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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 6

(6)  Με βάση την εμπειρία και τις επιτυχίες 
της κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις αστικές 
περιοχές που προβλέπεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 1) στοιχείο β) του κανονισμού 
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 της 
21ης Ιουνίου 1999 περί καθορισμού των 
γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία, η αστική διάσταση θα πρέπει να 
ενισχυθεί με την πλήρη ενσωμάτωση 
μέτρων για τον τομέα αυτό στα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

(6)  Με βάση την εμπειρία και τις επιτυχίες 
της κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις αστικές 
περιοχές που προβλέπεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 1) στοιχείο β) του κανονισμού 
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 της 
21ης Ιουνίου 1999 περί καθορισμού των 
γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία, η αστική διάσταση θα πρέπει να 
ενισχυθεί με την πλήρη ενσωμάτωση 
μέτρων για τον τομέα αυτό στα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, όπου 
συνδυάζονται τόσο οικονομικά όσο και 
μέτρα της πολιτικής απασχόλησης, τα 
οποία συμπληρώνονται με μέτρα για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και για τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσει 
τα προβλήματα της πρόσβασης και της 
απομόνωσης από τις μεγάλες αγορές που 
έχουν οι περιοχές με εξαιρετικά αραιή 
πυκνότητα πληθυσμού, όπως αναφέρεται 
στο πρωτόκολλο αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, Φινλανδίας και 
Σουηδίας. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τα ειδικά προβλήματα που 

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσει 
τα προβλήματα της πρόσβασης και της 
απομόνωσης από τις μεγάλες αγορές που 
έχουν οι περιοχές με εξαιρετικά αραιή 
πυκνότητα πληθυσμού, όπως αναφέρεται 
στο πρωτόκολλο αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, Φινλανδίας και 
Σουηδίας. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τα ειδικά προβλήματα που 
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έχουν ορισμένα νησιά, ορεινές περιοχές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές των οποίων η 
γεωγραφική θέση επιβραδύνει την ανάπτυξή 
τους.

έχουν ορισμένα νησιά, και οι Αυτόνομες 
Κοινότητες της Θέουτα και της Μελίγια, με 
μεγάλη δημογραφική πυκνότητα και με 
υψηλά ποσοστά ανεργίας, ορεινές περιοχές 
και αραιοκατοικημένες περιοχές των οποίων 
η γεωγραφική θέση επιβραδύνει την 
ανάπτυξή τους.

Τροπολογία 3
Άρθρο 1, εδάφιο 2

Περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με την 
αντιμετώπιση αστικών και αγροτικών 
περιοχών, περιοχών που εξαρτώνται από την 
αλιεία, των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών, και των περιοχών με φυσικά 
μειονεκτήματα.

Περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με την 
αντιμετώπιση αστικών και αγροτικών 
περιοχών, περιοχών που εξαρτώνται από την 
αλιεία, των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών, και των περιοχών με φυσικά 
μειονεκτήματα καθώς και των 
απομονωμένων ζωνών με μεγάλη 
δημογραφική πυκνότητα και υψηλό 
ποσοσιό ανεργίας.

Τροπολογία 4
Άρθρο 2, παράγραφος 1

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στην χρηματοδότηση 
ενισχύσεων για την τόνωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής μέσω της μείωσης της 
περιφερειακών ανισοτήτων και της 
υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων 
και προσαρμογών των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της 
ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών 
που παρακμάζουν.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στην χρηματοδότηση 
ενισχύσεων για την τόνωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής μέσω της μείωσης της 
περιφερειακών ανισοτήτων και της 
υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων 
και προσαρμογών των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης τόσο της 
ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών
και ζωνών που παρακμάζουν, όσο και της 
καταπολέμησης της ανεργίας και της 
φτώχιας.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη των βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν πρέπει να είναι το ένα σκέλος για 
την επίτευξη του στόχου, καθώς και στις περιοχές αυτές υπάρχει μια ήδη διαμορφωμένη 
κατάσταση, η οποία χρήζει βελτίωσης. Από κει και πέρα είναι σκόπιμο να προσανατολιστούμε 
σε αυτό που αποτελεί μείζον θέμα για την ανάπτυξη τόπων και πληθυσμών, δηλαδή στην 
καταπολέμηση της φτώχιας, η οποία μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από συνθήκες πλήρους και 
υγιούς απασχόλησης.
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Τροπολογία 5
Άρθρο 2, παράγραφος 2

Στα πλαίσια αυτά το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις 
προτεραιότητες της Κοινότητας και 
ιδιαίτερα τις ενέργειες τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, τη 
δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης 
και την προώθηση της περιβαλλοντικά 
ορθής ανάπτυξης.

