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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πρόταση της Επιτροπής για τον κανονισμό σχετικά με τις ειδικές διατάξεις  που διέπουν 

τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής 

χρηματοδότησης (EFI), που εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2018, περιλαμβάνει ουσιαστικές 

αλλαγές όσον αφορά τη γενική δομή της εδαφικής συνεργασίας, καθώς και τα μελλοντικά 

προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας (ΔΣΣ).  

Η πρώτη σημαντική αλλαγή είναι η πρόταση της Επιτροπής να αναδιαμορφωθούν τα σκέλη 

της συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της συγκέντρωσης της διασυνοριακής συνεργασίας στα 

χερσαία σύνορα και της ενσωμάτωσης της διασυνοριακής συνεργασίας στα θαλάσσια σύνορα 

σε μια διευρυμένη συνιστώσα «διεθνικής συνεργασίας και θαλάσσιας συνεργασίας». Ο 

συντάκτης πιστεύει ότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τα σημερινά και μελλοντικά θαλάσσια 

διασυνοριακά προγράμματα, ιδίως εκείνα της Μεσογείου. Στόχος του Interreg θα πρέπει να 

είναι η δημιουργία ισχυρών συνδέσεων και η ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ 

γειτονικών χωρών που μοιράζονται είτε χερσαία είτε θαλάσσια σύνορα. Αυτό έχει ιδιαίτερη 

σημασία για τα προγράμματα γύρω από τη Μεσόγειο, όπου η επένδυση σε χώρες εταίρους 

και στη σταθερότητά τους συνιστά επίσης επένδυση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης προτείνει τροποποιήσεις για την επαναφορά 

των προγραμμάτων θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας, ακόμη και αν δεν υπάρχει 

σταθερή ζεύξη πάνω από τη θάλασσα και, κατά συνέπεια, αναδιαμορφώνει τις κατανομές 

υπέρ της συνιστώσας 1.  

Μια δεύτερη σχετική αλλαγή που προτείνεται από το σχέδιο κανονισμού για το Interreg είναι 

η πρόταση για την εφαρμογή ενός κοινού συνόλου κανόνων τόσο για την εσωτερική 

συνεργασία μεταξύ κρατών μελών όσο και για τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ 

και τρίτων χωρών. Συνεπώς, οι κανόνες που θεσπίζονται από τον κανονισμό Interreg θα 

επηρεάσουν επίσης τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτούνται 

από τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, όπως το μέσο γειτονίας, ανάπτυξης και 

διεθνούς συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) και το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ).  

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο 2014-2020, όπου τα 

προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας διέπονται από ειδικούς κανόνες 

εφαρμογής. Ο συντάκτης προτείνει, όταν τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης 

χρησιμοποιούνται για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων Interreg, οι στόχοι και οι 

προτεραιότητές τους, όπως αναφέρεται στους αντίστοιχους κανονισμούς, να λαμβάνονται 

πλήρως υπόψη και να αναφέρονται ρητά στον κανονισμό Interreg. 

Το σχέδιο κανονισμού Interreg καθορίζει ήδη τα μερίδια των χρηματοδοτικών κονδυλίων του 

ΜΠΒ ΙΙΙ και του ΜΓΑΔΣ στα προγράμματα Interreg. Για να καταστεί δυνατή μια 

μεγαλύτερη ευελιξία, ο συντάκτης προτείνει την κατάργηση των αριθμητικών στοιχείων και 

την προσθήκη παραπομπών στους κανονισμούς ΜΠΒ ΙΙΙ και ΜΓΑΔΣ, και αναμένει ότι τα 

περιθώρια θα καθορίζονται στους εν λόγω κανονισμούς. 

Παρότι οι προσπάθειες για την απλούστευση και τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ 

των διαφόρων ταμείων είναι ευπρόσδεκτες, ο συντάκτης θεωρεί ότι οι κύριοι στόχοι του EFI 

δεν θα πρέπει να αγνοηθούν. Κατά συνέπεια, προτείνει εν προκειμένω τροποποιήσεις, 

αναφέροντας ότι η εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο του κανονισμού Interreg 



 

PE627.593v03-00 4/30 AD\1171389EL.docx 

EL 

θα πρέπει να συμπληρώνει τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας που καλύπτονται 

από τα μέσα προενταξιακής βοήθειας και γειτονίας. Η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να 

εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του για την προώθηση της 

περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της 

εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή των μακροπεριφερειακών στρατηγικών 

της Ένωσης. Όσον αφορά τη βοήθεια του ΜΓΑΔΣ, η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να 

αναπτύσσει μια ειδική σχέση με τις γειτονικές χώρες, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός χώρου 

ευημερίας και καλής γειτονίας, στη βάση των στόχων και των αρχών της εξωτερικής δράσης 

της Ένωσης.  

Ο συντάκτης υποστηρίζει επίσης ότι η μεγαλύτερη ευελιξία στην υποβολή των εγγράφων του 

προγράμματος θα πρέπει να επιτρέπεται όταν συμμετέχουν χώρες εταίροι, καθώς η εμπειρία 

δείχνει ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο καθώς οι διαδικασίες τους δεν είναι ισοδύναμες με 

εκείνες των κρατών μελών της ΕΕ. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(«ΣΛΕΕ») προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(«ΕΤΠΑ») συμβάλλει στη διόρθωση των 

κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων 

στην Ένωση. Σύμφωνα με το εν λόγω 

άρθρο και το άρθρο 174 δεύτερο και τρίτο 

εδάφιο της ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ πρέπει να 

συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων 

μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 

διάφορων περιοχών και της καθυστέρησης 

που εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτικές 

περιοχές, μεταξύ των οποίων χρειάζονται 

ιδιαίτερη προσοχή ορισμένες κατηγορίες 

περιφερειών, όπως, μεταξύ άλλων οι 

διασυνοριακές περιοχές, που αναφέρονται 

ρητά. 

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(«ΣΛΕΕ») προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(«ΕΤΠΑ») συμβάλλει στη διόρθωση των 

κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων 

στην Ένωση. Σύμφωνα με το εν λόγω 

άρθρο και το άρθρο 174 δεύτερο και τρίτο 

εδάφιο της ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ πρέπει να 

συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων 

μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 

διάφορων περιοχών και της καθυστέρησης 

που εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτικές 

περιοχές, μεταξύ των οποίων χρειάζονται 

ιδιαίτερη προσοχή ορισμένες κατηγορίες 

περιφερειών, όπως, μεταξύ άλλων οι 

αγροτικές περιοχές, οι περιοχές όπου 

συντελείται βιομηχανική μετάβαση και οι 

περιφέρειες που πάσχουν από σοβαρά και 

μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 

μειονεκτήματα, όπως οι υπερβόρειες 

αραιοκατοικημένες περιφέρειες, καθώς 
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και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και 

ορεινές περιοχές, που αναφέρονται ρητά. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος 

κανονισμός ΚΚΔ] του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 

θεσπίζει κοινές διατάξεις για το ΕΤΠΑ και 

ορισμένα άλλα ταμεία και ο κανονισμός 

(ΕΕ) [νέος ΕΤΠΑ] του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22 

θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τους ειδικούς 

στόχους και το πεδίο εφαρμογής της 

στήριξης από το ΕΤΠΑ. Είναι πλέον 

αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις 

σε σχέση με τον στόχο της ευρωπαϊκής 

εδαφικής συνεργασίας (Interreg), όταν ένα 

ή περισσότερα κράτη μέλη έχουν 

διασυνοριακή συνεργασία, διατάξεις σε 

σχέση με τον αποτελεσματικό 

προγραμματισμό, καθώς και την τεχνική 

βοήθεια, την παρακολούθηση, την 

αξιολόγηση, την επικοινωνία, την 

επιλεξιμότητα, τη διαχείριση και τον 

έλεγχο, καθώς και τη δημοσιονομική 

διαχείριση. 

