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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, προς διευκόλυνση της θετικής έκβασης της διαδικασίας, να υποβάλει προσωρινή 
έκθεση για την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο, στην οποία να ενσωματώσει τις 
συστάσεις τροποποίησης της πρότασης που περιέχει η παρούσα γνωμοδότηση.

Νέες προκλήσεις για την Ένωση

Στις 10 Φεβρουαρίου 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Ανακοίνωσή της για το 
νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά από το 2007. Στις 18 Φεβρουαρίου 2004, 
εγκρίθηκε η Τρίτη Έκθεση για τη Συνοχή. Στις 14 Ιουλίου 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσίευσε σχέδια κανονισμών που διέπουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 
κατά την περίοδο 2007-2013.

Στο πλαίσιο της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει θέσει ως στόχο της να καταστεί η 
δυναμικότερη βασισμένη στη γνώση οικονομία του κόσμου, ικανή για βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, 
τα εν λόγω σχέδια κανονισμών είναι σε θέση να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα 
προγραμμάτων και στρατηγικών τις οποίες ακολουθούν τα κράτη μέλη εις επιδίωξη του 
στόχου αυτού.

Η διευρυμένη ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τρεις βασικές προκλήσεις:

1) τη σημαντική διεύρυνση των ανισοτήτων στη διευρυμένη ΕΕ· έχουν διπλασιαστεί οι 
ανισότητες μεταξύ των πλουσιοτέρων και φτωχότερων περιοχών της ΕΕ, ενώ το μέσο 
κατά κεφαλήν εισόδημα της ΕΕ μειώθηκε κατά 12,5%·

2) την επιτάχυνση της οικονομικής και κοινωνικής αναδιάρθρωσης, τόσο λόγω της 
παγκοσμιοποίησης όσο και λόγω της ανάπτυξης της βασισμένης στη γνώση οικονομίας 
και κοινωνίας·

3) την ταχεία γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ· η συστολή του εργατικού δυναμικού θα 
έχει σημαντικές επιπτώσεις από απόψεως απασχόλησης και αναπτυξιακού δυναμικού.

Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανωτέρω προκλήσεις. Το σχετικό πλαίσιο πολιτικής 
προσφέρει η ατζέντα της Λισσαβόνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πλήρη απασχόληση, τη 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα, την ενισχυμένη κοινωνική συνοχή και την προστασία του 
περιβάλλοντος.

Παρατηρήσεις όσον αφορά τον Κανονισμό Πλαίσιο για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (εφεξής: η επιτροπή) εξέτασε το 
σχέδιο κανονισμού πλαίσιο για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, με ιδιαίτερη 
έμφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και σε άλλα θέματα της αρμοδιότητάς της.

Η επιτροπή χαιρετίζει την ενισχυμένη στρατηγική προσέγγιση της πολιτικής για τη συνοχή 
που υιοθετεί το σχέδιο Κανονισμού και δέχεται με ικανοποίηση τη δεδηλωμένη επιθυμία της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απλουστεύσει τις διαδικασίες που σχετίζονται με τα Ταμεία. 
Όμως, η επιτροπή μας ανησυχεί μήπως οι νέες αυτές διαδικασίες εντείνουν τη γραφειοκρατία 
και υπάρξει κίνδυνος αλληλεπικάλυψης των εργασιών όσον αφορά το σχέδιο εκτελεστικού 
κανονισμού του ΕΚΤ.

Η επιτροπή πιστεύει ότι πρέπει να επιτευχθεί μεγαλύτερη απλοποίηση. Το σχέδιο κανονισμού 
πλαίσιο δεν πρέπει να είναι υπερβολικά περιγραφικό ή περιττά λεπτομερές· θα πρέπει να 
επιτευχθεί ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ του κανονισμού πλαίσιο και των εκτελεστικών 
κανονισμών. Ειδικότερα, ο κανονισμός πλαίσιο πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τη φύση και 
το εύρος των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ. Η επιτροπή τονίζει ότι χρειάζονται ίσως διαφορετικοί 
κανόνες για τις επιχειρήσεις του ΕΚΤ σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις του ΕΤΠΑ.

Η επιτροπή κρίνει ότι το ΕΚΤ πρέπει να υποστηρίζει τις πολιτικές των κρατών μελών που 
αποσκοπούν στην επίτευξη πλήρους απασχόλησης, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και 
της ποιότητας της εργασίας, στην προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της μείωσης 
των περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά την απασχόληση και συνεπώς στην προαγωγή 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου.

Η επιτροπή υπενθυμίζει το ρόλο που διαδραματίζει το ΕΚΤ στην προαγωγή της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης συμβάλλοντας στην ένταξη μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας. Η 
επιτροπή μας πιστεύει ότι οι δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης που χρηματοδοτεί το 
ΕΚΤ βελτιώνουν τις δυνατότητες απασχόλησης.

Τέλος, όσον αφορά την συντονιστική επιτροπή του άρθρου 104 του σχεδίου κανονισμού 
πλαίσιο, η επιτροπή καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει το δέοντα συντονισμό με 
την Επιτροπή του ΕΚΤ.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες συστάσεις:

1. λαμβάνει υπόψη ότι η παρούσα πρόταση έχει εκπονηθεί ως μέρος του νομοθετικού 
πακέτου για τη συνοχή. Το πακέτο συνίσταται από ένα Κανονισμό για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, ένα Κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής και ένα Κανονισμό για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προσδιορίζει τους στόχους στων οποίων 
την επίτευξη θα συμβάλλουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία, τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
κρατών μελών και περιοχών στα πλαίσια των Ταμείων αυτών, τους διαθέσιμους 
οικονομικούς πόρους και τα κριτήρια για την κατανομή τους·