Στα πλαίσια αυτά το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις 
προτεραιότητες της Κοινότητας και 
ιδιαίτερα τις ενέργειες τόνωσης της 
οικονομικής ανάπτυξης, της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, τη 
δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης 
και την προώθηση της περιβαλλοντικά 
ορθής ανάπτυξης, και της αειφόρου 
ανάπτυξης, και διασφαλίζει ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, μη 
διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικών προτιμήσεων και την 
κοινωνική ενσωμάτωση, με τη διασφάλιση 
ότι η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία 
αποτελεί όρο για όλα τα σχέδια που 
επιχορηγούνται από τα ταμεία.

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη μείωση και την άμβλυνση του κοινωνικού 
αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της ζωής ιδίως με την προώθηση και 
τη δημιουργία προσπελάσιμου φυσικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία  σε σχέση με τον 
τουρισμό, τις μεταφορές και το δομημένο περιβάλλον.

Έχει ζωτική σημαία όπως τα διαρθρωτικά ταμεία δεν οδηγούν στη δημιουργία περαιτέρω 
φραγμών στην πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία· για το λόγο αυτό είναι αναγκαία ρητή 
αναφορά προκειμένου να συνδεθούν απαιτήσεις προσπελασιμότητας για άτομα με αναπηρία με 
τη διάθεση των πόρων.

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

γ) άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, δημιουργία και ανάπτυξη 
χρηματοδοτικών μέσων όπως 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμείων 
δανειοδότησης και εγγυήσεων και ταμείων 
τοπικής ανάπτυξης, επιδοτήσεις επιτοκίου, 
υπηρεσίες γειτονιάς και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
των συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 

γ) άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και 
πρωτοβουλίες ανάπτυξης που 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, δημιουργία και ανάπτυξη 
χρηματοδοτικών μέσων όπως 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμείων 
δανειοδότησης και εγγυήσεων και ταμείων 
τοπικής ανάπτυξης, επιδοτήσεις επιτοκίου, 
υπηρεσίες γειτονιάς και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
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περιβαλλοντικών φορέων, των συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών φορέων,

Τροπολογία 7
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (γ α) (νέο)

γα) τη διαρκή επιμόρφωση των 
εργαζομένων, κυρίως σε θέματα 
τεχνολογικών καινοτομιών.

Αιτιολόγηση

Η διαρκής επιμόρφωση των εργαζομένων, κυρίως των μεγαλύτερων σε ηλικία, θα εξασφαλίσει 
καταρχήν ποιοτική προσφορά εργασίας και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και έπειτα θα 
βοηθήσει στην εξάλειψη του φαινομένου της σταδιακής αντικατάστασης του "γηρασμένου" 
προσωπικού από νεώτερο και πιο κοντά στις σύγχρονες επαγγελματικές ανάγκες. Η δια βίου 
εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί βασικό παράγοντα στη διασφάλιση της εργασίας και των ίσων 
ευκαιριών.

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, εισαγωγική πρόταση

Για τον στόχο «Σύγκλιση» το ΕΤΠΑ 
εστιάζει την ενίσχυση που χορηγεί στην 
υποστήριξη βιώσιμης ενοποιημένης 
περιφερειακής και τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης μέσω της κινητοποίησης και της 
ενίσχυσης ενδογενών δυνατοτήτων με 
προγράμματα που στοχεύουν στον 
εκσυγχρονισμό και στη διαφοροποίηση των 
περιφερειακών οικονομικών δομών, κυρίως 
στους ακόλουθους τομείς:

Για τον στόχο «Σύγκλιση» το ΕΤΠΑ 
εστιάζει την ενίσχυση που χορηγεί στην 
υποστήριξη βιώσιμης ενοποιημένης 
περιφερειακής και τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης μέσω της κινητοποίησης και της 
ενίσχυσης ενδογενών δυνατοτήτων με 
προγράμματα που στοχεύουν στον 
εκσυγχρονισμό και στη διαφοροποίηση των 
περιφερειακών και τοπικών οικονομικών 
δομών, κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

Τροπολογία 9
Άρθρο 4, σημείο 1

1) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
(Ε&ΤΑ), καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
και της ενίσχυσης δυνατοτήτων 
περιφερειακής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, ενίσχυση της Ε&TΑ σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
μεταφορά τεχνολογίας, βελτίωση των 

1) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
(Ε&ΤΑ), καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
και της ενίσχυσης δυνατοτήτων 
περιφερειακής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, ενίσχυση της Ε&TΑ σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
μεταφορά τεχνολογίας, βελτίωση των 
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δεσμών μεταξύ των ΜΜΕ, των 
πανεπιστημίων και των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων, ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων, 
στήριξη για την παροχή επιχειρηματικών και 
τεχνολογικών υπηρεσιών σε ομάδες ΜΜΕ, 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας για ΜΜΕ μέσω νέων 
χρηματοδοτικών μέσων.