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος 

κανονισμός ΚΚΔ] του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 

θεσπίζει κοινές διατάξεις για το ΕΤΠΑ και 

ορισμένα άλλα ταμεία και ο κανονισμός 

(ΕΕ) [νέος ΕΤΠΑ] του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22 

θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τους ειδικούς 

στόχους και το πεδίο εφαρμογής της 

στήριξης από το ΕΤΠΑ. Είναι πλέον 

αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις 

σε σχέση με τον στόχο της ευρωπαϊκής 

εδαφικής συνεργασίας (Interreg), όταν ένα 

ή περισσότερα κράτη μέλη και μία ή 

περισσότερες τρίτες χώρες ή άλλα εδάφη 

εκτός της Ένωσης έχουν διασυνοριακή 

συνεργασία, διατάξεις σε σχέση με τον 

αποτελεσματικό προγραμματισμό, καθώς 

και την τεχνική βοήθεια, την 

παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την 

επικοινωνία, την επιλεξιμότητα, τη 

διαχείριση και τον έλεγχο, καθώς και τη 

δημοσιονομική διαχείριση. 

__________________ __________________ 

21 [Παραπομπή] 21 [Παραπομπή]  

22 [Παραπομπή] 21 [Παραπομπή] 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Προκειμένου να υποστηριχθεί η 

αρμονική ανάπτυξη στο έδαφος της 

Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, το ΕΤΠΑ θα 

πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή 

συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία, τη 

θαλάσσια συνεργασία, τη συνεργασία 

μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών 

και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει 

του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας (Interreg). 

(3) Προκειμένου να τονωθεί η 

ευημερία και να υποστηριχθεί η αρμονική 

ανάπτυξη στο έδαφος της Ένωσης, σε 

διάφορα επίπεδα, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να 

υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία, 

τη διακρατική συνεργασία, τη συνεργασία 

μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών 

και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει 

του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας (Interreg). 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η συνιστώσα της διασυνοριακής 

συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην 

αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που 

αναγνωρίζονται σε όλες τις παραμεθόριες 

περιφέρειες και στην αξιοποίηση του 

ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης 

στις παραμεθόριες περιφέρειες, όπως 

στοιχειοθετείται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση της 

ανάπτυξης και της συνοχής σε 

παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» 

(«Ανακοίνωση για τις παραμεθόριες 

περιοχές»). Συνεπώς, η διασυνοριακή 

συνιστώσα θα πρέπει να περιορίζεται στη 

συνεργασία στα χερσαία σύνορα, ενώ η 

διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια 

σύνορα θα πρέπει να εντάσσεται στη 

διακρατική συνιστώσα. 

(4) Η συνιστώσα της διασυνοριακής 

συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην 

αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που 

αναγνωρίζονται σε όλες τις χερσαίες ή 

θαλάσσιες παραμεθόριες περιφέρειες και 

στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 

δυναμικού ανάπτυξης στις παραμεθόριες 

περιφέρειες. Συνεπώς, η διασυνοριακή 

συνιστώσα θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 

συνεργασία σε χερσαία ή θαλάσσια 

σύνορα, ενώ η διασυνοριακή συνεργασία 

θα πρέπει να στηρίζει τις περιφέρειες που 

βρίσκονται σε χερσαία ή θαλάσσια 

σύνορα. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η συνιστώσα της διασυνοριακής 

συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει 

επίσης τη συνεργασία με ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη και μία ή 

περισσότερες χώρες ή άλλα εδάφη εκτός 

Ένωσης. Η κάλυψη της εσωτερικής και 

της εξωτερικής διασυνοριακής 

συνεργασίας από τον παρόντα κανονισμό 

αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική 

απλούστευση και εξορθολογισμό των 

ισχυουσών διατάξεων για τις αρχές του 

προγράμματος στα κράτη μέλη και για τις 

αρχές-εταίρους και τους δικαιούχους εκτός 

Ένωσης σε σύγκριση με την περίοδο 

προγραμματισμού 2014-2020. 

(5) Η συνιστώσα της διασυνοριακής 

συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει 

επίσης τη συνεργασία με ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη και μία ή 

περισσότερες τρίτες χώρες. Η κάλυψη της 

εσωτερικής και της εξωτερικής 

διασυνοριακής συνεργασίας από τον 

παρόντα κανονισμό αναμένεται να 

οδηγήσει σε σημαντική απλούστευση και 

εξορθολογισμό των ισχυουσών διατάξεων 

για τις αρχές του προγράμματος στα κράτη 

μέλη και για τις αρχές-εταίρους και τους 

δικαιούχους εκτός Ένωσης σε σύγκριση με 

την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5a) Η εξωτερική διασυνοριακή 

συνεργασία στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισμού δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να αντικαθιστά, αλλά μάλλον 

να συμπληρώνει τα προγράμματα 

διασυνοριακής συνεργασίας που 

καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 

.../... [κανονισμός ΜΠΒ ΙΙΙ] και τον 

κανονισμό (ΕΕ) .../... [κανονισμός 

ΜΓΑΔΣ], και ιδίως τις προσπάθειες των 

δικαιούχων για την προώθηση της 

περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και 

διασυνοριακής συνεργασίας.  

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Θα πρέπει να καθοριστούν (9) Θα πρέπει να καθοριστούν 
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αντικειμενικά κριτήρια για τον 

προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών 

και περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, ο 

προσδιορισμός των επιλέξιμων 

περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο 

Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό 

σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών 

που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. 

αντικειμενικά κριτήρια για τον 

προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών 

και περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, ο 

προσδιορισμός των επιλέξιμων 

περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο 

Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό 

σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών 

που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. Για 

τα προγράμματα Interreg με τη 

συμμετοχή τρίτων χωρών, ελλείψει 

ταξινόμησης NUTS, θα πρέπει να 

εφαρμόζονται ισοδύναμες περιοχές 

επιλέξιμες στο πλαίσιο του κανονισμού 

(ΕΕ) .../... [κανονισμός ΜΠΒ ΙΙΙ] και του 

κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός 

ΜΓΑΔΣ]. 

__________________ __________________ 

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 

θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 

εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 

(ΕΕ L 154, 21.6.2003, σ. 1). 