2. πιστεύει, βάσει των ανωτέρω και δεδομένης της άμεσης σημασίας του εν λόγω 
Κανονισμού πλαίσιο για το ΕΚΤ, ότι η διαδικασία που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(AVC) περιορίζει σε υπερβολικό βαθμό το ρόλο του Κοινοβουλίου·

3. τονίζει ιδίως ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να συμβάλλουν στο στόχο της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένης και της διεθνούς εμπορικής 
πολιτικής, η οποία δεν θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση· ζητεί όπως η εμπορική πολιτική 
διαμορφώνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε προληπτικώς να αποφεύγεται κάθε αρνητική 
επίπτωση στις περιφέρειες, τονίζει δε ειδικότερα ότι οι μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων ή 
τμημάτων της παραγωγής αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την περιφερειακή ανάπτυξη 
(αιτιολογική σκέψη 48 - COM (2004)0492)·

4. ζητεί, τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις αστικές περιοχές, να πραγματοποιηθεί μια 
σύνδεση με τις πραγματοποιηθείσες επιτυχίες, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης, ως 
προς την προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης, τη βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και του πολιτιστικού περίγυρου, την ποιοτική και την πολιτιστική 
διάσταση των συνθηκών ζωής, καθώς και την ανάπτυξη του τουρισμού, και να 
εξακολουθήσει να λαμβάνεται υπόψη η σημασία των παραγόντων αυτών για τη 
βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών (άρθρο 3, παράγραφος 3)·

5. απορρίπτει οιαδήποτε αποδυνάμωση της αρχής της εταιρικής σχέσης και ζητεί μια λίστα 
των σχετικών οργάνων, στην οποία θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται και οι 
αναγνωρισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με την 
καταπολέμηση των διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ· ζητεί επίσης 
να ενημερώνονται δεόντως οι εταίροι, η γνώμη τους να συμπεριλαμβάνεται στο εκάστοτε 
έγγραφο αξιολόγησης και να επωφελούνται και αυτοί έγκαιρα από τα μέτρα κατάρτισης 
στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας, τα οποία τους επιτρέπουν να εκτελούν τα καθήκοντά 
τους (άρθρα 10, 43 και 44)·

6. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει πλήρως στο άρθρο 14 το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2003 σχετικά με την κατάρτιση των 
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κρατικών προϋπολογισμών με γνώμονα το φύλο (gender budgeting)1, ιδίως δε τις 
παραγράφους 8, 14 και 20·

7. τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και οι πιστώσεις για 
την αγροτική ανάπτυξη πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο συνεπή για την επίτευξη 
των στόχων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς και ότι συνεπώς οι στόχοι της 
αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να αποτελούν τμήμα του συγκεκριμένου πλαισίου 
αναφοράς· ζητεί να ενσωματώνονται στο εθνικό πλαίσιο αναφοράς και τα αποτελέσματα 
των φόρουμ για την ανεξάρτητη περιφερειακή ανάπτυξη στα οποία συμμετέχουν και τα 
τοπικά σύμφωνα απασχόλησης ή τα οποία οργανώνονται από αυτά, και ζητεί πριν από 
την εκπόνηση του πλαισίου αναφοράς να τους παρέχονται κονδύλια του προϋπολογισμού 
για τεχνική βοήθεια (άρθρα 21, 43 και 44)·

8. ζητεί να γίνεται διακρίβωση της χρήσης όλων των πόρων για την απασχόληση με βάση 
τα εθνικά μεταρρυθμιστικά σχέδια ή τα περιφερειακά τμηματικά σχέδια που εγκρίθηκαν 
κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005 στις Βρυξέλλες·

9. θεωρεί ότι ο ετήσιος χαρακτήρας του ελέγχου είναι υπερβολικά γραφειοκρατικός και 
ξεπερασμένος, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας 
και 23ης Μαρτίου 2005 στις Βρυξέλλες, και ζητεί συνεπώς την εκπόνηση εκθέσεων κάθε 
3 χρόνια·

10. ζητεί, οι επιχειρήσεις που έλαβαν επιχορηγήσεις, αναλόγως του ύψους αυτών, να μη 
μπορούν, για τουλάχιστον 15 έτη, να κάνουν ολική ή μερική μετεγκατάσταση σε μια 
άλλη αναπτυσσόμενη περιοχή παρά μόνον εάν επιστρέψουν το ποσό της επιχορήγησης 
(άρθρο 55)·

11. ζητεί όπως η απόδειξη της απαιτούμενης εθνικής συγχρηματοδότησης για σχέδια του 
ΕΚΤ μπορεί να προσκομίζεται και μέσω ενός κατ' αποκοπήν ποσού το οποίο θα 
ανέρχεται σε ύψος έως και 25% της συγχρηματοδότησης σε επίπεδο προγράμματος, 
αρκεί ο σχετικός υπολογισμός να συντελείται με βάση αναγνωρισμένη και θεμελιωμένη 
διαδικασία (π.χ. δειγματοληπτικές απογραφές) (άρθρα 66 και 67)·

12. ζητεί να απορριφθούν κατηγορηματικά όλες οι προσπάθειες για προσαρμογή του 
προταθέντος δημοσιονομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού ποσού και 
της κατανομής του μεταξύ των διαφόρων στόχων και συνιστωσών, και, ανεξαρτήτως 
αυτού, πιστεύει ότι τα μεγέθη που πρότεινε η Επιτροπή για την κατανομή των πόρων 
στους διάφορους στόχους συνιστούν μια δίκαιη ισορροπία συμφερόντων·

13. πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να αναγκαστεί να λάβει απόφαση επί τόσο 
σημαντικής νομοθετικής προτάσεως με μία μόνο ψηφοφορία και χωρίς τη δυνατότητα 
υποβολής τροπολογιών. Κατά συνέπεια, η επιτροπή μας καλεί την αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή να αποφασίσει την εφαρμογή του άρθρου 75(3) του Κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και για να διευκολύνει τη θετική έκβαση της διαδικασίας 
περιλαμβάνει στο παράρτημα τις συστάσεις της για τις τροποποιήσεις που κρίνει 
αναγκαίες (αιτιολογικές σκέψεις 2, 3, 12, 13, 15, 26, 27, 41, και άρθρα 1, 2, 3, 5, 10, 14, 
17, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 43, 44, 45 και 51).