δεσμών μεταξύ των ΜΜΕ, των 
πανεπιστημίων και των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων, ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων, 
στήριξη για την παροχή επιχειρηματικών και 
τεχνολογικών υπηρεσιών σε ομάδες ΜΜΕ, 
και μικροεπιχειρήσεις, υποστήριξη της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας για 
ΜΜΕ και μικροεπιχειρήσεις μέσω νέων 
χρηματοδοτικών μέσων.

Τροπολογία 10
Άρθρο 4, σημείο 1 α) (νέο)

1α) Προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών στην αγορά 
εργασίας, ιδίως με την προώθηση της 
ίδρυσης επιχειρήσεων και μέσω υποδομών 
και υπηρεσιών, οι οποίες καθιστούν 
δυνατή μια καλύτερη συμβατότητα μεταξύ 
της οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής·

Τροπολογία 11
Άρθρο 4, σημείο 2

2) Κοινωνία των πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών τοπικού περιεχομένου, τη 
βελτίωση της πρόσβασης και την ανάπτυξη 
δημόσιων διαδικτυακών υπηρεσιών, 
ενίσχυση και παροχή υπηρεσιών σε ΜΜΕ 
για την υιοθέτηση και την αποτελεσματική 
χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών,

2) Κοινωνία των πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών τοπικού περιεχομένου, τη 
βελτίωση της πρόσβασης, ιδίως, της 
πρόσβασης για άτομα με αναπηρία και 
άλλες κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες,
και την ανάπτυξη δημόσιων διαδικτυακών 
υπηρεσιών, ενίσχυση και παροχή υπηρεσιών 
σε ΜΜΕ για την υιοθέτηση και την 
αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών,

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 του ΕΤΠΑ το οποίο αφορά μόνο περιφέρειες του στόχου 1, δικαίως δίνει έμφαση 
στη σημασία της κοινωνίας των πληροφοριών.

Η ένταξη είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο του στόχου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την 
επίτευξη μιας κοινωνίας των πληροφοριών για όλους, π.χ. η προαγωγή της πρόσβασης στην 
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κοινωνία των πληροφοριών για ευάλωτες ομάδες. Το ΕΤΠΑ πρέπει να ασπασθεί πλήρως τους 
γενικούς στόχους της ηλεκτρονικής ένταξης και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και, για το 
σκοπό αυτό, πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες σ' αυτόν τον τομέα 
αποδίδουν προσοχή και αναγνωρίζουν την ανάγκη προαγωγής και διασφάλιση της 
προσβασιμότητας από τα άτομα με αναπηρία στην κοινωνία των πληροφοριών.

Τροπολογία 12
Άρθρο 4, σημείο 2 β (νέο)

2β) Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης 
και ανάπτυξης: ενισχύσεις για τοπικές 
εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, με τις 
οποίες θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, 
εξαιρουμένων των μέτρων που 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Τροπολογία 13
Άρθρο 4, σημείο 3

3) Περιβάλλον, που περιλαμβάνει 
επενδύσεις σχετικά με τη διαχείριση 
αποβλήτων, υδροδότηση, κατεργασία υγρών 
λυμάτων και ποιότητα του αέρα αστικών 
περιοχών, ενοποιημένη πρόληψη και έλεγχο 
ρύπανσης, εξυγίανση μολυσμένων χώρων 
και γης, προώθηση της βιοποικιλότητας και 
της προστασίας της φύσης, ενίσχυση ΜΜΕ 
για την προώθηση βιώσιμων τρόπων 
παραγωγής μέσω της εισαγωγής 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους 
περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης 
και της υιοθέτησης και χρήσης τεχνολογιών 
πρόληψης της ρύπανσης.

3) Περιβάλλον, που περιλαμβάνει 
επενδύσεις σχετικά με τη διαχείριση και 
ανακύκλωση αποβλήτων, υδροδότηση, 
κατεργασία υγρών λυμάτων και ποιότητα 
του αέρα αστικών περιοχών, ενοποιημένη 
πρόληψη και έλεγχο ρύπανσης, εξυγίανση 
μολυσμένων χώρων και γης, προώθηση της 
βιοποικιλότητας και της προστασίας της 
φύσης, ενίσχυση ΜΜΕ για την προώθηση 
βιώσιμων τρόπων παραγωγής μέσω της 
εισαγωγής αποτελεσματικών από πλευράς 
κόστους περιβαλλοντικών συστημάτων 
διαχείρισης και της υιοθέτησης και χρήσης 
τεχνολογιών πρόληψης της ρύπανσης.

