450),

– 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 (A9-0206/2021),

1 ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 83.
2 ΕΕ C 429 της 11.12.2020, σ. 236.
3 ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 41.
4 ΕΕ C 17 της 14.1.2019, σ. 1.
5 ΕΕ C 108 της 26.3.2021, σ. 638.
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1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε 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 
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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ΣΥΝTOMH ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Στις 29 Μαΐου 2018, η Επιτροπή υπέβαλε σειρά νομοθετικών προτάσεων για την πολιτική 
συνοχής της ΕΕ μετά το 2020. Οι προτάσεις αυτές περιλάμβαναν έναν νέο γενικό κανονισμό 
με κοινές διατάξεις για την κάλυψη ειδικών κανόνων πολιτικής για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το 
Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ, και με δημοσιονομικούς κανόνες για επτά ταμεία 
επιμερισμένης διαχείρισης.

Η πρόταση τροποποιήθηκε αργότερα από την Επιτροπή δύο φορές: πρώτα, τον Ιανουάριο του 
2020, προκειμένου να συμπεριληφθεί το νέο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού και, στη συνέχεια, τον Μάιο του 2020, στο πλαίσιο των μέτρων 
που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID και των 
διδαγμάτων που αντλήθηκαν από αυτήν.

Στάδιο της εξέτασης σε επιτροπή

Το σχέδιο έκθεσης που εκπόνησαν οι Constanze Krehl και Andrey Novakov, συνεισηγητές, 
παρουσιάστηκε στην επιτροπή τον Οκτώβριο του 2018. Στη συνέχεια, κατατέθηκαν 2 052 
τροπολογίες επί της πρότασης στην επιτροπή REGI, ενώ επιπλέον τροπολογίες προτάθηκαν 
από τις επιτροπές AGRI, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, FEMM, LIBE και TRAN 
στις γνωμοδοτήσεις τους προς την επιτροπή REGI. 

Ύστερα από εντατικές διαπραγματεύσεις, κατέστη δυνατή η επίτευξη ευρείας συμφωνίας 
μεταξύ των πολιτικών ομάδων και, στις 22 Ιανουαρίου 2019, η επιτροπή ενέκρινε την έκθεσή 
της με 25 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 9 αποχές. Η έκθεση περιείχε τροπολογίες που κάλυπταν 
διάφορα σημεία καίριας σημασίας για τη μελλοντική πολιτική συνοχής: 

- την επανένταξη του ΕΓΤΑΑ (επιμερισμένη διαχείριση) στον ΚΚΔ· 

- μια αύξηση των συνολικών πόρων για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
στα 378,1 δισεκατομμύρια EUR (σε τιμές 2018), ώστε να φθάσουν στο ίδιο επίπεδο 
με εκείνο της περιόδου 2014-2020· 

- μια αύξηση του κονδυλίου για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
(Interreg) σε 3 %· 

- υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης για τις τρεις κατηγορίες περιφερειών 
(περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης και λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες)· 

- σταδιακή αύξηση των ποσοστών προχρηματοδότησης· 

- μικρότερη (4 δισεκατομμύρια EUR) μεταφορά στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» από αυτήν που πρότεινε η Επιτροπή (10 δισεκατομμύρια EUR), σύμφωνα 
με τη μείωση των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής· 

- τη δυνατότητα συνεισφοράς στον μηχανισμό InvestEU έως και 1 % του ΕΤΠΑ, του 
ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΘΑ, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 
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2023, και 2,5 % μετά την ενδιάμεση επανεξέταση (2025)· 

- η εφαρμογή μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των Ταμείων με τη 
χρηστή οικονομική διακυβέρνηση (μακροοικονομική αιρεσιμότητα) περιορίστηκε 
στην αναστολή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και δεν ισχύει για τις 
πληρωμές.