  
1 ΕΕ C 74Ε της 24.3.2004, σελ. 746.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Συστάσεις του Κοινοβουλίου

Σύσταση 1
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Η πολιτική για τη συνοχή θα πρέπει να 
συμβάλει στην αύξηση της ανάπτυξης, της 
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης 
με την ενσωμάτωση στις κοινοτικές 
προτεραιότητες της αειφόρου ανάπτυξης με 
βάση αυτά που καθορίστηκαν στα 
Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Λισσαβόνας και 
του Γκέτεμποργκ.

(2) Η πολιτική για τη συνοχή θα πρέπει να 
συμβάλει στην αύξηση της ανάπτυξης, της 
ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής 
συνοχής, της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης με την ενσωμάτωση 
στις κοινοτικές προτεραιότητες της 
αειφόρου ανάπτυξης και της 
καταπολέμησης του αποκλεισμού με βάση 
αυτά που καθορίστηκαν στα Ευρωπαϊκά
Συμβούλια της Λισσαβόνας, της Νίκαιας
και του Γκέτεμποργκ.

Αιτιολόγηση

Η κοινωνική ένταξη αναγνωρίζεται ως πρωταρχικός στόχος της Ένωσης και θα πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη και στην πολιτική συνοχής. Κατά την περιγραφή των αρχών που 
αποτελούν το πλαίσιο της πρότασης, είναι σημαντικό να αναφέρονται όλα τα στοιχεία του 
συστήματος των τριών πυλώνων (ανταγωνιστικότητα, κοινωνική συνοχή και αειφόρος 
ανάπτυξη).

Σύσταση 2
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Στη διευρυμένη Κοινότητα οι 
οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 
διαφορές τόσο σε περιφερειακό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο έχουν αυξηθεί. Κατά 
συνέπεια θα πρέπει να αυξηθούν για 
ολόκληρη την Κοινότητα η 
ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση.

(3) Στη διευρυμένη Κοινότητα οι  
οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 
διαφορές τόσο σε περιφερειακό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο έχουν αυξηθεί. Κατά 
συνέπεια θα πρέπει να αυξηθούν για 
ολόκληρη την Κοινότητα η 
ανταγωνιστικότητα, η απασχόληση και η 
κοινωνική ένταξη.

Αιτιολόγηση

Η κοινωνική ένταξη αναγνωρίζεται ως πρωταρχικός στόχος της Ένωσης και θα πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη και στην πολιτική συνοχής.

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Σύσταση 3
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Οι βορειότερες περιοχές της Ένωσης, 
που είναι εξαιρετικά αραιοκατοικημένες, 
απαιτούν κατάλληλη δημοσιονομική 
αντιμετώπιση προκειμένου να 
αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις αυτού του 
μειονεκτήματος.

(12) Οι βορειότερες περιοχές της Ένωσης, 
που είναι εξαιρετικά αραιοκατοικημένες, 
καθώς και οι αυτόνομες πόλεις της Θέουτα 
και της Μελίγια, με μεγάλη δημογραφική 
πυκνότητα και υψηλά ποσοστά ανεργίας,
απαιτούν κατάλληλη δημοσιονομική 
αντιμετώπιση προκειμένου να 
αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις αυτού του 
μειονεκτήματος.

Σύσταση 4
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Με βάση τη σημασία της αστικής 
διάστασης και της συμβολής των αστικών 
κέντρων και των πόλεων, ιδιαίτερα των 
μεσαίου μεγέθους, στην περιφερειακή 
ανάπτυξη, αυτά θα πρέπει να ληφθούν 
περισσότερο υπόψη με την τόνωση του 
ρόλου τους στον προγραμματισμό της 
προώθησης της πολεοδομικής 
αναβάθμισης.

(13) Με βάση τη σημασία της αστικής 
διάστασης και της συμβολής των μικρών, 
μεσαίων και μεγάλων πόλεων στην 
περιφερειακή ανάπτυξη, αυτές θα πρέπει να 
ληφθούν περισσότερο υπόψη με την τόνωση 
του ρόλου τους στον προγραμματισμό της 
προώθησης της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνεται και 
η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συμβολή των αστικών ζωνών στην ανάπτυξη, την καινοτομία και 
την οικονομική και κοινωνική συνοχή· για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις 
αειφόρου αστικής ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνεται και η πολεοδομική αναβάθμιση.

Σύσταση 5
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Οι δράσεις για περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα, δηλαδή για ορισμένα νησιά, 
ορεινές περιοχές και περιοχές με αραιή 
πυκνότητα πληθυσμού, καθώς και για 
ορισμένες παραμεθόριες περιοχές της 
Κοινότητας μετά τη διεύρυνσή της, θα 
πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι ιδιαίτερες δυσκολίες 
ανάπτυξης.

(15) Οι δράσεις για περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα, δηλαδή ορισμένα νησιά, 
ορεινές περιοχές, περιοχές με αραιή 
πυκνότητα πληθυσμού και οι αυτόνομες 
πόλεις της Θέουτα και της Μελίγια, καθώς 
και για ορισμένες παραμεθόριες περιοχές 
της Κοινότητας μετά τη διεύρυνσή της, θα 
πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι ιδιαίτερες δυσκολίες 
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ανάπτυξης.