Τροπολογία 14
Άρθρο 4, σημείο 5)

5) Τουρισμός, που περιλαμβάνει προώθηση 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων ως 
δυνατότητας για την ανάπτυξη βιώσιμου 
τουρισμού, προστασία και ενίσχυση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσου 
υποστήριξης της οικονομικής ανάπτυξης, 

5) Τουρισμός, που περιλαμβάνει προώθηση 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων ως 
δυνατότητας για την ανάπτυξη βιώσιμου 
τουρισμού, προστασία και ενίσχυση της 
κοινωνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
ως μέσου υποστήριξης της οικονομικής 



AD\562340EL.doc 9/19 PE 353.395v02-00

EL

ενισχύσεις για τη βελτίωση της παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών μέσω παροχής νέων 
υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας.

ανάπτυξης και της αύξησης της 
απασχόλησης. Αυτό περιλαμβάνει επίσης
ενισχύσεις για τη βελτίωση της παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών, κυρίως μέσω της 
επαγγελματικής κατάρτισης στα 
τουριστικά επαγγέλματα, με στόχο την 
παροχή νέων υπηρεσιών υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας.

Τροπολογία 15
Άρθρο 4, σημείο 6

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα και 
ενιαίες στρατηγικές αστικών περιοχών για 
καθαρές αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες 
συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης 
και στην ποιότητα των υπηρεσιών για 
επιβάτες και εμπορεύματα, στην επίτευξη 
πιο ισορροπημένης κατανομής των 
μεταφορικών μέσων, στην προώθηση 
πολυτροπικών συστημάτων και στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα και 
ενιαίες στρατηγικές αστικών περιοχών για 
καθαρές αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες 
συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης 
και στην ποιότητα των υπηρεσιών για 
επιβάτες και εμπορεύματα, ιδίως στην ίση 
πρόσβαση στις μεταφορές για άτομα με 
αναπηρία στην επίτευξη πιο ισορροπημένης 
κατανομής των μεταφορικών μέσων, στην 
προώθηση πολυτροπικών συστημάτων και 
στη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 του ΕΤΠΑ το οποίο αφορά μόνο περιφέρειες του στόχου 1, δικαίως δίνει έμφαση 
στη σημασία της κοινωνίας των πληροφοριών.

Το ΕΤΠΑ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη μείωση και άβλυνση του κοινωνικού 
αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της ζωής ιδίως με την προώθηση και 
δημιουργία ενός προσβάσιμου φυσικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία σε σχέση με τον 
τουρισμό, τις μεταφορές και το δομημένο περιβάλλον. 

Έχει ζωτική σημασία όπως τα διαρθρωτικά ταμεία δεν οδηγούν στη δημιουργία περαιτέρω 
φραγμών στην πρόσβαση για άτομα με αναπηρία· για το λόγο αυτό είναι αναγκαία ρητή 
αναφορά προκειμένου να συνδεθούν απαιτήσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία με τη 
διάθεση των πόρων.

Πρέπει επίσης να αποδοθεί προσοχή προκειμένου να διασφαλιστεί στις ευάλωτες ομάδες, όπως 
τα άτομα με αναπηρία, ότι θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις πληροφορίες για την υγειονομική περίθαλψη οι 
οποίες πρέπει να παρέχονται σε προσπελάσιμες μορφές για άτομα με αναπηρία.
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Τροπολογία 16
Άρθρο 4, σημείο 7

7) Ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων 
διευρωπαϊκών δικτύων, που συμβάλουν στη 
βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
συμπληρώνουν την εσωτερική αγορά και 
εξασφαλίζουν τον σεβασμό του 
περιβαλλοντικού προβληματισμού, την 
βελτίωση της αποδοτικότητας της ενέργειας 
και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

7) Ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων 
διευρωπαϊκών δικτύων, που συμβάλουν στη 
βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας 
του εφοδιασμού, και τη διασφάλιση θέσεων 
απασχόλησης, συμπληρώνουν την 
εσωτερική αγορά και εξασφαλίζουν τον 
σεβασμό του περιβαλλοντικού 
προβληματισμού, την βελτίωση της 
αποδοτικότητας της ενέργειας και την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Τροπολογία 17
Άρθρο 4, σημείο 8)

8) Επενδύσεις στην εκπαίδευση, που 
συμβάλλουν στην αύξηση της 
ελκυστικότητας και της ποιότητας της ζωής 
στις περιφέρειες.

