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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια εκτιμά την προσπάθεια που κατέβαλε η Επιτροπή κατά τη σύνταξη της 
πρότασης κανονισμού για τις κοινές διατάξεις, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι ανταποκρίνεται 
στην ανάγκη συνέχειας στην εκταμίευση των κεφαλαίων, ευελιξίας και απλούστευσης της 
εφαρμογής του.

Ο υπό εξέταση κανονισμός αποτελεί βάση για τη συνέργεια μεταξύ των διαρθρωτικών 
ταμείων, κύριος στόχος των οποίων είναι η στήριξη των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών 
για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ένα βιώσιμο και αποδοτικό 
επενδυτικό όχημα για τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, των 
επιχειρήσεων και των πόρων στον γεωργικό και δασικό τομέα, καθώς και στην αγροτική 
οικονομία. Μπορεί να στηρίξει ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών στόχων, που σκοπό έχουν να 
ωφελήσουν ένα εκτεταμένο τμήμα των αποδεκτών, με τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης 
κεφαλαίων για άλλες επενδύσεις.

Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
κοινών διατάξεων σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελεί μέρος του νέου Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 και θεσπίζει κοινές διατάξεις για την επιμερισμένη 
διαχείριση, παρέχοντας έτσι ένα κοινό σύνολο βασικών κανόνων για επτά ταμεία με 
εκκωφαντική εξαίρεση το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Κατά την άποψη της συντάκτριας, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί το ΕΓΤΑΑ στον κανονισμό 
περί κοινών διατάξεων του μελλοντικού νομοθετικού πλαισίου. Η παρούσα γνωμοδότηση 
τροποποιεί κυρίως αυτή την πτυχή της πρότασης της Επιτροπής.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σύνδεσης μεταξύ των 
ταμείων, χωρίς να δημιουργηθεί πρόσθετος διοικητικός φόρτος και επικάλυψη των κανόνων, 
και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα συνεκτικό επίπεδο των διαρθρωτικών ταμείων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, 
και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν 
λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου 
και Μετανάστευσης, το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για 
τη Διαχείριση των Συνόρων και των 
Θεωρήσεων

για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας, και 
δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω 
Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση 
των Συνόρων και των Θεωρήσεων

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία 
της ολοένα μεγαλύτερης κοινωνικής και 
οικονομικής σύγκλισης μεταξύ των 
κρατών μελών. Τα αποτελέσματα της εν 
λόγω σύγκλισης και της ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ευημερία.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Το νέο πρόγραμμα στήριξης 
μεταρρυθμίσεων, το οποίο προτείνεται να 
έχει συνολικό προϋπολογισμό 25 
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δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν προβλέπεται 
να ξεκινήσει πριν από τον Ιανουάριο του 
2021. Εν τω μεταξύ, είναι σημαντικό να 
προλειανθεί το έδαφος με ένα παρεμφερές 
εργαλείο για τη στήριξη των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Με σκοπό την περαιτέρω 
διαμόρφωση μιας συντονισμένης και 
εναρμονισμένης εκτέλεσης των Tαμείων 
της ΕΕ τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο 
επιμερισμένης διαχείρισης, συγκεκριμένα 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ»), του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ («ΕΚΤ+»), του 
Ταμείου Συνοχής, των μέτρων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας («ΕΤΘΑ»), του Ταμείου Ασύλου 
και Μετανάστευσης («ΤΑΜΕ»), του 
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας («ΤΕΑ») 
και του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση των Συνόρων («ΜΔΣΘ»), θα 
πρέπει να θεσπιστούν δημοσιονομικοί 
κανόνες, βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ, 
για όλα αυτά τα Ταμεία («τα Ταμεία») οι 
οποίοι να προσδιορίζουν σαφώς το πεδίο 
εφαρμογής των διαφόρων διατάξεων. 
Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινές 
διατάξεις βάσει του άρθρου 177 της ΣΛΕΕ, 
οι οποίες θα καλύπτουν ειδικούς κανόνες 
πολιτικής για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το 
Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ.