Σύσταση 6
Αιτιολογική σκέψη 26

(26) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
πραγματική οικονομική επίπτωση, οι 
ενισχύσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία δεν 
είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν δημόσιες 
δαπάνες των κρατών μελών με βάση τον 
παρόντα κανονισμό. Η επαλήθευση μέσω 
της εταιρικής σχέσης της αρχής της 
προσθετικότητας θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στις περιοχές του στόχου 
«Σύγκλιση» λόγω της έκτασης των 
δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται γι' 
αυτές και είναι δυνατόν να έχει ως 
αποτέλεσμα δημοσιονομική διόρθωση, εάν 
δεν εφαρμοστεί η προσθετικότητα.

(26) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
πραγματική οικονομική επίπτωση, οι 
ενισχύσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία δεν 
είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν δημόσιες 
δαπάνες των κρατών μελών με βάση τον 
παρόντα κανονισμό. 

Αιτιολόγηση

Η επαλήθευση της αρχής της προσθετικότητας θα πρέπει να ισχύει σε περιοχές που ωφελούνται 
από τα Ταμεία στα πλαίσια και των τριών στόχων που προβλέπει ο Κανονισμός και όχι μόνο 
στις περιοχές του στόχου «Σύγκλιση».

Σύσταση 7
Αιτιολογική σκέψη 27

(27) Στα πλαίσια της προσπάθειάς της υπέρ 
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής η 
Κοινότητα προωθεί το στόχο της εξάλειψης 
των ανισοτήτων και της προώθησης της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της 
συνθήκης.

(27) Στα πλαίσια της προσπάθειάς της υπέρ 
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής η 
Κοινότητα προωθεί το στόχο της εξάλειψης 
των ανισοτήτων και της προώθησης της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της 
συνθήκης, και μεταξύ ατόμων με και χωρίς 
αναπηρίες.

Σύσταση 8
Αιτιολογική σκέψη 41

(41) Στα πλαίσια των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ με βάση τους στόχους 
«Σύγκλιση» και «Περιφερειακή 

(41) Στα πλαίσια των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ με βάση τους στόχους 
«Σύγκλιση» και «Περιφερειακή 
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ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» τα 
κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι 
διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να προβούν 
στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων στις αρχές 
αστικών περιοχών για τις προτεραιότητες 
που αφορούν την αναβάθμιση των αστικών 
περιοχών και των πόλεων.

ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» τα 
κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι 
διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να προβούν 
στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων στις αρχές 
αστικών περιοχών για τις προτεραιότητες 
που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη των 
αστικών περιοχών.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συμβολή των αστικών ζωνών στην ανάπτυξη, την καινοτομία και 
την οικονομική και κοινωνική συνοχή· για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις 
αειφόρου αστικής ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση των αστικών 
περιοχών.

Σύσταση 9
Άρθρο 1, παράγραφος 3

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο 
της πολιτικής για τη συνοχή, 
συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου για τον 
καθορισμό των στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών της Κοινότητας 
όσον αφορά την πολιτική για τη συνοχή, το 
εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς και 
την ετήσια επανεξέταση σε κοινοτικό 
επίπεδο.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο 
της πολιτικής για τη συνοχή, 
συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου για τον 
καθορισμό των στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών της Κοινότητας 
όσον αφορά την πολιτική για τη συνοχή, το 
εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς και 
την τριετή επανεξέταση σε κοινοτικό 
επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η ετήσια εξέταση θα συνεπαχθεί τεράστιες διοικητικές δαπάνες τόσο των κρατών μελών όσο 
και της Επιτροπής.

Σύσταση 10
Άρθρο 2, σημείο 6α (νέο)

6α) "προσπελάσιμος": εγγυάται πλήρη και 
ισότιμη πρόσβαση όλων των ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες· ο ορισμός αυτός ισχύει για 
όλους τους τομείς που καλύπτει το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την προώθηση και δημιουργία ενός 
προσπελάσιμου περιβάλλοντος για τα άτομα με αναπηρίες, ως προς τα αγαθά και τις υπηρεσίες, 
μεταξύ άλλων και στους τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, των 
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μεταφορών και των κατασκευών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τα διαρθρωτικά ταμεία να μην 
οδηγούν στη δημιουργία περαιτέρω εμποδίων στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες. Θα 
πρέπει να δοθεί ένας ρητός ορισμός του όρου "προσπελάσιμος" όσον αφορά τις ανάγκες των 
ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου ο όρος αυτός να είναι πλήρως κατανοητός και να σημαίνει 
την εξάλειψη των εμποδίων πρόσβασης που αντιμετωπίζουν και τα άτομα με αναπηρίες στην 
κοινωνία.

Σύσταση 11
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

β) Ο στόχος «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» 
αποβλέπει, εκτός από τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
ελκυστικότητας των περιφερειών καθώς και 
στην απασχόληση, επισπεύδοντας τις 
οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
συνδέονται με την απελευθέρωση του 
εμπορίου, μέσω της καινοτομίας και της 
προώθησης της κοινωνίας της γνώσης, της 
επιχειρηματικότητας, της προστασίας και 
της βελτίωσης του περιβάλλοντος και της 
βελτίωσης της προσπελασιμότητας, της 
προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και 
των επιχειρήσεων καθώς και μέσω της 
ανάπτυξης αγορών εργασίας χωρίς 
περιορισμούς.