8) Επενδύσεις στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, που συμβάλλουν 
στην αύξηση της ελκυστικότητας και της 
ποιότητας της ζωής στις περιφέρειες καθώς 
και στη διαρκή επιμόρφωση των 
εργαζομένων σε ό,τι αφορά τις νέες 
τεχνολογίες.

Τροπολογία 18
Άρθρο 4, σημείο 9

9) Υγεία που περιλαμβάνει επενδύσεις για 
την ανάπτυξη και βελτίωση της παροχής 
υπηρεσιών υγείας οι οποίες συμβάλλουν 
στην περιφερειακή ανάπτυξη και την 
ποιότητα της ζωής στις περιφέρειες.

9) Υγεία που περιλαμβάνει επενδύσεις για 
την ανάπτυξη και βελτίωση της παροχής 
υπηρεσιών υγείας και της ισότιμης 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη 
για ευάλωτες ομάδες οι οποίες συμβάλλουν 
στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και 
την ποιότητα της ζωής στις περιφέρειες.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 του ΕΤΠΑ το οποίο αφορά μόνο περιφέρειες του στόχου 1, δικαίως δίνει έμφαση 
στη σημασία της κοινωνίας των πληροφοριών.

Το ΕΤΠΑ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη μείωση και άμβλυνση του κοινωνικού 
αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της ζωής ιδίως με την προώθηση και 
δημιουργία ενός προσπελάσιμου φυσικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία σε σχέση με 
τον τουρισμό, τις μεταφορές και το δομημένο περιβάλλον.
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Έχει ζωτική σημασία όπως τα διαρθρωτικά ταμεία δεν οδηγούν στη δημιουργία περαιτέρω 
φραγμών στην πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία· για το λόγο αυτό είναι αναγκαία ρητή 
αναφορά προκειμένου να συνδυαστούν απαιτήσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία με 
τη διάθεση των πόρων.

Προσοχή πρέπει επίσης να αποδοθεί για να διασφαλιστεί στις ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με 
αναπηρία, ότι θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη συμπεριλαμβανομένης 
της πρόσβασης στις πληροφορίες για την υγειονομική περίθαλψη οι οποίες πρέπει να 
παρέχονται σε προσβάσιμες μορφές για τα ανάπηρα άτομα.

Τροπολογία 19
Άρθρο 4, σημείο 10

10) Άμεση ενίσχυση των επενδύσεων στις 
ΜΜΕ που συμβάλουν στη δημιουργία και 
τη διασφάλιση θέσεων εργασίας.

10) Άμεση ενίσχυση των επενδύσεων στις 
ΜΜΕ που συμβάλουν στον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισμό τους καθώς και στη 
δημιουργία και τη διασφάλιση αειφόρου 
ανάπτυξης και απασχόλησης υψηλής 
ποιότητας.

Αιτιολόγηση

Το να μπορεί μια ΜΜΕ να είναι κερδοφόρα και άρα βιώσιμη, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και 
από το πόσο σύγχρονη είναι, άρα και πόσο προσιτή είναι στον ενδιαφερόμενο καταναλωτή. Ο 
εκσυγχρονισμός των ΜΜΕ θα φέρει κερδοφορία και άρα θα διασφαλίσει τόσο την ύπαρξη όσο 
και την ποιότητα των θέσεων εργασίας.

Τροπολογία 20
Άρθρο 5, σημείο 1

1) Καινοτομία και οικονομία της γνώσης, 
μέσω της στήριξης του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας οι οποίες οδηγούν σε αποδοτικά 
περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, και 
ειδικότερα στα ακόλουθα:

1) Καινοτομία και οικονομία της γνώσης, 
μέσω της στήριξης του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας οι οποίες οδηγούν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και σε 
αποδοτικά περιφερειακά συστήματα 
καινοτομίας, τα οποία θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη στοιχεία 
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. 
Πλέον ειδικότερα στα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη μείωση και άμβλυνση του κοινωνικού 
αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της ζωής ιδίως με την προώθηση και 
δημιουργία προσπελάσιμου περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία.
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Η προσβασιμότητα είναι ένα κρίσιμο και βασικό τμήμα μιας βιώσιμης περιφερειακής 
στρατηγικής ανάπτυξης και πρέπει να αναγνωριστεί ως μια από τις προτεραιότητες.

Σε σχέση με την αστική ανάπτυξη, είναι αναγκαία ειδική προσοχή σε κοινωνικά αποκλεισμένα 
άτομα ιδίως στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Η προσβασιμότητα στο αστικό περιβάλλον για άτομα 
με αναπηρία είναι ουσιαστική.