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 

θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 

εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 

(ΕΕ L 154, 21.6.2003, σ. 1). 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Είναι ανάγκη να συνεχιστεί η 

υποστήριξη, ή, κατά περίπτωση, να 

καθιερωθεί συνεργασία σε όλες τις 

διαστάσεις με τις τρίτες χώρες που 

γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς αυτή η 

συνεργασία είναι σημαντικό εργαλείο της 

περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και 

αναμένεται να βοηθήσει να επωφεληθούν 

οι περιφέρειες των κρατών μελών που 

συνορεύουν με τρίτες χώρες. Για τον 

σκοπό αυτό, το ΕΤΠΑ και οι μηχανισμοί 

εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης 

ΜΠΒ27, ΜΓΑΔΣ28 και ΠΥΧΕ29 θα πρέπει 

να στηρίζουν προγράμματα στο πλαίσιο 

(10) Είναι ανάγκη να συνεχιστεί η 

υποστήριξη, ή, κατά περίπτωση, να 

καθιερωθεί συνεργασία σε όλες τις 

διαστάσεις με τις τρίτες χώρες που 

γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς αυτή η 

συνεργασία είναι σημαντικό εργαλείο της 

περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και 

αναμένεται να βοηθήσει να επωφεληθούν 

οι περιφέρειες των κρατών μελών που 

συνορεύουν με τρίτες χώρες. Για τον 

σκοπό αυτό, το ΕΤΠΑ και οι μηχανισμοί 

εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης 

ΜΠΒ27, ΜΓΑΔΣ28 και ΠΥΧΕ29 θα πρέπει 

να στηρίζουν προγράμματα στο πλαίσιο 
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της διασυνοριακής συνεργασίας, της 

διακρατικής συνεργασίας, της θαλάσσιας 

συνεργασίας, της συνεργασίας μεταξύ των 

εξόχως απόκεντρων περιοχών και της 

διαπεριφερειακής συνεργασίας. Η στήριξη 

από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς 

εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης 

θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα 

και στην αναλογικότητα. Ωστόσο, για τους 

μηχανισμούς ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ, ΜΓΑΔΣ ΔΣ και 

ΕΤΠΑ, η στήριξη θα πρέπει να 

συμπληρώνεται από τουλάχιστον 

ισοδύναμα ποσά βάσει των ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ 

και ΜΓΑΔΣ ΔΣ, με την επιφύλαξη του 

μέγιστου ποσού που ορίζεται στην 

αντίστοιχη νομική πράξη, δηλαδή, έως 3 

% του χρηματοδοτικού κονδυλίου βάσει 

του ΜΠΒ III και έως 4 % του 

χρηματοδοτικού κονδυλίου βάσει του 

προγράμματος γεωγραφικής περιοχής 

γειτονίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΜΓΑΔΣ. 

της διασυνοριακής συνεργασίας, της 

διακρατικής συνεργασίας, της συνεργασίας 

μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών 

και της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Η 

στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους 

μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης 

της Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στην 

αμοιβαιότητα και στην αναλογικότητα. 

Ωστόσο, για τους μηχανισμούς ΜΠΒ ΙΙΙ 

ΔΣ, ΜΓΑΔΣ ΔΣ και ΕΤΠΑ, η στήριξη θα 

πρέπει να συμπληρώνεται από τουλάχιστον 

ισοδύναμα ποσά βάσει των ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ 

και ΜΓΑΔΣ ΔΣ, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων που ορίζονται στην αντίστοιχη 

νομική πράξη, δηλαδή στο άρθρο 9 του 

κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

[κανονισμός ΜΠΒ ΙΙΙ] και το άρθρο [18] 

του κανονισμού (ΕΕ) .../... του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου [κανονισμός ΜΓΑΔΣ]. 

__________________ __________________ 

27 Κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση 

μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΕΕ 

L xx, σ. y). 

27 Κανονισμός (ΕΕ).../... του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... 

για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής 

βοήθειας  (ΕΕ L xx, σ. y). 

28 Κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση 

μηχανισμού γειτονίας, ανάπτυξης και 

διεθνούς συνεργασίας (ΕΕ L xx, σ. y). 

28 Κανονισμός (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... 
για τη θέσπιση μηχανισμού γειτονίας, 

ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας (ΕΕ 

L xx, σ. y). 

29 Απόφαση (EE) XXX του Συμβουλίου 

για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών 

και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, 

και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της 

Δανίας, αφετέρου (ΕΕ L xx, σ. y). 

29 Απόφαση (EE) XXX του Συμβουλίου 

για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών 

και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, 

και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της 

Δανίας, αφετέρου (ΕΕ L xx, σ. y). 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η βοήθεια του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει 

κυρίως να εστιάζεται στην παροχή 

στήριξης στους δικαιούχους του ΜΠΒ 

για την ενίσχυση των δημοκρατικών 

θεσμών και του κράτους δικαίου, την 

αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος 

και της δημόσιας διοίκησης, τον σεβασμό 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την 

προώθηση της ισότητας των φύλων, της 

ανεκτικότητας, της κοινωνικής 

συμπερίληψης και της μη εισαγωγής 

διακρίσεων. Η βοήθεια του ΜΠΒ θα 

πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει 

τις προσπάθειες των δικαιούχων του ΜΠΒ 

για την προώθηση της περιφερειακής, 

μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής 

συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής 

ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, με την 

εφαρμογή μακροπεριφερειακών 

στρατηγικών της Ένωσης. Επιπλέον, η 

βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για την ασφάλεια, τη 

μετανάστευση και τη διαχείριση των 

συνόρων, με την εξασφάλιση πρόσβασης 

σε διεθνή προστασία, με την ανταλλαγή 

σχετικών πληροφοριών, με την 

αναβάθμιση των συνοριακών ελέγχων και 

τη συνέχιση των κοινών προσπαθειών 

κατά της παράτυπης μετανάστευσης και 

της λαθραίας διακίνησης μεταναστών. 

(11) Η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να 

εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις 

προσπάθειες των δικαιούχων του ΜΠΒ για 

την προώθηση της περιφερειακής, 

μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής 

συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής 

ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, με την 

εφαρμογή μακροπεριφερειακών 

στρατηγικών της Ένωσης και να επιδιώξει 

τους στόχους και τις προτεραιότητες που 

αναφέρονται στο άρθρο [3] και στα 

παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού 

ΜΠΒ [ΜΠΒ ΙΙΙ]. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Όσον αφορά τη βοήθεια του 

ΜΓΑΔΣ, η Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει 

μια ειδική σχέση με τις γειτονικές χώρες, 

με σκοπό τη διαμόρφωση ενός χώρου 

ευημερίας και καλής γειτονίας, που να 

βασίζεται στις αξίες της Ένωσης και να 

χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές 

(12) Όσον αφορά τη βοήθεια του 

ΜΓΑΔΣ, η Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει 

μια ειδική σχέση με τις γειτονικές χώρες, 

με σκοπό τη διαμόρφωση ενός χώρου 

ευημερίας και καλής γειτονίας, που να 

βασίζεται στους στόχους και τις αρχές 

της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, 
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σχέσεις βασιζόμενες στη συνεργασία. Ο 

παρών κανονισμός και ο κανονισμός 

ΜΓΑΔΣ θα πρέπει συνεπώς να 

υποστηρίζουν τις εσωτερικές και 

εξωτερικές πτυχές των σχετικών 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Οι 

πρωτοβουλίες αυτές έχουν στρατηγική 

σημασία και προσφέρουν σημαντικά 

πολιτικά πλαίσια για την εμβάθυνση των 

σχέσεων με χώρες-εταίρους και μεταξύ 

των χωρών-εταίρων, με βάση τις αρχές της 

αμοιβαίας λογοδοσίας και της κοινής 

ευθύνης και συμμετοχής. 

όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

5, στο άρθρο 8, στο άρθρο 21 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

ιδίως στις αρχές της δημοκρατίας, του 

κράτους δικαίου και του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών στις οποίες αυτή 

θεμελιώνεται, μέσω του διαλόγου και της 

συνεργασίας με τις χώρες και περιοχές 

εταίρους. Ο παρών κανονισμός και ο 

κανονισμός ΜΓΑΔΣ θα πρέπει συνεπώς να 

υποστηρίζουν τις εσωτερικές και 

εξωτερικές πτυχές των σχετικών 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών και να 

επιδιώκουν τους στόχους και τις 

προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 

[3] και στα παραρτήματα II και III του 

κανονισμού ΜΓΑΔΣ. Οι πρωτοβουλίες 

αυτές έχουν στρατηγική σημασία και 

προσφέρουν σημαντικά πολιτικά πλαίσια 

για την εμβάθυνση των σχέσεων με χώρες-

εταίρους και μεταξύ των χωρών-εταίρων, 

με βάση τις αρχές της αμοιβαίας 

λογοδοσίας και της κοινής ευθύνης και 

συμμετοχής. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι 

πόροι που διατίθενται στις διάφορες 

συνιστώσες του Interreg, 

συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου που 

αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος από τα 

συνολικά ποσά για διασυνοριακή 

συνεργασία, διακρατική συνεργασία και 

θαλάσσια συνεργασία, για συνεργασία 

μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών 

και για διαπεριφερειακή συνεργασία, 

καθώς και οι δυνατότητες που τίθενται στη 

διάθεση των κρατών μελών ως προς την 

ευελιξία μεταξύ αυτών των συνιστωσών. 

(15) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι 

πόροι που διατίθενται στις διάφορες 

συνιστώσες του Interreg, 

συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου που 

αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος από τα 

συνολικά ποσά για διασυνοριακή 

συνεργασία, διακρατική συνεργασία και 

θαλάσσια συνεργασία, για συνεργασία 

μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών 

και για διαπεριφερειακή συνεργασία, 

καθώς και οι δυνατότητες που τίθενται στη 

διάθεση των κρατών μελών ως προς την 
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Σε σύγκριση με την περίοδο 

προγραμματισμού 2014-2020, το μερίδιο 

της διασυνοριακής συνεργασίας θα 

πρέπει να μειωθεί, ενώ το μερίδιο της 

διακρατικής συνεργασίας και της 

θαλάσσιας συνεργασίας θα πρέπει να 

αυξηθεί, λόγω της ένταξης της θαλάσσιας 

συνεργασίας, ενώ θα πρέπει να 

δημιουργηθεί μια νέα συνιστώσα για τη 

συνεργασία μεταξύ των εξόχως 

απόκεντρων περιοχών. 

ευελιξία μεταξύ αυτών των συνιστωσών. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Λόγω της συμμετοχής 

περισσότερων από ένα κρατών μελών και, 

ως εκ τούτου, λόγω υψηλότερου 

διοικητικού κόστους, ιδίως όσον αφορά 

τους ελέγχους και τη μετάφραση, το 

ανώτατο όριο των δαπανών για τεχνική 

βοήθεια θα πρέπει να είναι υψηλότερο απ’ 

ό,τι στην περίπτωση του στόχου των 

επενδύσεων στην απασχόληση και στην 

ανάπτυξη. Προκειμένου να αντισταθμιστεί 

αυτό το υψηλότερο διοικητικό κόστος, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 

μειώνουν τον διοικητικό φόρτο όσον 

αφορά την υλοποίηση κοινών έργων, όπου 

είναι δυνατόν. Επιπλέον, τα προγράμματα 

Interreg με περιορισμένη υποστήριξη από 

την Ένωση ή τα προγράμματα εξωτερικής 

διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να 

λαμβάνουν ένα ελάχιστο ποσό για τεχνική 

υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίζεται 

επαρκής χρηματοδότηση για 

δραστηριότητες αποτελεσματικής τεχνικής 

βοήθειας. 

(24) Λόγω της συμμετοχής 

περισσότερων από ένα κρατών μελών και 

μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών, ως 

εκ τούτου, λόγω υψηλότερου διοικητικού 

κόστους, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους 

και τη μετάφραση, το ανώτατο όριο των 

δαπανών για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να 

είναι υψηλότερο απ’ ό,τι στην περίπτωση 

του στόχου των επενδύσεων στην 

απασχόληση και στην ανάπτυξη. 

Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτό το 

υψηλότερο διοικητικό κόστος, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 

μειώνουν τον διοικητικό φόρτο όσον 

αφορά την υλοποίηση κοινών έργων, όπου 

είναι δυνατόν. Επιπλέον, τα προγράμματα 

Interreg με περιορισμένη υποστήριξη από 

την Ένωση ή τα προγράμματα εξωτερικής 

διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να 

λαμβάνουν ένα ελάχιστο ποσό για τεχνική 

υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίζεται 

επαρκής χρηματοδότηση για 

δραστηριότητες αποτελεσματικής τεχνικής 

βοήθειας. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 35 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 

θέσπισης ή τροποποίησης των 

προγραμμάτων Interreg, θα πρέπει να 

ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 

στην Επιτροπή. Ωστόσο, τα προγράμματα 

εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα 

πρέπει να τηρούν, κατά περίπτωση, 

διαδικασίες επιτροπής, οι οποίες 

προβλέπονται από τους κανονισμούς (EΕ) 

[ΜΠΒ III] και [ΜΓΑΔΣ] για την πρώτη 

απόφαση έγκρισης των εν λόγω 

προγραμμάτων. 

(35)  Θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, για τη θέσπιση ή την 

τροποποίηση των προγραμμάτων Interreg 

μέσω ενός εγγράφου πολυετούς 

στρατηγικής. Ωστόσο, τα προγράμματα 

εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα 

πρέπει να τηρούν, κατά περίπτωση, 

διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από 

τους κανονισμούς (EΕ) [ΜΠΒ III] και 

[ΜΓΑΔΣ] για την πρώτη απόφαση 

έγκρισης των εν λόγω προγραμμάτων. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) εσωτερική διασυνοριακή 

συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία 

σύνορα, περιοχών δύο ή περισσότερων 

κρατών μελών ή μεταξύ όμορων, με 

χερσαία σύνορα, περιοχών τουλάχιστον 

ενός κράτους μέλους και μίας ή 

περισσότερων τρίτων χωρών που 

απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 

3· ή 

α) εσωτερική διασυνοριακή 

συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία 

σύνορα, περιοχών δύο ή περισσότερων 

κρατών μελών ή μεταξύ όμορων, με 

χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, περιοχών 

τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και μίας 

ή περισσότερων τρίτων χωρών που 

απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 

3· 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) εξωτερική διασυνοριακή β) εξωτερική διασυνοριακή 
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συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία 

σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός 

κράτους μέλους και ενός/μίας ή 

περισσότερων από τα ακόλουθα: 

συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία ή 

θαλάσσια σύνορα, περιοχών τουλάχιστον 

ενός κράτους μέλους και ενός/μίας ή 

περισσότερων από τα ακόλουθα: 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) διακρατική συνεργασία και 

θαλάσσια συνεργασία σε ευρύτερα 

διακρατικά εδάφη ή σε εδάφη που 

περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, στην 

οποία συμμετέχουν εθνικοί, περιφερειακοί 

και τοπικοί εταίροι του προγράμματος στα 

κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες, στις χώρες-

εταίρους και στη Γροιλανδία, με σκοπό την 

επίτευξη υψηλότερου βαθμού εδαφικής 

ολοκλήρωσης («συνιστώσα 2»· όταν 

γίνεται αναφορά μόνο στη διακρατική 

συνεργασία: «συνιστώσα 2Α»· όταν 

γίνεται αναφορά μόνο στη θαλάσσια 

συνεργασία: «συνιστώσα 2Β»)· 

(2) διακρατική συνεργασία σε 

ευρύτερα διακρατικά εδάφη ή σε εδάφη 

που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, στην 

οποία συμμετέχουν εθνικοί, περιφερειακοί 

και τοπικοί εταίροι του προγράμματος στα 

κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες, στις χώρες-

εταίρους και στη Γροιλανδία, με σκοπό την 

επίτευξη υψηλότερου βαθμού εδαφικής 

ολοκλήρωσης· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τη διασυνοριακή συνεργασία, 

οι περιοχές που θα υποστηριχθούν από το 

ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου 

NUTS 3 της Ένωσης μαζί με όλα τα 

εσωτερικά και εξωτερικά χερσαία σύνορα 

με τρίτες χώρες ή χώρες-εταίρους. 