β) Ο στόχος «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» 
αποβλέπει, εκτός από τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
ελκυστικότητας των περιφερειών καθώς και 
στην απασχόληση, επισπεύδοντας τις 
οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
συνδέονται με την απελευθέρωση του 
εμπορίου, μέσω της καινοτομίας και της 
προώθησης της κοινωνίας της γνώσης, της 
επιχειρηματικότητας, της τόνωσης για τη 
δημιουργία, την ανάκτηση, την ανάπτυξη 
και τον εκσυγχρονισμό των μικρών και των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων, της προστασίας και της 
βελτίωσης του περιβάλλοντος και της 
βελτίωσης της προσπελασιμότητας, της 
προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και 
των επιχειρήσεων και των οργανώσεών 
τους, καθώς και μέσω της ανάπτυξης 
αγορών εργασίας χωρίς περιορισμούς.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ο ουσιώδης ρόλος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
και των βιοτεχνικών επιχειρήσεων στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Συμπληρωματικώς προς 
τις προσεγγίσεις κατά τμήματα ομάδων στόχων, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα γενικό 
μέτρο που θα προσανατολίζεται στη δια βίου κατάρτιση των ιθυνόντων και των εργαζομένων 
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και των αρμοδίων των ενδιάμεσων φορέων 
και των υπευθύνων κατάρτισής τους.
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Σύσταση 12
Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. Στα πλαίσια των τριών αυτών στόχων η 
ενίσχυση από τα Ταμεία λαμβάνει υπόψη, 
ανάλογα με τη φύση τους, αφενός τα ειδικά 
οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 
και αφετέρου τα ειδικά εδαφικά 
χαρακτηριστικά. Η ενίσχυση στηρίζει κατά 
τον ενδεικνυόμενο τρόπο την αστική
ανάπτυξη ιδίως ως τμήμα της περιφερειακής 
ανάπτυξης και την ανανέωση των αγροτικών 
περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται 
από την αλιεία μέσω της οικονομικής 
διαφοροποίησης. Η ενίσχυση στηρίζει 
επίσης περιοχές που επηρεάζονται από 
γεωγραφικά ή φυσικά μειονεκτήματα τα 
οποία επιδεινώνουν τα προβλήματα 
ανάπτυξης, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες (Γουαδελούπη, Γαλλική 
Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν, Αζόρες, 
Μαδέρα και τα Κανάρια Νησιά) καθώς και 
τις βορειότερες περιοχές με πολύ αραιή 
πυκνότητα πληθυσμού, σε ορισμένα νησιά 
και νησιωτικά κράτη μέλη και στις ορεινές 
περιοχές.

3. Στα πλαίσια των τριών αυτών στόχων η 
ενίσχυση από τα Ταμεία λαμβάνει υπόψη, 
ανάλογα με τη φύση τους, αφενός τα ειδικά 
οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 
και αφετέρου τα ειδικά εδαφικά 
χαρακτηριστικά. Η ενίσχυση στηρίζει κατά 
τον ενδεικνυόμενο τρόπο την αειφόρο
αστική ανάπτυξη, ιδίως ως τμήμα της 
περιφερειακής ανάπτυξης, και την 
ανανέωση των αγροτικών περιοχών και των 
περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία 
μέσω της οικονομικής διαφοροποίησης. Η 
ενίσχυση στηρίζει επίσης περιοχές που 
επηρεάζονται από γεωγραφικά ή φυσικά 
μειονεκτήματα τα οποία επιδεινώνουν τα 
προβλήματα ανάπτυξης, ιδίως στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες (Γουαδελούπη, 
Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν, 
Αζόρες, Μαδέρα και τα Κανάρια Νησιά) 
καθώς και τις βορειότερες περιοχές με πολύ 
αραιή πυκνότητα πληθυσμού, σε ορισμένα 
νησιά και νησιωτικά κράτη μέλη, στις 
ορεινές περιοχές και στις αυτόνομες πόλεις 
της Θέουτα και της Μελίγια, με μεγάλη 
δημογραφική πυκνότητα.

Σύσταση 13
Άρθρο 5, παράγραφος 4

4. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 
2 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 6, οι 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
(Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, 
Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν, Αζόρες, Μαδέρα και 
Κανάριοι Νήσοι) δικαιούνται μια ιδιαίτερη 
χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ προκειμένου 
να διευκολυνθεί η ενσωμάτωσή τους στην 
εσωτερική αγορά και να αντισταθμιστούν οι 
ιδιαίτερα περιοριστικές τους συνθήκες.

4. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 
2 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 6, οι 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
(Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, 
Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν, Αζόρες, Μαδέρα και 
Κανάριοι Νήσοι) και οι αυτόνομες πόλεις 
Θέουτα και Μελίγια δικαιούνται μια 
ιδιαίτερη χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά 
και να αντισταθμιστούν οι ιδιαίτερα 
περιοριστικές τους συνθήκες.
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Σύσταση 14
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Κάθε κράτος μέλος ορίζει τους πιο 
αντιπροσωπευτικούς εταίρους σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και 
στον οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο τομέα, 
που στη συνέχεια αναφέρονται ως 
«εταίροι». Το κράτος μέλος εξασφαλίζει την 
ευρεία και αποτελεσματική συμμετοχή όλων
των κατάλληλων φορέων, σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανόνες και πρακτικές 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της αειφόρου ανάπτυξης 
καθώς και των απαιτήσεων για προστασία 
και βελτίωση του περιβάλλοντος. 

Κάθε κράτος μέλος ορίζει τους πιο 
αντιπροσωπευτικούς εταίρους σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και 
στον οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο τομέα, 
που στη συνέχεια αναφέρονται ως 
«εταίροι». Το κράτος μέλος εξασφαλίζει την 
ευρεία και αποτελεσματική συμμετοχή όλων 
των κατάλληλων φορέων, σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανόνες και πρακτικές 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης, της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
καθώς και μεταξύ ατόμων με και χωρίς 
αναπηρίες και της αειφόρου ανάπτυξης 
καθώς και των απαιτήσεων για προστασία 
και βελτίωση του περιβάλλοντος. 