Τροπολογία 21
Άρθρο 5, σημείο 1, στοιχείο α)

α) Ενίσχυση των περιφερειακών 
δυνατοτήτων Ε&TΑ και καινοτομίας, που 
συνδέονται άμεσα με τους στόχους της 
περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, 
μέσω της στήριξης βιομηχανικών ή ειδικών 
τεχνολογικών κέντρων, μέσω της 
προώθησης της μεταφοράς τεχνολογίας, 
μέσω της ανάπτυξης τεχνολογικών 
προβλέψεων και της συγκριτικής 
αξιολόγησης διεθνών πολιτικών με στόχο 
την προώθηση της καινοτομίας, και μέσω 
της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ 
εταιριών και κοινών πολιτικών Ε&TΑ και 
καινοτομίας.

α) Ενίσχυση των περιφερειακών 
δυνατοτήτων Ε&TΑ και καινοτομίας, που 
συνδέονται άμεσα με τους στόχους της 
περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, και 
την καταπολέμηση της ανεργίας και της 
φτώχιας, μέσω της στήριξης βιομηχανικών 
ή ειδικών τεχνολογικών κέντρων, μέσω της 
προώθησης της μεταφοράς τεχνολογίας, 
μέσω της ανάπτυξης τεχνολογικών 
προβλέψεων και της συγκριτικής 
αξιολόγησης διεθνών πολιτικών με στόχο 
την προώθηση της καινοτομίας, και μέσω 
της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ 
εταιριών και κοινών πολιτικών Ε&TΑ και 
καινοτομίας.

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχιας πρέπει να αποτελούν πρωταρχικό στόχο και να 
γίνει κατανοητό ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανάπτυξη και την τεχνολογική πρόοδο.

Τροπολογία 22
Άρθρο 5, σημείο 1, στοιχείο β α) (νέο)

βα) κατασκευή υποδομών η οποία λόγω 
του μεγέθους της ανταποκρίνεται στην 
τοπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της 
απασχόλησης·

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση προέρχεται από τον υφιστάμενο κανονισμό, όπου δημιουργήθηκε για τις τοπικές 
πρωτοβουλίες απασχόλησης, ιδίως στον αστικό χώρο.
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Τροπολογία 23
Άρθρο 5, σημείο 1, στοιχείο β β) (νέο)

ββ) ενισχύσεις για τοπικές εγκαταστάσεις 
παροχής υπηρεσιών, με τις οποίες θα 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, με 
εξαίρεση των από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
χρηματοδοτουμένων μέτρων·

Τροπολογία 24
Άρθρο 5, σημείο 1, στοιχείο γ α) (νέο)

γα) προώθηση της ισότητας ανδρών και 
γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως με 
την προώθηση της ίδρυσης επιχειρήσεων 
και μέσω υποδομών και υπηρεσιών οι 
οποίες καθιστούν δυνατή μια καλύτερη 
συμβατότητα της οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής, καθώς και ειδικά 
μέτρα για γυναίκες επιχειρηματίες για τη 
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 
νέων ιδεών και ενθάρρυνση για την 
προώθηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων 
που προέρχονται από πανεπιστήμια και 
υφιστάμενες επιχειρήσεις·

Τροπολογία 25
Άρθρο 5, σημείο 1, στοιχείο δ α) (νέο)

δα) αύξηση της ενεργού συμμετοχής των 
πλέον μειονεκτουσών ομάδων σε αστικές 
και αγροτικές περιοχές στην ανάπτυξη των 
κοινοτήτων τους και της τοπικής 
οικονομίας·

Τροπολογία 26
Άρθρο 5, σημείο 2) α)

α) ενθάρρυνση επενδύσεων για την 
εξυγίανση μολυσμένων χώρων και γης και 
προώθηση της ανάπτυξης υποδομών που 
συνδέονται με την βιοποικιλότητα και τους 
χώρους Natura 2000 και συμβάλουν στη 

α) ενθάρρυνση επενδύσεων για την 
εξυγίανση μολυσμένων χώρων και γης και 
προώθηση της ανάπτυξης υποδομών που 
συνδέονται με την βιοποικιλότητα και τους 
χώρους Natura 2000 και συμβάλουν στη 
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βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη 
διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών·

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη 
διαφοροποίηση της παραγωγής και στη 
διατήρηση της απασχόλησης στις 
αγροτικές περιοχές·

Τροπολογία 27
Άρθρο 5, σημείο 2, στοιχείο (γ)

γ) Προώθηση των καθαρών δημόσιων 
αστικών μεταφορών.