1. Για τη διασυνοριακή συνεργασία, 

οι περιοχές που θα υποστηριχθούν από το 

ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου 

NUTS 3 της Ένωσης μαζί με όλα τα 

εσωτερικά και εξωτερικά χερσαία ή 

θαλάσσια σύνορα με τρίτες χώρες ή 

χώρες-εταίρους. 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Περιφέρειες σε θαλάσσια σύνορα 

που συνδέονται από τη θάλασσα με 

σταθερή σύνδεση υποστηρίζονται επίσης 

βάσει της διασυνοριακής συνεργασίας. 

2. Περιφέρειες σε θαλάσσια σύνορα 

που συνδέονται από τη θάλασσα με 

σταθερές συνδέσεις ή άλλους διαρκείς 

δεσμούς οικονομικού, κοινωνικού, 

πολιτιστικού, ιστορικού ή σχετικού με τις 

μεταφορές χαρακτήρα υποστηρίζονται 

επίσης βάσει της διασυνοριακής 

συνεργασίας. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα προγράμματα Interreg 

εσωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας 

μπορούν να καλύπτουν περιφέρειες της 

Νορβηγίας, της Ελβετίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου που είναι ισοδύναμες 

των περιφερειών επιπέδου NUTS 3, καθώς 

και το Λιχτενστάιν, την Ανδόρα και το 

Μονακό. 

3. Τα προγράμματα Interreg 

εσωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας 

μπορούν να καλύπτουν περιφέρειες της 

Νορβηγίας, της Ελβετίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου που είναι ισοδύναμες 

των περιφερειών επιπέδου NUTS 3, καθώς 

και το Λιχτενστάιν, την Ανδόρα, το 

Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όσον αφορά την εξωτερική 

διασυνοριακή συνεργασία, οι περιφέρειες 

που υποστηρίζονται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή 

τον ΜΓΑΔΣ είναι περιφέρειες επιπέδου 

NUTS 3 της εκάστοτε χώρας-εταίρου ή, αν 

δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, 

ισοδύναμες περιφέρειες κατά μήκος όλων 

4. Όσον αφορά την εξωτερική 

διασυνοριακή συνεργασία, οι περιφέρειες 

που υποστηρίζονται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή 

τον ΜΓΑΔΣ είναι περιφέρειες επιπέδου 

NUTS 3 της εκάστοτε χώρας-εταίρου ή, αν 

δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, 

ισοδύναμες περιφέρειες κατά μήκος όλων 
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των χερσαίων συνόρων μεταξύ κρατών 

μελών και χωρών-εταίρων που είναι 

επιλέξιμες βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ ή του 

ΜΓΑΔΣ. 

των χερσαίων ή θαλάσσιων συνόρων 

μεταξύ κρατών μελών και χωρών-εταίρων 

που είναι επιλέξιμες βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ ή 

του ΜΓΑΔΣ. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τη διακρατική συνεργασία και 

τη θαλάσσια συνεργασία, οι περιφέρειες 

που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ είναι οι 

περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Ένωσης 

που καλύπτουν συνεχείς λειτουργικές 

περιοχές, λαμβανομένων υπόψη, κατά 

περίπτωση, των μακροπεριφερειακών 

στρατηγικών ή των στρατηγικών για τις 

θαλάσσιες λεκάνες. 

1. Για τη διακρατική συνεργασία, οι 

περιφέρειες που υποστηρίζονται από το 

ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου 

NUTS 2 της Ένωσης που καλύπτουν 

λειτουργικές περιοχές, λαμβανομένων 

υπόψη, κατά περίπτωση, των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 

στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1 - εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα προγράμματα Interreg διακρατικής 

συνεργασίας και θαλάσσιας συνεργασίας 

μπορούν να καλύπτουν: 

Τα προγράμματα Interreg διακρατικής 

συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν: 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι πόροι του ΕΤΠΑ για τον στόχο 

της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 

ανέρχονται σε 8 430 000 000 EUR των 

συνολικών διαθέσιμων πόρων για 

δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 

από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο 

1. Οι πόροι του ΕΤΠΑ για τον στόχο 

της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 

ανέρχονται σε xx xxx xxx xxx EUR των 

συνολικών διαθέσιμων πόρων για 

δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 

από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο 
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Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 

2021-2027 και παρατίθενται στο άρθρο 

102 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

[νέος κανονισμός ΚΚΔ]. 

Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 

2021-2027 και παρατίθενται στο άρθρο 

102 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

[νέος κανονισμός ΚΚΔ]. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 

μεταφέρει έως το 15 % του 

χρηματοδοτικού του κονδυλίου για κάθε 

μία από τις συνιστώσες 1, 2 και 3 από μία 

από τις εν λόγω συνιστώσες σε μία ή 

περισσότερες άλλες. 

4. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 

μεταφέρει έως το 20 % του 

χρηματοδοτικού του κονδυλίου για κάθε 

μία από τις συνιστώσες 1, 2 και 3 από μία 

από τις εν λόγω συνιστώσες σε μία ή 

περισσότερες άλλες. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη η 

οποία περιέχει το έγγραφο πολυετούς 

στρατηγικής σχετικά με τα εξωτερικά 

διασυνοριακά προγράμματα Interreg που 

υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και τον 

ΜΓΑΔΣ ή τον ΜΠΒ ΙΙΙ. Η εν λόγω 

εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 

τη συμβουλευτική διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση 

πράξη η οποία περιέχει το έγγραφο 

πολυετούς στρατηγικής σχετικά με τα 

εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα 

Interreg που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ 

και τον ΜΓΑΔΣ ή τον ΜΠΒ ΙΙΙ. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά τα προγράμματα Interreg που 

λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ και τον 

ΜΓΑΔΣ, η εν λόγω εκτελεστική πράξη 

Όσον αφορά τα προγράμματα Interreg που 

λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ και τον 

ΜΓΑΔΣ, η εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση 
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καθορίζει το σύνολο των στοιχείων που 

αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 

του κανονισμού (EΕ) [ΜΓΑΔΣ]. 

πράξη καθορίζει το σύνολο των στοιχείων 

που αναφέρονται στο άρθρο 12 

παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) 

[ΜΓΑΔΣ]. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η στήριξη από το ΕΤΠΑ χορηγείται σε 

επιμέρους εξωτερικά διασυνοριακά 

προγράμματα Interreg, με τον όρο ότι 

χορηγούνται αντίστοιχα ποσά από τον 

ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ στο 

πλαίσιο του σχετικού εγγράφου 

στρατηγικού προγραμματισμού. Η 

ισοδυναμία αυτή υπόκειται σε ανώτατο 

όριο το οποίο καθορίζεται στη νομική 

πράξη για τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή για τον ΜΓΑΔΣ. 