Εντολή της ολομέλειας

Τον Φεβρουάριο του 2019, η ολομέλεια του ΕΚ ψήφισε επί της έκθεσης. Σε γενικές γραμμές, 
ακολούθησε τις συστάσεις της επιτροπής, αλλά εισήγαγε επίσης ορισμένες περαιτέρω 
τροπολογίες: 

- το άρθρο 15 της πρότασης (μακροοικονομική αιρεσιμότητα) διαγράφηκε·

- το ανώτατο όριο των συνεισφορών στο Invest-EU αυξήθηκε στο 2 % του κονδυλίου 
στο πλαίσιο του εν λόγω ταμείου από 1ης Ιανουαρίου 2023 και σε επιπλέον 3 % στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης·

- στο άρθρο 106 εισήχθη μια ήπια μορφή του «χρυσού κανόνα», σύμφωνα με την οποία 
τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να ζητήσουν από την Επιτροπή ευελιξία στο πλαίσιο 
των απαιτήσεων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όσον αφορά την 
εθνική συγχρηματοδότηση επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. 

Η ολομέλεια υπερψήφισε, με 460 ψήφους υπέρ, 170 κατά και 47 αποχές, την έκθεση της 
επιτροπής REGI με τις τροπολογίες που περιγράφονται ανωτέρω, ως εντολή για τις 
διοργανικές διαπραγματεύσεις για τον ΚΚΔ. Το ίδιο κείμενο εγκρίθηκε και ως η θέση του ΕΚ 
σε πρώτη ανάγνωση τον Μάρτιο του 2019.

Διοργανικές διαπραγματεύσεις και συμφωνία

Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2019 και ολοκληρώθηκαν τον 
Φεβρουάριο του 2021. Η ΕΜΑ ΙΙ επιβεβαίωσε την προσωρινή συμφωνία στις 3 Μαρτίου 
2021. Μετά την έγκριση στην επιτροπή REGI, με μία μόνο ψηφοφορία στις 16 Μαρτίου 
2021, και κατόπιν νομικής-γλωσσικής επαλήθευσης, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε 
πρώτη ανάγνωση στις 27 Μαΐου 2021.

Η επιτευχθείσα συμφωνία καλύπτει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 

Οικονομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο

330,2 δισεκατομμύρια EUR για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ+, και επιπλέον 7,5 
δισεκατομμύρια EUR για το ΤΔΜ (τιμές 2018), θα κατανεμηθούν μεταξύ του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», με 329,7 δισεκατομμύρια EUR, και του 
στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», με 8,05 δισεκατομμύρια EUR. Προβλέπονται 
ενδιάμεση επανεξέταση και ποσό ευελιξίας, με την πρόβλεψη ότι τα μισά από τα κονδύλια 
για τα δύο τελευταία έτη της περιόδου προγραμματισμού θα κατανεμηθούν οριστικά μετά την 
ενδιάμεση επανεξέταση.

Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης προσαρμόζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες 
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προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών έως 
85 % για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης και έως 80 % για το Interreg. Ο κανόνας αποδέσμευσης Ν+3 θα εξακολουθήσει 
να ισχύει έως το 2026, ενώ για το 2027 θα ισχύσει ο κανόνας Ν+2.

Συμφωνίες εταιρικής σχέσης

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης θα απλοποιηθεί για όλα τα κράτη μέλη.

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και οριζόντιες αρχές

Το Κοινοβούλιο διαπραγματεύτηκε επιτυχώς μια ενισχυμένη αρχή εταιρικής σχέσης και μια 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Πέτυχε επίσης την επαναφορά των οριζόντιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της πρόληψης των 
διακρίσεων. 