(2) Με σκοπό την περαιτέρω 
διαμόρφωση μιας συντονισμένης και 
εναρμονισμένης εκτέλεσης των Tαμείων 
της ΕΕ τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο 
επιμερισμένης διαχείρισης, συγκεκριμένα 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ»), του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ («ΕΚΤ+»), του 
Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης («ΕΓΤΑΑ»), των μέτρων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας («ΕΤΘΑ»), του Ταμείου Ασύλου 
και Μετανάστευσης («ΤΑΜΕ»), του 
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας («ΤΕΑ») 
και του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση των Συνόρων («ΜΔΣΘ»), θα 
πρέπει να θεσπιστούν δημοσιονομικοί 
κανόνες, βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ, 
για όλα αυτά τα Ταμεία («τα Ταμεία») οι 
οποίοι να προσδιορίζουν σαφώς το πεδίο 
εφαρμογής των διαφόρων διατάξεων. 
Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινές 
διατάξεις βάσει του άρθρου 177 της ΣΛΕΕ, 
οι οποίες θα καλύπτουν ειδικούς κανόνες 
πολιτικής για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το 
Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Λαμβάνοντας υπόψη το νέο 
μοντέλο εφαρμογής της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής και προκειμένου να 
εξασφαλιστεί σύγκλιση των κανόνων και 
πολύ απλούστερη διαδικασία για τους 
τελικούς δικαιούχους κονδυλίων από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο, οι οποίοι 
κατά 90% είναι αγρότες, οι περισσότεροι 
κοινοί κανόνες του παρόντος κανονισμού 
θα εφαρμόζονται στο Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Παρά ταύτα, ορισμένοι κανόνες του 
παρόντος κανονισμού που θα πρέπει να 
ισχύουν για την εδαφική ανάπτυξη, τους 
κανόνες προβολής και επικοινωνίας και 
τα χρηματοδοτικά μέσα, εξακολουθούν 
να εφαρμόζονται για τα μέτρα ενίσχυσης 
που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, 
όπως αναφέρεται στους ειδικούς 
τομεακούς κανονισμούς.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και 
οι βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες 
θα πρέπει να ωφελούνται από ειδικά μέτρα 
και από πρόσθετη χρηματοδότηση δυνάμει 
του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και του 
άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της 
πράξης προσχώρησης του 1994.

(4) Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα 
μειονεκτήματα λόγω της γεωγραφικής 
τους θέσης και πλήττονται με μεγάλη 
συχνότητα από φυσικές καταστροφές, 
καθώς και οι βόρειες αραιοκατοικημένες 
περιφέρειες θα πρέπει να ωφελούνται από 
ειδικά μέτρα και από πρόσθετη 
χρηματοδότηση δυνάμει του άρθρου 349 
της ΣΛΕΕ και του άρθρου 2 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης του 1994.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η συμφωνία εταιρικής σχέσης, η 
οποία καταρτίστηκε από κάθε κράτος 
μέλος, θα πρέπει να αποτελεί στρατηγικό 
έγγραφο που θα διέπει τις 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής 
και του οικείου κράτους μέλους σχετικά με 
τον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Για να 
μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, δεν θα 
πρέπει να είναι αναγκαία η τροποποίηση 
των συμφωνιών εταιρικής σχέσης κατά τη 
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. 
Για να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός 
και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις 
περιεχομένου στα έγγραφα 
προγραμματισμού, οι συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης μπορούν να συμπεριληφθούν ως 
μέρος ενός προγράμματος.

(15) Η συμφωνία εταιρικής σχέσης, η 
οποία καταρτίστηκε από κάθε κράτος 
μέλος, θα πρέπει να αποτελεί στρατηγικό 
έγγραφο που θα διέπει τις 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής 
και του οικείου κράτους μέλους σχετικά με 
τον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Για να 
μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, δεν θα 
πρέπει να είναι αναγκαία η τροποποίηση 
των συμφωνιών εταιρικής σχέσης κατά τη 
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. 
Για να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός 
και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις 
περιεχομένου στα έγγραφα 
προγραμματισμού, οι συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης θα πρέπει να μπορούν να 
συμπεριληφθούν ως μέρος ενός 
προγράμματος.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Θα πρέπει να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι μηχανισμοί που 
διασφαλίζουν τον σύνδεσμο μεταξύ των 
ενωσιακών πολιτικών χρηματοδότησης 
και της οικονομικής διακυβέρνησης της 
Ένωσης, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή 
να υποβάλει πρόταση προς το Συμβούλιο 
να αναστείλει μέρος ή το σύνολο των 
αναλήψεων υποχρεώσεων για ένα ή 
περισσότερα από τα προγράμματα του 
οικείου κράτους μέλους σε περίπτωση 
που το εν λόγω κράτος μέλος αδυνατεί να 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο 
της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης. Για να διασφαλιστεί η 