Σύσταση 15
Άρθρο 14, Τίτλος

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
μη διάκριση και προσπελασιμότητα για τα 
άτομα με αναπηρίες

Σύσταση 16
Άρθρο 14

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια των 
διαφόρων σταδίων της εκτέλεσης των 
πιστώσεων των ταμείων, προωθείται η 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τα 
θέματα που αφορούν τις ιδιαιτερότητες των 
φύλων.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια των 
διαφόρων σταδίων της εκτέλεσης των 
πιστώσεων των ταμείων, προωθείται η 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τα 
θέματα που αφορούν τις ιδιαιτερότητες των 
φύλων. Μεριμνούν επίσης ώστε η πολιτική 
συνοχής να σέβεται τις αρχές της μη 
διάκρισης.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 της Συνθήκης υπενθυμίζει ότι μπορούν να ληφθούν μέτρα που είναι απαραίτητα 
για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
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Σύσταση 17
Άρθρο 14, παράγραφος 1α (νέα)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν ότι δεν γίνονται διακρίσεις 
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού, και ότι, ειδικότερα, η 
προσπελασιμότητα των ατόμων με 
αναπηρίες αποτελεί όρο χρηματοδότησης 
από τα ταμεία και παρακολουθείται κατά 
τα διάφορα στάδια εκτέλεσης των 
πιστώσεων των ταμείων.

Αιτιολόγηση

Τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη μείωση και την αναχαίτιση κάθε 
είδους κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και για τη δημιουργία ισότιμων συνθηκών για τα άτομα 
που έχουν ή δεν έχουν αναπηρίες, και τούτο χάρη στην καταπολέμηση των διακρίσεων σε όλους 
τους τομείς της ζωής, ιδίως με την προώθηση και τη δημιουργία ενός προσπελάσιμου φυσικού 
περιβάλλοντος για τα άτομα με αναπηρίες, όσον αφορά τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας, τις μεταφορές και το κατασκευαστικό περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό να μην 
οδηγήσουν τα ταμεία σε περαιτέρω διακρίσεις και να μη δημιουργήσουν πρόσθετα εμπόδια 
πρόσβασης στα άτομα με αναπηρίες, κάτι που θα διαιώνιζε τον κοινωνικό αποκλεισμό 40 
εκατομμυρίων ανθρώπων με αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλων προσώπων 
μειωμένης κινητικότητας και θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία εν γένει.

Σύσταση 18
Άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

β) 16,56% για τη μεταβατική και ειδική 
στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2, με την χρήση ως κριτηρίων 
του επιλέξιμου πληθυσμού, της 
περιφερειακής ευημερίας, της εθνικής 
ευημερίας και της ανεργίας για τον 
υπολογισμό των ενδεικτικών κατανομών 
ανά κράτος μέλος.

β) 16,56% για τη μεταβατική και ειδική 
στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2, με την χρήση ως κριτηρίων 
του επιλέξιμου πληθυσμού, της 
περιφερειακής ευημερίας, της εθνικής 
ευημερίας, της ανεργίας και του 
μορφωτικού επιπέδου για τον υπολογισμό 
των ενδεικτικών κατανομών ανά κράτος 
μέλος.
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Σύσταση 19
Άρθρο 23, παράγραφος 2

Για κάθε έναν από τους στόχους των 
Ταμείων αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές 
αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις 
προτεραιότητες της Κοινότητας με στόχο 
την προώθηση της ισόρροπης, 
εναρμονισμένης και αειφόρου ανάπτυξης.

Για κάθε έναν από τους στόχους των 
Ταμείων αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές 
αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις 
προτεραιότητες της Κοινότητας με στόχο 
την προώθηση της ισόρροπης, 
εναρμονισμένης και αειφόρου ανάπτυξης, 
καθώς και της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και της κοινωνικής ένταξης.

Αιτιολόγηση

Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και της κοινωνικής ένταξης.

Σύσταση 20
Άρθρο 25, παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) οι θεματικές και εδαφικές προτεραιότητες 
συμπεριλαμβανομένης και της αστικής 
αναβάθμισης και της διαφοροποίησης των 
αγροτικών οικονομιών και των περιοχών 
που εξαρτώνται από την αλιεία,

α) οι θεματικές και εδαφικές προτεραιότητες 
συμπεριλαμβανομένης και της αειφόρου 
αστικής ανάπτυξης και της διαφοροποίησης 
των αγροτικών οικονομιών και των 
περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία,

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συμβολή των αστικών ζωνών στην ανάπτυξη, την καινοτομία και 
την οικονομική και κοινωνική συνοχή· για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις 
αειφόρου αστικής ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνεται και η αστική αναβάθμιση.

Σύσταση 21
Άρθρο 25, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

γ) για τον στόχο «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» μόνο, 
τον κατάλογο των περιφερειών που 
επελέγησαν για την περιφερειακή
ανταγωνιστικότητα όπως αναφέρεται στη 
δεύτερη υποπαράγραφο του άρθρου 6 
παράγραφος 1.

γ) για τον στόχο «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» μόνο, 
τον κατάλογο των περιφερειών και άλλων 
ζωνών που επελέγησαν για την 
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα όπως 
αναφέρεται στη δεύτερη υποπαράγραφο του 
άρθρου 6 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στο άρθρο 34, σημείο 2, του παρόντος κανονισμού, ένα κράτος μέλος μπορεί να 
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προτείνει επιχειρησιακά προγράμματα βάσει του στόχου "Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση" σε διάφορα εδαφικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των αστικών ζωνών.

Σύσταση 22
Άρθρο 27, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Για πρώτη φορά το 2008 και το αργότερο 
μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους κάθε 
κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης 
της στρατηγικής του και την επίτευξη των 
στόχων του, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους 
δείκτες που καθορίστηκαν και τη συμβολή 
τους στην εφαρμογή των κοινοτικών 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για 
τη συνοχή καθώς και τις διαθέσιμες 
αξιολογήσεις.