γ) Προώθηση των καθαρών δημόσιων 
αστικών μεταφορών, προσπελάσιμων σε 
όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 
με αναπηρία·

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη μείωση και άμβλυνση του κοινωνικού 
αποκλεισμού ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της ζωής ιδίως με την προώθηση και 
δημιουργία προσπελάσιμου περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία. Η προσβασιμότητα είναι ένα 
κρίσιμο και βασικό τμήμα της βιώσιμης περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης και πρέπει να 
αναγνωριστεί ως μια από τις προτεραιότητες. Σε σχέση με την αστική ανάπτυξη είναι αναγκαία 
ιδιαίτερη προσοχή προς τα κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ιδίως στον πολεοδομικό σχεδιασμό. 
Η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία είναι ουσιαστικής σημασίας για το αστικό 
περιβάλλον.

Τροπολογία 28
Άρθρο 5, σημείο 3

3) Πρόσβαση, εκτός των μεγάλων αστικών 
κέντρων, σε μεταφορές και υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος και ειδικότερα στα 
ακόλουθα:

3) Πρόσβαση, ιδίως για άτομα με αναπηρία 
και άλλα κοινωνικώς αποκλεισμένα άτομα,
εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, σε 
μεταφορές και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος και 
ειδικότερα στα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη μείωση και άμβλυνση του κοινωνικού 
αποκλεισμού ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της ζωής ιδίως με την προώθηση και 
δημιουργία προσπελάσιμου περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία. Η προσβασιμότητα είναι ένα 
κρίσιμο και βασικό τμήμα της βιώσιμης περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης και πρέπει να 
αναγνωριστεί ως μια από τις προτεραιότητες. Σε σχέση με την αστική ανάπτυξη είναι αναγκαία 
ιδιαίτερη προσοχή προς τα κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ιδίως στον πολεοδομικό σχεδιασμό. 
Η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία είναι ουσιαστικής σημασίας για το αστικό 
περιβάλλον.
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Τροπολογία 29
Άρθρο 6, σημείο 1), εισαγωγικό τμήμα 

1) Ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων μέσω 
κοινών στρατηγικών για τη βιώσιμη εδαφική 
ανάπτυξη, και κυρίως:

1) Ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων μέσω 
κοινών στρατηγικών για την εδαφική 
ανάπτυξη και την βιώσιμη απασχόληση, 
και κυρίως: 

Τροπολογία 30
Άρθρο 6, σημείο 2, στοιχείο (δ α ) (νέο)

δα) Η δημιουργία κοινών υποδομών για 
μόνιμα διαμεθοριακά συστήματα 
εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, τα οποία 
αποβλέπουν ιδίως στη δίγλωσση και 
πολύγλωσση μετεκπαίδευση· 

Τροπολογία 31
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
αναβάθμιση αστικών περιοχών όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 25 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και 36 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ 
ενισχύει την ανάπτυξη συμμετοχικών, 
ενοποιημένων στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές.

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
αναβάθμιση αστικών περιοχών όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 25 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και 36 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ 
ενισχύει την ανάπτυξη συμμετοχικών, 
ενοποιημένων στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές, ενισχύουν την 
απομάκρυνση των φραγμών πρόσβασης 
που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία 
στο αστικό περιβάλλον και απαιτούν 
σχέδια αστικής ανάπτυξης 
χρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ 
προκειμένου να συμμορφώνονται με τα 
κριτήρια προσβασιμότητας.

Αιτιολόγηση

Η αστική αναβάθμιση δεν μπορεί να επιτύχει εάν κοινωνικώς μειονεκτούσες ομάδες δεν 
εντάσσονται στην αστική πολιτική και σχεδιασμό. Ιδιαίτερα η αστική ανάπτυξη πρέπει να 
αναγνωρίσει ρητώς την ανάγκη προώθησης ενός αστικού περιβάλλοντος το οποίο είναι 
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προσπελάσιμο στα άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία 32
Άρθρο 8, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αξιοποίηση βιομηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με 
μέτρα προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
της τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης 
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αξιοποίηση βιομηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς με μέτρα προώθησης της 
επιχειρηματικότητας, της τοπικής 
απασχόλησης και της ανάπτυξης των 
τοπικών κοινοτήτων, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην ποιότητα ζωής των ατόμων 
που υποφέρουν από κάθε είδους αναπηρία
καθώς και με την παροχή υπηρεσιών στον 
πληθυσμό λαμβανομένων υπόψη των 
δημογραφικών εξελίξεων και του ποσοστού 
ανεργίας.

Τροπολογία 33
Άρθρο 9, παράγραφος  5α (νέα)

5α) καταπολέμηση της φτώχιας και της 
ανεργίας·

Αιτιολόγηση

Ισχύει η αιτιολόγηση των τροπολογιών 4 και 21.