διαγράφεται
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ομοιόμορφη υλοποίηση και λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία των δημοσιονομικών 
συνεπειών των μέτρων, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στο Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να 
ενεργεί βάσει πρότασης της Επιτροπής. 
Για να διευκολυνθεί η έκδοση των 
αποφάσεων που απαιτούνται για να 
εξασφαλίζονται αποτελεσματικά μέτρα 
στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται αντίστροφη ειδική 
πλειοψηφία.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για την καλύτερη κινητοποίηση 
του δυναμικού σε τοπικό επίπεδο, είναι 
ανάγκη να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η 
τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων. Θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες και 
δυνατότητες, καθώς και τα σχετικά 
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, και 
θα πρέπει να προβλέπονται διαρθρωτικές 
αλλαγές, να αναπτυχθούν οι τοπικές 
ικανότητες και να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία. Θα πρέπει να ενισχυθεί η 
στενή συνεργασία και η ολοκληρωμένη 
χρήση των Ταμείων για την υλοποίηση των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Οι 
τοπικές ομάδες δράσης, που εκπροσωπούν 
τα συμφέροντα της κοινότητας, θα πρέπει, 
ως ουσιώδης αρχή, να είναι υπεύθυνες για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
στρατηγικών ΤΑΠΤΚ. Για να διευκολυνθεί 
η συντονισμένη στήριξη από διάφορα 
Ταμεία στις στρατηγικές για την ΤΑΠΤΚ 
και για να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους, 
θα πρέπει να καταστεί δυνατή η χρήση της 
προσέγγισης ενός «επικεφαλής ταμείου». 

(24) Για την καλύτερη κινητοποίηση 
του δυναμικού σε τοπικό επίπεδο, είναι 
ανάγκη να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η 
τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων (που αναφέρεται ως 
«LEADER» στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ). Θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές 
ανάγκες και δυνατότητες, καθώς και τα 
σχετικά κοινωνικοπολιτιστικά
χαρακτηριστικά, και να υπάρχει πρόβλεψη 
για διαρθρωτικές αλλαγές, να αναπτυχθούν 
το ανθρώπινο κεφάλαιο και η γνώση, 
καθώς και οι τοπικές ικανότητες, και να 
ενθαρρυνθεί η καινοτομία. Θα πρέπει να 
ενισχυθεί η στενή συνεργασία και η 
ολοκληρωμένη χρήση των Ταμείων για την 
υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης. Οι τοπικές ομάδες δράσης, που 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα της 
κοινότητας, θα πρέπει, ως ουσιώδης αρχή, 
να είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των στρατηγικών ΤΑΠΤΚ. 
Οι ομάδες τοπικής δράσης έχουν επιτύχει 
αξιοσημείωτα αποτελέσματα μέχρι 
σήμερα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
λαμβάνουν πιο ολοκληρωμένη 
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χρηματοδοτική στήριξη. Για να 
διευκολυνθεί η συντονισμένη στήριξη από 
διάφορα Ταμεία, συμπεριλαμβανομένων 
όσων δεν καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό, στις στρατηγικές για την 
ΤΑΠΤΚ και για να διευκολυνθεί η 
υλοποίησή τους, θα πρέπει να καταστεί 
δυνατή η χρήση της προσέγγισης ενός 
«επικεφαλής ταμείου».

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για να εξασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα πλήρως επικαιροποιημένων 
πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση 
των προγραμμάτων, θα πρέπει να 
απαιτείται πιο συχνή ηλεκτρονική υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με τα ποσοτικά 
δεδομένα.