1. Για πρώτη φορά το 2010 και το αργότερο 
μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε τρίτου έτους 
εφεξής κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή έκθεση σχετικά με την πρόοδο 
υλοποίησης της στρατηγικής του και την 
επίτευξη των στόχων του, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη τους δείκτες που καθορίστηκαν 
και τη συμβολή τους στην εφαρμογή των 
κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων 
γραμμών για τη συνοχή καθώς και τις 
διαθέσιμες αξιολογήσεις.

Αιτιολόγηση

Βλ. σύσταση 9.

Σύσταση 23
Άρθρο 27, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Η έκθεση αναφέρεται στο εθνικό 
πρόγραμμα δράσης για την απασχόληση.

Η έκθεση αναφέρεται στο εθνικό 
πρόγραμμα δράσης για την απασχόληση και 
στα εθνικά σχέδια δράσης για την 
κοινωνική ένταξη.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί επίσης και μια σύνδεση με τα εθνικά σχέδια δράσης για την 
κοινωνική ένταξη.

Σύσταση 24
Άρθρο 29, τίτλος

Ετήσια εξέταση Εξέταση

Αιτιολόγηση

Βλ. σύσταση 9.
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Σύσταση 25
Άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο (αα) (νέο)

(aa) Η έκθεση βασίζεται στην εκ μέρους 
της Επιτροπής εξέταση και αξιολόγηση 
των εκθέσεων των κρατών μελών που 
αναφέρονται στο άρθρο 27 και κάθε άλλης 
διαθέσιμης πληροφορίας.

Αιτιολόγηση

Βλ. σύσταση 9.

Σύσταση 26
Άρθρο 33, παράγραφος 2

2. Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που 
προβλέπονται στους ειδικούς κανονισμούς 
των Ταμείων, το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ είναι 
δυνατόν να χρηματοδοτήσουν, κατά 
συμπληρωματικό τρόπο και εντός ορίου 5%
της κάθε προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέτρα που 
εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης άλλου 
Ταμείου, εφόσον απαιτούνται για την 
ικανοποιητική υλοποίηση της δράσης και 
συνδέονται άμεσα με αυτή.

2. Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που 
προβλέπονται στους ειδικούς κανονισμούς 
των Ταμείων, το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ είναι 
δυνατόν να χρηματοδοτήσουν, κατά 
συμπληρωματικό τρόπο και εντός ορίου 
10% της κάθε προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέτρα που 
εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης άλλου 
Ταμείου, εφόσον απαιτούνται για την 
ικανοποιητική υλοποίηση της δράσης και 
συνδέονται άμεσα με αυτή.

Αιτιολόγηση

Η πείρα φαίνεται να δείχνει ότι, για ορισμένες προτάσεις, το ποσοστό 5% μπορεί να θεωρηθεί 
υπερβολικά μικρό.

Σύσταση 27
Άρθρο 36, παράγραφος 3, εδάφιο 2, στοιχείο (β α) (νέο)

βα) τα στοιχεία για την ενσωμάτωση των 
μέχρι τώρα αρχών του προγράμματος 
EQUAL.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το σημερινό πρόγραμμα EQUAL να ενσωματωθεί στα νέα 
προγράμματα.
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Σύσταση 28
Άρθρο 36, παράγραφος 3, εδάφιο 3, στοιχείο (β)

β) Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τις 
ζωτικές προτεραιότητες και τους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης 
και για τους στόχους της Κοινότητας στον 
τομέα της κοινωνικής ένταξης.

β) Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τις 
ζωτικές προτεραιότητες και τους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης 
και για τους στόχους της Κοινότητας στον 
τομέα της κοινωνικής ένταξης, της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης των 
μεταναστών, της κοινωνικής συνοχής, της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
των πλέον ευάλωτων τμημάτων του 
πληθυσμού.

Σύσταση 29
Άρθρο 36, παράγραφος 3, εδάφιο 3, στοιχείο (β α) (νέο)

βα) τα στοιχεία για την ενσωμάτωση των 
μέχρι τώρα αρχών του προγράμματος 
EQUAL.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το σημερινό πρόγραμμα EQUAL να ενσωματωθεί στα νέα 
προγράμματα.

Σύσταση 30
Άρθρο 36, παράγραφος 4, στοιχείο (β)

β) Πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση 
όσον αφορά τις αστικές περιοχές, δηλαδή 
τον κατάλογο των πόλεων που επελέγησαν 
και τις διαδικασίες για εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων σε αρχές αστικών περιοχών 
πιθανώς μέσω γενικής επιχορήγησης.

β) Δράσεις για την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη, δηλαδή τον κατάλογο των 
πόλεων που επελέγησαν και τις διαδικασίες 
για εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αρχές 
αστικών περιοχών πιθανώς μέσω γενικής 
επιχορήγησης.

Αιτιολόγηση

Βάσει της διατύπωσης του άρθρου 36, σημείο 4, στοιχεία α) και γ), είναι προτιμότερο να 
αναφερόμαστε σε δράσεις παρά σε πληροφορίες· επιπλέον, η έννοια της πληροφορίας είναι 
υπερβολικά αόριστη και χρήζει διευκρίνισης.
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Σύσταση 31
Άρθρο 36, παράγραφος 4, στοιχείο (δ α) (νέο)

(δα) τα στοιχεία για την ενσωμάτωση των 
μέχρι τώρα αρχών του προγράμματος 
EQUAL.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το σημερινό πρόγραμμα EQUAL να ενσωματωθεί στα νέα 
προγράμματα.