Τροπολογία 34
Άρθρο 9, παράγραφος 5β (νέα)

5β) επιμόρφωση των εργαζομένων με 
στόχο την εξεύρεση εργασίας ή την 
αναβάθμιση της εργασιακής τους 
κατάστασης.

Αιτιολόγηση

Ισχύει η αιτιολόγηση των τροπολογιών 7 και 17.
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Τροπολογία 35
Άρθρο 10, παράγραφος 1

Στα περιφερειακά προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 
καλύπτουν περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα σύμφωνα με το άρθρο 52 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. (…) καταβάλλεται ιδιαίτερη 
προσοχή να αντιμετωπισθούν οι ιδιαίτερες 
δυσκολίες αυτών των περιοχών.

Στα περιφερειακά προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 
καλύπτουν περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα ή με έντονα κοινωνικά 
προβλήματα σύμφωνα με το άρθρο 52 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. (…) καταβάλλεται ιδιαίτερη 
προσοχή να αντιμετωπισθούν οι ιδιαίτερες 
δυσκολίες αυτών των περιοχών.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τις ειδικές συνθήκες ορισμένων περιοχών στις 
οποίες η ανεργία, αλλά και λοιποί γεωφυσικοί παράγοντες εντείνουν τις συνθήκες φτώχιας, 
καθώς οι προϋποθέσεις ανάπτυξης, απασχόλησης και ευημερίας είναι σαφώς περιορισμένες σε 
σχέση με τα ανεπτυγμένα κέντρα..

Τροπολογία 36
Άρθρο 10, εδάφιο 2

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 το 
ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί ιδιαίτερα τις 
επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης, στην προώθηση και ανάπτυξη 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, 
στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης των 
φυσικών πόρων και στην τόνωση του 
τουριστικού τομέα.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 το 
ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί ιδιαίτερα τις 
επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης, στην προώθηση και ανάπτυξη 
οικονομικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 
πολιτιστική κληρονομιά, στην προώθηση 
της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων 
και στην τόνωση του τουριστικού τομέα. 

Τροπολογία 37
Άρθρο 11, Tίτλος

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και οι 
Αυτόνομες Κοινότητες της Θέουτα και της 
Μελίγια·

Τροπολογία 38
Άρθρο 11, παράγραφος 1

Με τα πρόσθετα κονδύλια που Με τα πρόσθετα κονδύλια που 
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προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) 
και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού το 
ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτεί λειτουργικές 
δαπάνες στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες προκειμένου να αντισταθμιστεί 
το πρόσθετο κόστος που δημιουργείται στις 
περιοχές οι οποίες καλύπτονται από το 
άρθρο 4 καθώς και στις παρακάτω επιπλέον 
περιοχές, εξαιρουμένων προϊόντων που 
εμπίπτουν στο παράρτημα I της συνθήκης:

προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) 
και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού το 
ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτεί λειτουργικές 
δαπάνες στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και στις Αυτόνομες Κοινότητες 
της Θέουτα και της Μελίγγια και που έχουν 
υψηλή δημογραφική πυκνότητα 
προκειμένου να αντισταθμιστεί το πρόσθετο 
κόστος που δημιουργείται στις περιοχές οι 
οποίες καλύπτονται από το άρθρο 4 καθώς 
και στις παρακάτω επιπλέον περιοχές, 
εξαιρουμένων προϊόντων που εμπίπτουν στο 
παράρτημα I της συνθήκης:

Τροπολογία 39
Άρθρο 11, σημείο β)

β) ενίσχυση για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων που σχετίζονται με την 
αποθήκευση, το υπερβολικό μέγεθος και τη 
συντήρηση εργαλείων παραγωγής και με 
την έλλειψη ανθρωπίνου κεφαλαίου στην 
τοπική αγορά εργασίας.

β) ενίσχυση για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων που σχετίζονται με την 
αποθήκευση, το υπερβολικό μέγεθος και τη 
συντήρηση εργαλείων παραγωγής, με την 
έλλειψη ανθρωπίνου κεφαλαίου στην τοπική 
αγορά εργασίας και στην επαγγελματική 
κατάρτιση. 

Τροπολογία 40
Άρθρο 12, σημείο 6, στοιχείο (β)

β) Περιγραφή των συστημάτων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς 
και τη σύσταση της επιτροπής 
παρακολούθησης.

β) Περιγραφή των συστημάτων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς 
και τη σύσταση της επιτροπής 
παρακολούθησης καθώς και την 
τεκμηρίωση των γνωμοδοτήσεων των 
μερών·
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