Η στήριξη από το ΕΤΠΑ χορηγείται σε 

επιμέρους εξωτερικά διασυνοριακά 

προγράμματα Interreg, με τον όρο ότι 

χορηγούνται τουλάχιστον αντίστοιχα ποσά 

από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ 

στο πλαίσιο του σχετικού εγγράφου 

στρατηγικού προγραμματισμού. Η 

συνεισφορά αυτή υπόκειται σε ανώτατο 

όριο το οποίο καθορίζεται στη νομική 

πράξη για τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή για τον ΜΓΑΔΣ. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το 2022 και το 2023 η ετήσια 

συνεισφορά από το ΕΤΠΑ για εξωτερικά 

διασυνοριακά προγράμματα Interreg για τα 

οποία δεν έχει υποβληθεί πρόγραμμα στην 

Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου των 

αντίστοιχων ετών και η οποία δεν έχει 

ανακατανεμηθεί σε άλλο πρόγραμμα που 

υποβλήθηκε στο πλαίσιο της ίδιας 

κατηγορίας εξωτερικών διασυνοριακών 

προγραμμάτων Interreg, διατίθεται στα 

εσωτερικά διασυνοριακά προγράμματα 

Interreg στα οποία συμμετέχουν το οικείο 

κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη. 

1. Το 2022 και το 2023 η ετήσια 

συνεισφορά από το ΕΤΠΑ για εξωτερικά 

διασυνοριακά προγράμματα Interreg για τα 

οποία δεν έχει υποβληθεί πρόγραμμα στην 

Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου των 

αντίστοιχων ετών και η οποία δεν έχει 

ανακατανεμηθεί σε άλλο πρόγραμμα που 

υποβλήθηκε στο πλαίσιο της ίδιας 

κατηγορίας εξωτερικών διασυνοριακών 

προγραμμάτων Interreg, διατίθεται στα 

εσωτερικά διασυνοριακά προγράμματα 

Interreg στα οποία συμμετέχουν το οικείο 

κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη. 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Αν, έως τις 31 Μαρτίου 2024, 

υπάρχουν ακόμη εξωτερικά διασυνοριακά 

προγράμματα Interreg που δεν έχουν 

υποβληθεί στην Επιτροπή, το σύνολο της 

συνεισφοράς από το ΕΤΠΑ που 

αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 για 

τα εν λόγω προγράμματα για τα υπόλοιπα 

έτη έως το 2027, η οποία δεν έχει 

ανακατανεμηθεί σε άλλο εξωτερικό 

διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg που 

στηρίζεται επίσης από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ ή 

τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ αντιστοίχως, διατίθεται 

στα εσωτερικά διασυνοριακά 

προγράμματα Interreg στα οποία 

συμμετέχουν το οικείο κράτος μέλος ή τα 

οικεία κράτη μέλη. 

2. Αν, έως τις 30 Απριλίου 2024, 

υπάρχουν ακόμη εξωτερικά διασυνοριακά 

προγράμματα Interreg που δεν έχουν 

υποβληθεί στην Επιτροπή, το σύνολο της 

συνεισφοράς από το ΕΤΠΑ που 

αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 για 

τα εν λόγω προγράμματα για τα υπόλοιπα 

έτη έως το 2027, η οποία δεν έχει 

ανακατανεμηθεί σε άλλο εξωτερικό 

διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg που 

στηρίζεται επίσης από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ ή 

τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ αντιστοίχως, διατίθεται 

στα εσωτερικά διασυνοριακά 

προγράμματα Interreg στα οποία 

συμμετέχουν το οικείο κράτος μέλος ή τα 

οικεία κράτη μέλη.  

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η συνεισφορά 

από το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 η οποία αντιστοιχεί στις 

ετήσιες δόσεις που δεν έχουν ακόμη 

καταβληθεί, ή στις ετήσιες δόσεις που 

έχουν καταβληθεί και αποδεσμευτεί 

πλήρως ή μερικώς στη διάρκεια του ίδιου 

οικονομικού έτους, οι οποίες δεν έχουν 

ανακατανεμηθεί σε άλλο εξωτερικό 

διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg το οποίο 

στηρίζεται επίσης από τον ΜΠΒ III ΔΣ ή 

από τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ, διατίθεται στα 

εσωτερικά διασυνοριακά προγράμματα 

Interreg στα οποία συμμετέχουν το οικείο 

κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη. 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η συνεισφορά 

από το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 η οποία αντιστοιχεί στις 

ετήσιες δόσεις που δεν έχουν ακόμη 

καταβληθεί, ή στις ετήσιες δόσεις που 

έχουν καταβληθεί και αποδεσμευτεί 

πλήρως ή μερικώς στη διάρκεια του ίδιου 

οικονομικού έτους, οι οποίες δεν έχουν 

ανακατανεμηθεί σε άλλο εξωτερικό 

διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg το οποίο 

στηρίζεται επίσης από τον ΜΠΒ III ΔΣ ή 

από τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ, διατίθεται στα 

εσωτερικά διασυνοριακά προγράμματα 

Interreg ή στα προγράμματα 

διασυνοριακής συνεργασίας στα οποία 

συμμετέχουν το οικείο κράτος μέλος ή τα 

οικεία κράτη μέλη. 
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Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 

επίπεδο κάθε προγράμματος Interreg δεν 

υπερβαίνει το 70 %, εκτός αν, όσον αφορά 

τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα 

Interreg ή τα προγράμματα Interreg της 

συνιστώσας 3, ορίζεται υψηλότερο 

ποσοστό στους κανονισμούς (ΕΕ) [ΜΠΒ 

III], [ΜΓΑΔΣ] ή στην απόφαση [ΥΧΕ] του 

Συμβουλίου, αντιστοίχως ή σε 

οποιαδήποτε άλλη πράξη εκδοθεί βάσει 

αυτών. 

1. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 

επίπεδο κάθε προγράμματος Interreg δεν 

υπερβαίνει το 75 %, εκτός αν, όσον αφορά 

τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα 

Interreg ή τα προγράμματα Interreg της 

συνιστώσας 3, ορίζεται υψηλότερο 

ποσοστό στους κανονισμούς (ΕΕ) [ΜΠΒ 

III], [ΜΓΑΔΣ] ή στην απόφαση [ΥΧΕ] του 

Συμβουλίου, αντιστοίχως ή σε 

οποιαδήποτε άλλη πράξη εκδοθεί βάσει 

αυτών. 