(29) Για να εξασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα πλήρως επικαιροποιημένων 
πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση 
των προγραμμάτων, θα πρέπει να 
απαιτείται πιο τακτική ηλεκτρονική 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ποσοτικά 
δεδομένα.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για να υποστηριχθεί η 
προετοιμασία των σχετικών 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της 
επόμενης περιόδου προγραμματισμού, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε 
ενδιάμεση αξιολόγηση των Ταμείων. Στο 
τέλος της περιόδου προγραμματισμού, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις των Ταμείων, οι 
οποίες θα πρέπει να εστιάζονται στον 
αντίκτυπο των ταμείων.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 12
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Για να βελτιστοποιηθεί η 
αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων 
περιβαλλοντικών επενδύσεων, θα πρέπει 
να διασφαλιστούν συνέργειες με το 
πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη 
δράση για το κλίμα, ιδίως μέσα από τα 
στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα 
έργα στρατηγικής σημασίας του 
προγράμματος LIFE.

(36) Για να βελτιστοποιηθεί η 
αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων 
περιβαλλοντικών επενδύσεων, θα πρέπει 
να διασφαλιστούν συνέργειες με το 
πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη 
δράση για το κλίμα, ιδίως μέσα από τα 
στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα 
έργα στρατηγικής σημασίας του 
προγράμματος LIFE, καθώς και 
συμπληρωματικότητα με άλλα ταμεία και 
μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) Η επιτυχία των στρατηγικά 
ολοκληρωμένων έργων εξαρτάται από τη 
στενή συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές, 
τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές 
και τους ενδιαφερόμενους μη κρατικούς 
παράγοντες. Θα πρέπει επομένως να 
εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας
και της δημοσιοποίησης των αποφάσεων 
που αφορούν την ανάπτυξη, την 
υλοποίηση, την αξιολόγηση και την 
παρακολούθηση των έργων.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Για να βελτιστοποιηθεί η 
προστιθέμενη αξία από επενδύσεις που 
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει μέσω του προϋπολογισμού της 

(40) Για να βελτιστοποιηθεί η 
προστιθέμενη αξία από επενδύσεις που 
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει μέσω του προϋπολογισμού της 
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Ένωσης, θα πρέπει να αναζητηθούν 
συνέργειες, ιδίως μεταξύ των Ταμείων και 
των μέσων που τελούν υπό άμεση 
διαχείριση, συμπεριλαμβανομένου του 
εργαλείου υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. 
Οι εν λόγω συνέργειες θα πρέπει να 
επιτευχθούν μέσω βασικών μηχανισμών, 
και συγκεκριμένα της αναγνώρισης των 
κατ’ αποκοπή συντελεστών για επιλέξιμες 
δαπάνες από το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» για παρόμοια πράξη και της 
δυνατότητας συνδυασμού χρηματοδότησης 
από διαφορετικά ενωσιακά μέσα στο 
πλαίσιο της ίδιας πράξης, με την 
προϋπόθεση ότι αποφεύγεται η διπλή 
χρηματοδότηση. Επομένως, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες 
για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση 
από τα Ταμεία.