Μεταφορές κονδυλίων και συνεισφορά στο InvestEU

Θα είναι δυνατές μεταφορές σε οποιοδήποτε άλλο μέσο υπό έμμεση και άμεση διαχείριση σε 
ποσοστό έως και 5 % του αρχικού κονδυλίου, καθώς και συνεισφορά στο InvestEU σε 
ποσοστό έως και 2 % στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού (με τη συμφωνία εταιρικής 
σχέσης) και έως και 3 % μετά το 2023. Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές σε 
ποσοστό έως και 20 % του αρχικού κονδυλίου (έως και 25 % υπό ορισμένες πολύ ειδικές 
περιστάσεις) μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ και του Ταμείου Συνοχής. Η συμφωνία για τις 
μεταφορές κονδυλίων από το Ταμείο Συνοχής στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
παρέχει πρόσθετες εγγυήσεις για τα ανά χώρα κονδύλια συγκεκριμένων κρατών μελών. 

Κλιματική αλλαγή

Οι στόχοι για το κλίμα καθορίστηκαν μέσω νέου άρθρου. Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει 
ακριβείς κλιματικούς στόχους για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (30 % και 37 % 
αντίστοιχα), διασφαλίζει την παρακολούθηση της τήρησης των στόχων συνεισφοράς για το 
κλίμα και προβλέπει μηχανισμό προσαρμογής. Το Κοινοβούλιο πέτυχε επίσης τη 
συμπερίληψη μιας απαίτησης θωράκισης έναντι των κλιματικών αλλαγών για τις επενδύσεις 
σε υποδομές.

Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ

Θα τεθεί σε εφαρμογή απλούστερο και ισχυρότερο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά την επιλογή των ενεργειών, τη διαχείριση του προγράμματος, τον ενιαίο 
έλεγχο και τη συνεκτίμηση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Το άρθρο 63 περιλαμβάνει διατάξεις για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της 
κανονικότητας των δαπανών· σε μια αιτιολογική σκέψη ζητείται από την Επιτροπή να 
καταστήσει διαθέσιμο ένα ολοκληρωμένο και διαλειτουργικό σύστημα πληροφοριών και 
παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένου ενός εργαλείου εξόρυξης δεδομένων και 
βαθμολόγησης κινδύνου για την πρόσβαση και την ανάλυση των σχετικών δεδομένων και για 
την ενθάρρυνση της χρήσης τους, με σκοπό τη γενικευμένη εφαρμογή τους από τα κράτη 
μέλη. Σε παράρτημα του κανονισμού προσδιορίζονται τα δεδομένα που πρέπει να 
καταγράφονται και να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά για κάθε ενέργεια.
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Μέτρα που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των Ταμείων με τη χρηστή οικονομική 
διακυβέρνηση 

Διατηρήθηκε η μακροοικονομική αιρεσιμότητα που προβλέπεται στο άρθρο 15 της 
πρότασης. Θα είναι δυνατή η αναστολή τόσο των αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και των 
πληρωμών, αλλά εισήχθησαν αρκετές προσαρμογές. Το άρθρο δεν θα ισχύει για το ΕΚΤ+ και 
το Interreg.

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και προβολή

Θα ενισχυθούν οι απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την 
επικοινωνία και την προβολή. Οι συννομοθέτες συμφώνησαν σε βελτιωμένες διατάξεις 
σχετικά με την προβολή των επενδύσεων της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της τεχνικής βοήθειας 
κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής. 

Μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων και ασυνήθιστων περιστάσεων

Ένα νέο άρθρο σχετικά με τα προσωρινά μέτρα για τη χρήση των Ταμείων για την 
αντιμετώπιση έκτακτων και ασυνήθιστων περιστάσεων εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να 
θεσπίζει ειδικά μέτρα σε περίπτωση εμφάνισης ασυνήθιστων γεγονότων, που εκφεύγουν του 
ελέγχου ενός ή περισσότερων κρατών μελών.

Σύσταση

Οι συνεισηγητές θεωρούν ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε από τους συννομοθέτες συνιστά 
ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα. Σημειώνουν ότι η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 
συνάδει με τη συμφωνία: ως εκ τούτου, συνιστούν την έγκρισή της χωρίς τροποποίηση.
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