 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) προώθηση του διαπολιτισμικού 

διασυνοριακού διαλόγου μέσω σχεδίων 

πολιτιστικής και εκπαιδευτικής 

συνεργασίας, συνδημιουργίας, 

ανταλλαγών «επαφών μεταξύ των λαών», 

καθώς και κοινωνικού διαλόγου, και 

στήριξη της διατήρησης και της 

διαχείρισης της κοινής πολιτιστικής και 

γλωσσικής κληρονομιάς· 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

Interreg βάσει των συνιστωσών 1 και 2Β: 

α) στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

Interreg βάσει των συνιστωσών 1 και 2: 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο ii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) βελτίωση της αποδοτικότητας της 

δημόσιας διοίκησης με την προώθηση της 

νομικής και διοικητικής συνεργασίας και 

της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και 

θεσμών, ιδίως, με σκοπό την επίλυση 

νομικών και άλλων εμποδίων στις 

παραμεθόριες περιφέρειες· 

ii) βελτίωση της αποδοτικότητας της 

δημόσιας διοίκησης με την προώθηση της 

νομικής και διοικητικής συνεργασίας και 

της συνεργασίας μεταξύ πολιτών, φορέων 

της κοινωνίας των πολιτών και θεσμών, 

ιδίως, με σκοπό την επίλυση νομικών και 

άλλων εμποδίων στις παραμεθόριες 

περιφέρειες· 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ii α) ενίσχυση της ασφάλειας της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής 

κινητικότητας· 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) στο πλαίσιο των εξωτερικών 

διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και 

βάσει των συνιστωσών 2 και 3, που 

στηρίζονται από τα ταμεία Interreg, 

επιπλέον των στοιχείων α) και β): 

γ) στο πλαίσιο των εξωτερικών 

διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και 

βάσει των συνιστωσών 2 και 3, που 

στηρίζονται από τα ταμεία Interreg, 

επιπλέον των στοιχείων α) και β): 
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οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 

ιδίως με την ενθάρρυνση δράσεων 

«επαφών μεταξύ των λαών», με την 

ενίσχυση της βιώσιμης δημοκρατίας και με 

την υποστήριξη των φορέων της κοινωνίας 

των πολιτών και του ρόλου τους στην 

αναμόρφωση διαδικασιών και στις 

δημοκρατικές μεταβάσεις· 

οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 

προώθηση της συμφιλίωσης, ιδίως με την 

ενθάρρυνση των δράσεων «επαφών 

μεταξύ των λαών», με την ενίσχυση της 

βιώσιμης δημοκρατίας και με την 

υποστήριξη των ανεξάρτητων μέσων 

ενημέρωσης και των φορέων της 

κοινωνίας των πολιτών και του ρόλου τους 

στην αναμόρφωση διαδικασιών και στις 

δημοκρατικές μεταβάσεις· 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Στο πλαίσιο των εξωτερικών 

διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και 

βάσει των συνιστωσών 2 και 3, το ΕΤΠΑ 

και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί 

εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης 

συμβάλλουν επίσης στον εξωτερικό ειδικό 

στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και 

προστασία στην Ευρώπη», ιδίως με την 

ανάληψη δράσεων στους τομείς της 

διαχείρισης της διέλευσης των συνόρων 

και της διαχείρισης της κινητικότητας και 

της μετανάστευσης, καθώς και της 

προστασίας των μεταναστών. 

5. Στο πλαίσιο των εξωτερικών 

διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και 

βάσει των συνιστωσών 2 και 3, το ΕΤΠΑ 

και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί 

εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης 

συμβάλλουν επίσης στον εξωτερικό ειδικό 

στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και 

προστασία στην Ευρώπη», ιδίως με την 

ανάληψη δράσεων στους τομείς της 

διαχείρισης της διέλευσης των συνόρων 

και της διαχείρισης της κινητικότητας και 

της μετανάστευσης, καθώς και της 

προστασίας των μεταναστών. Σε 

περίπτωση που χρησιμοποιούνται 

κονδύλια από τα εξωτερικά 

χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη των 

προγραμμάτων Interreg, ισχύουν επίσης 

οι στόχοι που ισχύουν για τα σχετικά 

μέσα, όπως προσδιορίζονται στους 

κανονισμούς [ΜΠΒ], [ΜΓΑΔΣ] και 

[ΠΥΧΕ]. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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1. Ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας (Interreg) υλοποιείται μέσω 

προγραμμάτων Interreg υπό καθεστώς 

επιμερισμένης διαχείρισης, εξαιρουμένης 

της συνιστώσας 3, η οποία μπορεί να 

υλοποιηθεί ως σύνολο ή εν μέρει υπό 

καθεστώς έμμεσης διαχείρισης, και της 

συνιστώσας 5, που υλοποιείται υπό 

καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης. 

1. Ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας (Interreg) υλοποιείται μέσω 

προγραμμάτων Interreg υπό καθεστώς 

επιμερισμένης διαχείρισης, εξαιρουμένης 

της συνιστώσας 3, η οποία μπορεί να 

υλοποιηθεί ως σύνολο ή εν μέρει υπό 

καθεστώς έμμεσης διαχείρισης. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, πρόγραμμα Interreg το οποίο 

καλύπτει στήριξη από μηχανισμό 

εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης 

υποβάλλεται από το κράτος μέλος στο 

οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική 

διαχειριστική αρχή το αργότερο έξι μήνες 

μετά την έγκριση από την Επιτροπή του 

σχετικού εγγράφου στρατηγικού 

προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 

10 παράγραφος 1 ή όταν απαιτείται από 

την αντίστοιχη βασική πράξη ενός ή 

περισσότερων μηχανισμών εξωτερικής 

χρηματοδότησης της Ένωσης. 

Ωστόσο, πρόγραμμα Interreg το οποίο 

καλύπτει στήριξη από μηχανισμό 

εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης 

υποβάλλεται από το κράτος μέλος στο 

οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική 

διαχειριστική αρχή το αργότερο εννέα 

μήνες μετά την έγκριση από την Επιτροπή 

του σχετικού εγγράφου στρατηγικού 

προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 

10 παράγραφος 1 ή όταν απαιτείται από 

την αντίστοιχη βασική πράξη ενός ή 

περισσότερων μηχανισμών εξωτερικής 

χρηματοδότησης της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε προτεραιότητα αντιστοιχεί σε έναν 

στόχο πολιτικής ή, ανάλογα με την 

περίπτωση, σε έναν ή και στους δύο 

ειδικούς στόχους του Interreg, αντίστοιχα, 

ή στην τεχνική βοήθεια. Μια 

προτεραιότητα που αντιστοιχεί σε έναν 

στόχο πολιτικής ή, ανάλογα με την 

περίπτωση, σε έναν ή και στους δύο 

ειδικούς στόχους Interreg αντίστοιχα, 

Κάθε προτεραιότητα αντιστοιχεί σε έναν 

στόχο πολιτικής ή, ανάλογα με την 

περίπτωση, σε έναν ή και στους δύο 

ειδικούς στόχους του Interreg, αντίστοιχα, 

ή στην τεχνική βοήθεια. Μια 

προτεραιότητα που αντιστοιχεί σε έναν 

στόχο πολιτικής ή, ανάλογα με την 

περίπτωση, σε έναν ή και στους δύο 

ειδικούς στόχους Interreg αντίστοιχα, 
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αποτελείται από έναν ή περισσότερους 

ειδικούς στόχους. Περισσότερες της μίας 

προτεραιότητες μπορούν να αντιστοιχούν 

στην ίδια πολιτική ή στον ίδιο ειδικό στόχο 

Interreg. 