Ένωσης, θα πρέπει να αναζητηθούν 
συνέργειες, ιδίως μεταξύ των Ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών 
ταμείων, και των μέσων που τελούν υπό 
άμεση διαχείριση, συμπεριλαμβανομένου 
του εργαλείου υλοποίησης 
μεταρρυθμίσεων. Οι εν λόγω συνέργειες 
θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω βασικών 
μηχανισμών, και συγκεκριμένα της 
αναγνώρισης των κατ’ αποκοπή 
συντελεστών για επιλέξιμες δαπάνες από 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για 
παρόμοια πράξη και της δυνατότητας 
συνδυασμού χρηματοδότησης από 
διαφορετικά ενωσιακά μέσα στο πλαίσιο 
της ίδιας πράξης, με την προϋπόθεση ότι 
αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση. 
Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να θεσπίσει κανόνες για τη 
συμπληρωματική χρηματοδότηση από τα 
Ταμεία.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Στο πλαίσιο των μοναδικών και 
ιδιαίτερων περιστάσεων στο νησί της 
Ιρλανδίας και με προοπτική την 
υποστήριξη της συνεργασίας Βορρά-
Νότου στο πλαίσιο της συμφωνίας της 
Μεγάλης Παρασκευής, το νέο πρόγραμμα 
διασυνοριακής συνεργασίας «PEACE 
PLUS» θα πρέπει να συνεχιστεί με βάση 
το έργο των προηγούμενων 
προγραμμάτων, Peace και Interreg, μεταξύ 
των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας 
και της Βόρειας Ιρλανδίας. Το εν λόγω 
πρόγραμμα, λαμβανομένης υπόψη της 
πρακτικής του σημασίας, θα πρέπει να 
υποστηριχθεί με ειδικά κονδύλια για τη 
συνέχιση της στήριξης για τις δράσεις 
ειρήνης και συμφιλίωσης και θα πρέπει 
επίσης να διατεθεί για το πρόγραμμα το 
κατάλληλο μερίδιο των ιρλανδικών 

(66) Στο πλαίσιο των μοναδικών και 
ιδιαίτερων περιστάσεων στο νησί της 
Ιρλανδίας και με προοπτική την 
υποστήριξη της συνεργασίας Βορρά-
Νότου στο πλαίσιο της συμφωνίας της 
Μεγάλης Παρασκευής, το νέο πρόγραμμα 
διασυνοριακής συνεργασίας «PEACE 
PLUS» θα πρέπει να συνεχιστεί με βάση 
το έργο των προηγούμενων 
προγραμμάτων, Peace και Interreg, μεταξύ 
των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας 
και της Βόρειας Ιρλανδίας. Το εν λόγω 
πρόγραμμα, λαμβανομένης υπόψη της 
πρακτικής του σημασίας, θα πρέπει να 
υποστηριχθεί με ειδικά κονδύλια για τη 
συνέχιση της στήριξης για τις δράσεις 
ειρήνης και συμφιλίωσης και θα πρέπει 
επίσης να διατεθεί για το πρόγραμμα το 
κατάλληλο μερίδιο των ιρλανδικών 
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κονδυλίων στο πλαίσιο του στόχου 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία 
(Interreg)».

κονδυλίων στο πλαίσιο του στόχου 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία 
(Interreg)». Επιπλέον, με δεδομένη τη 
μοναδική γεωγραφική της θέση, πρέπει 
να υπάρξει επιπλέον πρόβλεψη για τη 
διάθεση πόρων για την αντιμετώπιση της 
συνδεσιμότητας και συναφών ζητημάτων 
που ενδέχεται να προκύψουν μετά το 
Brexit·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κοινές διατάξεις που εφαρμόζονται 
στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής 
και το ΕΤΘΑ.

β) κοινές διατάξεις που εφαρμόζονται 
στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής, 
το ΕΤΘΑ και, για το ΕΓΤΑΑ, μόνο τις 
διατάξεις που αναφέρονται στο σημείο 5α 
του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ο τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ και τα 
άρθρα 41 και 43 εφαρμόζονται για τα 
μέτρα ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης («ΕΓΤΑΑ»), και το 
άρθρο 2 παράγραφοι 15-17 και 22-25 
καθώς και τα άρθρα 52 έως 56 
εφαρμόζονται για τα χρηματοδοτικά μέσα 
που προβλέπονται στο άρθρο 74 του 
κανονισμού (ΕΕ) [...] («κανονισμός για τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ») και 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 που 
δημιουργήθηκαν από το 2016 έως το 
2018·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος οργανώνει 
εταιρική σχέση με τις αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η εν 
λόγω εταιρική σχέση περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τους ακόλουθους εταίρους:

1. Κάθε κράτος μέλος οργανώνει 
εταιρική σχέση με τις αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές που έχουν 
αναλάβει καθήκοντα τη δεδομένη 
περίοδο. Η εν λόγω εταιρική σχέση 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τους 
ακόλουθους εταίρους:

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) περιφερειακές και τοπικές αρχές ή 
ενώσεις τους·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η Επιτροπή διαφωνεί με την εκτίμηση Αν η Επιτροπή διαφωνεί με την εκτίμηση 
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του κράτους μέλους, ενημερώνει σχετικά 
το κράτος μέλος και του παρέχει τη 
δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
του εντός προθεσμίας ενός μηνός.