Σύσταση 32
Άρθρο 43, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Οι οικονομικές, κοινωνικές ή 
επιχειρηματικές οργανώσεις θα είναι 
επιλέξιμες για τα μέτρα τεχνικής βοήθειας.

Αιτιολόγηση

Η πείρα δείχνει ότι ορισμένα κράτη μέλη διστάζουν να χρησιμοποιούν ενδιάμεσους φορείς που 
δεν υπάγονται άμεσα στη δημόσια διοίκηση, γι' αυτό και είναι σκόπιμο να γίνει ρητή αναφορά.

Σύσταση 33
Άρθρο 44, παράγραφος 1

1. Με πρωτοβουλία του κράτους μέλους, για 
κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, τα Ταμεία 
είναι δυνατόν να συγχρηματοδοτήσουν 
δραστηριότητες προπαρασκευής, 
διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
πληροφόρησης και ελέγχου καθώς και 
δραστηριότητες για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας για την απορρόφηση 
των πόρων των Ταμείων εντός των 
παρακάτω ορίων:

1. Με πρωτοβουλία του κράτους μέλους, για 
κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, τα Ταμεία 
είναι δυνατόν να συγχρηματοδοτήσουν 
δραστηριότητες προπαρασκευής, 
διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
πληροφόρησης και ελέγχου καθώς και 
δραστηριότητες για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας, περιλαμβανομένης 
και αυτής των εταίρων από την κοινωνία 
των πολιτών, για την απορρόφηση των 
πόρων των Ταμείων εντός των παρακάτω 
ορίων:

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να διασφαλισθεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και να ενισχυθεί η 
ικανότητά τους ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 
στην εφαρμογή των προγραμμάτων.
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Σύσταση 34
Άρθρο 44, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Οι οικονομικές, κοινωνικές ή 
επιχειρηματικές οργανώσεις θα είναι 
επιλέξιμες για τα μέτρα τεχνικής βοήθειας.

Αιτιολόγηση

Η πείρα δείχνει ότι ορισμένα κράτη μέλη διστάζουν να χρησιμοποιούν ενδιάμεσους φορείς που 
δεν υπάγονται άμεσα στη δημόσια διοίκηση, γι' αυτό και είναι σκόπιμο να γίνει ρητή αναφορά.

Σύσταση 35
Άρθρο 45, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Οι αξιολογήσεις στοχεύουν στη βελτίωση 
της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της λογικής συνέπειας της ενίσχυσης των 
Ταμείων και της υλοποίησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Εκτιμώνται 
επίσης οι επιπτώσεις τους όσον αφορά τους 
στρατηγικούς στόχους της Κοινότητας, το 
άρθρο 158 της συνθήκης και τα ειδικά 
διαρθρωτικά προβλήματα που επηρεάζουν 
τα κράτη μέλη και τις οικείες περιφέρειες, 
λαμβανομένων επίσης υπόψη των αναγκών 
της αειφόρου ανάπτυξης και της σχετικής 
κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη 
στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση.

Οι αξιολογήσεις στοχεύουν στη βελτίωση 
της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της λογικής συνέπειας της ενίσχυσης των 
Ταμείων και της υλοποίησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Εκτιμώνται 
επίσης οι επιπτώσεις τους όσον αφορά τους 
στρατηγικούς στόχους της Κοινότητας, το 
άρθρο 158 της συνθήκης και τα ειδικά 
διαρθρωτικά προβλήματα που επηρεάζουν 
τα κράτη μέλη και τις οικείες περιφέρειες, 
λαμβανομένων επίσης υπόψη των αναγκών 
της αειφόρου ανάπτυξης και της σχετικής 
κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη 
στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση, 
καθώς και την προσπελασιμότητα για τα 
άτομα με αναπηρίες.

Αιτιολόγηση

Η μη διάκριση και η κοινωνική ένταξη, συμπεριλαμβανομένης της προσπελασιμότητας για τα 
άτομα με αναπηρίες, είναι σημαντικές δεσμεύσεις και στόχοι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
πρέπει να αναγνωρίζονται ρητώς στο πλαίσιο των στόχων για τις στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές. Η διατύπωση είναι συνεπής προς το άρθρο 10.

Σύσταση 36
Άρθρο 51, παράγραφος 4

4. Η μέγιστη συνεισφορά από τα Ταμεία 
αυτά αυξάνεται στο 85% της δημόσιας 
δαπάνης για τα επιχειρησιακά προγράμματα 
στα πλαίσια των στόχων «Σύγκλιση» και 

4. Η μέγιστη συνεισφορά από τα Ταμεία 
αυτά αυξάνεται στο 85% της δημόσιας 
δαπάνης για τα επιχειρησιακά προγράμματα 
στα πλαίσια των στόχων «Σύγκλιση» και 
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«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και για επιχειρησιακά 
προγράμματα στα απομεμακρυσμένα 
ελληνικά νησιά στα πλαίσια του στόχου 
«Σύγκλιση».

«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες, για επιχειρησιακά 
προγράμματα στα απομεμακρυσμένα 
ελληνικά νησιά στα πλαίσια του στόχου 
«Σύγκλιση» και για επιχειρησιακά 
προγράμματα στα πλαίσια του στόχου 
«Σύγκλιση» στις περιοχές στις οποίες το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, εκφρασμένο ως 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογισμένο βάσει κοινοτικών στοιχείων 
για την τελευταία τριετία, είναι μικρότερο 
του 60% του κοινοτικού μέσου όρου.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές περιοχές, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, στις οποίες το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
είναι μικρότερο αυτού των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των απομεμακρυσμένων 
ελληνικών νησιών. Πρέπει επομένως και οι περιοχές αυτές να δικαιούνται συνεισφοράς των 
Ταμείων ύψους έως 85% της δημόσιας δαπάνης για τα επιχειρησιακά προγράμματα.
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