αποτελείται από έναν ή περισσότερους 

ειδικούς στόχους. Περισσότερες της μίας 

προτεραιότητες μπορούν να αντιστοιχούν 

στην ίδια πολιτική ή στον ίδιο ειδικό στόχο 

Interreg. Σε περίπτωση που 

χρησιμοποιούνται κονδύλια από τα 

εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα για τη 

στήριξη προγραμμάτων Interreg, 

εφαρμόζονται επίσης οι προτεραιότητες 

που καθορίζονται για τα σχετικά μέσα, 

όπως καθορίζονται στους κανονισμούς 

[ΜΠΒ], [ΜΓΑΔΣ] και [ΠΥΧΕ]. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 7 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) καθορίζει τη διαδικασία για τη 

σύσταση της κοινής γραμματείας· 

β) καθορίζει τη διαδικασία για τη 

σύσταση της κοινής γραμματείας και, 

ανάλογα με την περίπτωση, υποστηρίζει 

τις δομές διαχείρισης στα κράτη μέλη ή 

σε τρίτες χώρες· 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για την επιλογή των πράξεων, η επιτροπή 

παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, η 

επιτροπή καθοδήγησης καταρτίζει και 

εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες που 

δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι διαφανή, 

εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και 

λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της 

βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την 

ενωσιακή πολιτική στον τομέα του 

περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 

και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της 

Για την επιλογή των πράξεων, η επιτροπή 

παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, η 

επιτροπή καθοδήγησης καταρτίζει και 

εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες που 

δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι διαφανή, 

εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και 

λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς 

και την ενωσιακή πολιτική στον τομέα του 

περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 

και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της 
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ΣΛΕΕ. ΣΛΕΕ. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο ι α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ι α) Διασφαλίζει ότι στις επιλεγμένες 

δράσεις εφαρμόζονται κριτήρια και 

διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις, 

εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και 

λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, 

καθώς και την πολιτική της Ένωσης στον 

τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το 

άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 

της ΣΛΕΕ. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Μια πράξη Interreg μπορεί να 

υλοποιηθεί σε μία μόνο χώρα, υπό τον όρο 

ότι στην αίτηση της πράξης 

προσδιορίζονται οι επιπτώσεις και τα 

οφέλη για την περιοχή του προγράμματος. 

2. Μια πράξη Interreg μπορεί να 

υλοποιηθεί σε μία μόνο χώρα, υπό τον όρο 

ότι στην αίτηση της πράξης 

προσδιορίζονται οι διασυνοριακές ή 

διεθνικές επιπτώσεις και οφέλη του 

προγράμματος. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για πράξεις Interreg στο πλαίσιο 

προγραμμάτων Ιnterreg της συνιστώσας 3, 

Για πράξεις Interreg στο πλαίσιο 

προγραμμάτων Ιnterreg της συνιστώσας 3 
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οι εταίροι που προέρχονται από εξόχως 

απόκεντρες περιοχές και τρίτες χώρες, 

χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ οφείλουν να 

συνεργάζονται μόνο σε τρεις από τις 

τέσσερις διαστάσεις που αναφέρονται στο 

πρώτο εδάφιο. 

και εξωτερικών διασυνοριακών 

προγραμμάτων, οι εταίροι που 

προέρχονται από εξόχως απόκεντρες 

περιοχές και τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους 

ή ΥΧΕ οφείλουν να συνεργάζονται μόνο 

σε τρεις από τις τέσσερις διαστάσεις που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο δικαιούχος ταμείου μικρών 

έργων είναι διασυνοριακό νομικό πρόσωπο 

ή ΕΟΕΣ. 

2. Ο δικαιούχος ταμείου μικρών 

έργων είναι διασυνοριακό νομικό 

πρόσωπο, ευρωπεριφέρεια, ΕΟΕΣ ή 

διαχειριστική αρχή ή υφιστάμενο ίδρυμα 

σε μια χώρα, με βάση συμφωνία μεταξύ 

χωρών ή περιφερειών που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εφαρμογή του προγράμματος και των 

κανόνων εφαρμογής του προγράμματος· 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χωρίς να θίγονται οι κανόνες 

επιλεξιμότητας που προβλέπονται στα 

άρθρα [57 έως 62] του κανονισμού (ΕΕ) 

[νέος κανονισμός ΚΚΔ], στα άρθρα [4 και 

6] του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] ή στο 

παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων 

Χωρίς να θίγονται οι κανόνες 

επιλεξιμότητας που προβλέπονται στα 

άρθρα [57 έως 62] του κανονισμού (ΕΕ) 

[νέος κανονισμός ΚΚΔ], στα άρθρα [4 και 

6] του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ], στο 

άρθρο [10] του κανονισμού (ΕΕ) [ΜΠΒ], 
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των κανόνων που περιέχονται σε πράξεις 

που θεσπίζονται βάσει αυτών, τα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά 

περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες 

χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ, με κοινή 

απόφαση της επιτροπής παρακολούθησης, 

θεσπίζουν πρόσθετους κανόνες σχετικά με 

την επιλεξιμότητα των δαπανών για το 

πρόγραμμα Interreg μόνο για κατηγορίες 

δαπανών που δεν καλύπτονται από τις εν 

λόγω διατάξεις. Οι πρόσθετοι αυτοί 

κανόνες καλύπτουν το σύνολο της 

περιοχής του προγράμματος. 

στο άρθρο [27] του κανονισμού (ΕΕ) 

[ΜΓΑΔΣ] ή στο παρόν κεφάλαιο, 

συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 

περιέχονται σε πράξεις που θεσπίζονται 

βάσει αυτών, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 

και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες 

τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ, με 

κοινή απόφαση της επιτροπής 

παρακολούθησης, θεσπίζουν πρόσθετους 

κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των 

δαπανών για το πρόγραμμα Interreg μόνο 

για κατηγορίες δαπανών που δεν 

καλύπτονται από τις εν λόγω διατάξεις. Οι 

πρόσθετοι αυτοί κανόνες καλύπτουν το 

σύνολο της περιοχής του προγράμματος.  

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, όταν ένα πρόγραμμα Interreg 

επιλέγει πράξεις βάσει προσκλήσεων 

υποβολής προτάσεων, οι εν λόγω 

πρόσθετοι κανόνες θεσπίζονται πριν από 

τη δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων. Σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις, οι εν λόγω πρόσθετοι κανόνες 

θεσπίζονται πριν από την επιλογή των 

πρώτων πράξεων. 

Ωστόσο, όταν ένα πρόγραμμα Interreg 

επιλέγει πράξεις βάσει προσκλήσεων 

υποβολής προτάσεων, οι εν λόγω 

πρόσθετοι κανόνες θεσπίζονται πριν από 

τη δημοσίευση κάθε πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων. Σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις, οι εν λόγω πρόσθετοι κανόνες 

θεσπίζονται πριν από την επιλογή των 

πρώτων πράξεων. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Όσον αφορά ένα πρόγραμμα 

Interreg της συνιστώσας 2Β ή της 

συνιστώσας 1 όταν το τελευταίο καλύπτει 

μακρά σύνορα με ανομοιογενείς 

αναπτυξιακές προκλήσεις και ανάγκες, τα 

κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες 

χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ που 

5. Όσον αφορά ένα πρόγραμμα 

Interreg της συνιστώσας 1 όταν αυτό 

καλύπτει μακρά σύνορα με ανομοιογενείς 

αναπτυξιακές προκλήσεις και ανάγκες, τα 

κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες 

χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ που 

συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg 
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συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg 

μπορoύν να ορίζουν επιμέρους περιοχές 

υποπρογραμμάτων. 

μπορoύν να ορίζουν επιμέρους περιοχές 

υποπρογραμμάτων. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Όταν η διαχειριστική αρχή δεν 

διενεργεί επαλήθευση σύμφωνα με το 

άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 

κανονισμού (ΕΕ) (νέος ΚΚΔ) σε 

ολόκληρη την περιοχή του 

προγράμματος, κάθε κράτος μέλος ορίζει 

τον φορέα ή το πρόσωπο που είναι 

υπεύθυνο για τη διενέργεια της εν λόγω 

επαλήθευσης σε σχέση με τους 

δικαιούχους στην επικράτειά του. 
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