του κράτους μέλους, ενημερώνει σχετικά 
το κράτος μέλος και του παρέχει τη 
δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
του εντός προθεσμίας ενός μηνός. Η 
προθεσμία μπορεί να παραταθεί αν το 
κράτος μέλος παρουσιάσει κατάλληλη 
αιτιολογία στην Επιτροπή.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση του οικείου κράτους μέλους ή
περιφέρειας·

β) την κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση του οικείου κράτους μέλους 
και περιφέρειας·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 
που δημιουργήθηκαν από το 2016 έως το 
2018·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιλεγμένες πράξεις συμμορφώνονται 
με την εδαφική στρατηγική.

Οι επιλεγμένες πράξεις που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων για 
τους οποίους λαμβάνεται χρηματοδότηση 
συμμορφώνονται με την εδαφική 
στρατηγική.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1. Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΕΤΘΑ 
μπορούν να στηρίζουν την τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων.

1. Το ΕΓΤΑΑ στηρίζει την τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, 
αναφέρεται ως «LEADER». Το ΕΤΠΑ, το 
ΕΚΤ+ και το ΕΤΘΑ, σε συνέργεια με το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, στηρίζουν την τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων και καθένα από αυτά τα 
ταμεία διαθέτει ένα καθορισμένο ποσό 
των κονδυλίων του για τον σκοπό αυτό.

Amendement 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων:

2. Το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων:

α) εστιάζεται σε υποπεριφερειακές 
ζώνες·

α) εστιάζεται σε υποπεριφερειακές 
ζώνες και αγροτικές ζώνες·

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
των ομάδων τοπικής δράσης που 
αποτελούνται από αντιπροσώπους 
δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών 
κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, 
όπου καμία μεμονωμένη ομάδα 
συμφερόντων δεν ελέγχει την λήψη 
αποφάσεων·

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
των ομάδων τοπικής δράσης που 
αποτελούνται από αντιπροσώπους 
δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών 
κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, 
όπου καμία μεμονωμένη ομάδα 
συμφερόντων ούτε δημόσιες αρχές όπως 
ορίζονται σύμφωνα με τους εθνικού
κανόνες, δεν ελέγχουν την λήψη 
αποφάσεων·

γ) πραγματοποιείται μέσω 
ολοκληρωμένων στρατηγικών σύμφωνα με 
το άρθρο 26·

γ) εκτελείται μέσω ολοκληρωμένων 
και πολυτομεακών στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης βάσει περιοχών σύμφωνα με 
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το άρθρο 26·

δ) στηρίζει τη δικτύωση, τα 
καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο 
και, κατά περίπτωση, τη συνεργασία με 
άλλους εδαφικούς φορείς.

δ) στηρίζει τη δικτύωση, τα 
καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο 
και, κατά περίπτωση, τη συνεργασία με 
άλλους εδαφικούς φορείς.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ομάδα τοπικής δράσης μπορεί να 
είναι δικαιούχος και να υλοποιεί πράξεις 
σύμφωνα με τη στρατηγική.

5. Η ομάδα τοπικής δράσης μπορεί να 
είναι δικαιούχος και να υλοποιεί πράξεις 
σύμφωνα με τη στρατηγική, υπό τον όρο 
ότι υπάρχει διαχωρισμός καθηκόντων 
εντός της ομάδας τοπικής δράσης.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τον συντονισμό της στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
κοινοτήτων ώστε να διευκολυνθεί η 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
ενδιαφερομένων, με σκοπό να παρέχονται 
πληροφορίες και να υποστηρίζονται οι 
δυνητικοί δικαιούχοι κατά την 
προετοιμασία αιτήσεων·

Αιτιολόγηση

Στόχος αυτής της σειράς τροπολογιών είναι να διατηρηθεί η νέα νομοθεσία σε συμφωνία με την 
προηγούμενη, καθώς αυτές οι δραστηριότητες επωφελούνται επί του παρόντος από στήριξη 
δυνάμει του άρθρου 35 του προηγούμενου κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Βλ. επίσης 
τροπολογίες στο άρθρο 25

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για να αποφεύγονται καταστάσεις 
κατά τις οποίες αναστέλλονται οι 
πληρωμές, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
συμμόρφωσης λόγω έλλειψης διοικητικής 
ικανότητας λαμβάνουν επαρκή τεχνική 
βοήθεια για τη βελτίωση της διοικητικής 
τους ικανότητας.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος μπορεί να 
αναθέσει τη λογιστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 70 στη 
διαχειριστική αρχή ή σε άλλο φορέα.

2. Το κράτος μέλος μπορεί να 
αναθέσει τη λογιστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 70 στη 
διαχειριστική αρχή, στην αρχή 
πιστοποίησης ή σε άλλο φορέα.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συντάσσουν και εγκρίνουν 
διαδικαστικούς κανόνες για την παροχή 
παρόμοιας στήριξης, σύμφωνα με το 
θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό 
πλαίσιο του οικείου κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 67 παράγραφος 5 χρειάζεται διευκρίνιση.
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 2021: 0,5 %· α) 2021: 1,5 %·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 2022: 0,5 %· β) 2022: 1,5 %·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 2023: 0,5 %· γ) 2023: 1,5 %·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 2024: 0,5 %· δ) 2024: 1,5 %·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) 2025: 0,5 %· ε) 2025: 1,5 %·
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) 2026: 0,5 % στ) 2026: 1,5 %

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο 
Συνοχής υποστηρίζουν τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» σ’ όλες τις περιφέρειες που 
αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 της κοινής 
ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών 
μονάδων («περιφέρειες επιπέδου NUTS 
2») που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1059/2003, όπως 
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 868/2014 της Επιτροπής.

1. Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο 
Συνοχής υποστηρίζουν τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» σ’ όλες τις περιφέρειες που 
αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 της κοινής 
ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών 
μονάδων («περιφέρειες επιπέδου NUTS 
2», συμπεριλαμβανομένων όσων 
δημιουργήθηκαν από το 2016 έως το 
2018) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1059/2003, όπως 
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 868/2014 της Επιτροπής.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ταξινόμηση των περιφερειών σε μία από 
τις τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζεται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε 
περιφέρειας, που μετράται σε μονάδες 
αγοραστικής δύναμης («ΜΑΔ») και 
υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της 
Ένωσης για την περίοδο 2014-2016, 

Η ταξινόμηση των περιφερειών σε μία από 
τις τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζεται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε 
περιφέρειας, που μετράται σε μονάδες 
αγοραστικής δύναμης («ΜΑΔ») και 
υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της 
Ένωσης για τις περιόδους 2014-2016 και 
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σχετίζεται με το μέσο ΑΕΠ της ΕΕ-27 για 
την ίδια περίοδο αναφοράς.

2016-2018, σχετίζεται με το μέσο ΑΕΠ της 
ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι πόροι που 
μεταφέρονται στον ΜΣΕ οι οποίοι δεν 
έχουν δεσμευτεί σε έργο υποδομής στον
τομέα των μεταφορών διατίθενται σ’ όλα 
τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με 
σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής 
στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός 
ΜΣΕ].

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι πόροι που 
μεταφέρονται στον ΜΣΕ οι οποίοι δεν 
έχουν δεσμευτεί σε έργο υποδομής στον 
τομέα των μεταφορών διατίθενται σ’ όλα 
τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με 
σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής 
στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός 
ΜΣΕ].

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ή 
οποιαδήποτε άλλη πράξη που ισχύει για 
την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 
εξακολουθούν να ισχύουν για τα 
προγράμματα και τις πράξεις που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ κατά την 
εν λόγω περίοδο.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ή 
οποιαδήποτε άλλη πράξη που ισχύει για 
την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 
εξακολουθούν να ισχύουν για τα 
προγράμματα και τις πράξεις που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το
ΕΤΘΑ κατά την εν λόγω περίοδο.
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