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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το παρόν σχέδιο κανονισμού ορίζει τους στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), τους τύπους δαπανών που είναι επιλέξιμοι για βοήθεια και το πεδίο της 
βοήθειάς του όσον αφορά τους στόχους της «σύγκλισης», της «περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης» και της «ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας». Αυτοί 
οι τρεις στόχοι χωρίζονται στο σχέδιο κανονισμού, το οποίο περιλαμβάνει γενικές ρυθμίσεις 
για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και τα Ταμεία Συνοχής καθώς και διευθετήσεις όσον αφορά τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των Ταμείων.

Το ΕΤΠΑ ενισχύει σημαντικά τις κοινοτικές επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, (ΤΕΝ-Τ) και στη στήριξη 
του τουρισμού. Από αυτή την άποψη ο εισηγητής σας έχει ετοιμάσει την παρούσα 
αιτιολογική έκθεση, η οποία εξετάζει ποιες τροπολογίες μπορούν να υποβληθούν επί του 
σχεδίου κανονισμού.

Οι δαπάνες του ΕΤΠΑ στον τομέα των μεταφορών κατά την τελευταία περίοδο 
προγραμματισμού (2000-2006) υπολογίζονται σε 29 δισ. ευρώ, τα οποία υπερβαίνουν 
αναμφισβήτητα τα ποσά που επεκτείνονται μέσω του ίδιου του κονδυλίου για το ΤΕΝ-Τ. Το 
σχέδιο κανονισμού δεν αναφέρει ποσά που πρέπει να εξαιρεθούν από το ΕΤΠΑ για τα έργα 
στον τομέα των μεταφορών ή σε τελική ανάλυση για το ΕΤΠΑ εν συνόλω. Αυτό θα 
καθορισθεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών και της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού.

Περιεχόμενο του σχεδίου κανονισμού

Ο εισηγητής σας χαιρετίζει το γεγονός ότι τόσο οι επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού όσο 
και οι επενδύσεις των μεταφορών περιλαμβάνονται στους τομείς που πρόκειται να στηρίξει 
το ΕΤΠΑ για να επιτύχει τον στόχο της «σύγκλισης» (άρθρο 4). Ομοίως χαιρετίζει το γεγονός 
ότι η προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών, της πρόσβασης στις μεταφορές εκτός 
μειζόνων αστικών κέντρων και η ενίσχυση των δευτερογενών δικτύων μέσω της βελτιώσεως 
των ζεύξεων των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών με άλλες υποδομές μεταφορών 
αποτελούν προτεραιότητα στο πλαίσιο της «περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και 
απασχόλησης» (άρθρο 4). Από αυτή την άποψη, προκειμένου να επιτευχθεί η «ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία» το ΕΤΠΑ θα εστιαστεί μεταξύ άλλων στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα εντός του πλαισίου του τουρισμού, στη μείωση της απομόνωσης μέσω της 
βελτιωμένης προσβάσεως στις μεταφορές, στις επενδύσεις σε διασυνοριακούς τομείς 
ευρωπαϊκών δικτύων με βελτιωμένη την τοπική και περιφερειακή πρόσβαση σε αυτά καθώς 
και την προώθηση της θαλάσσιας ασφάλειας (άρθρο 6). Τέλος, προκειμένου για περιπτώσεις 
που δικαιολογούνται δεόντως, μπορεί να χορηγείται χρηματοδότηση μέχρι 10% επί του 
προϋπολογισμού για επιχειρήσεις διασυνοριακού χαρακτήρα στις οποίες η χώρα εταίρος δεν 
ανήκει στην ΕΕ.

Προτεινόμενες τροπολογίες

Ενώ η γενική κατεύθυνση του σχεδίου κανονισμού είναι αξιέπαινη και είναι σαφές ότι 
χρειάζεται ένας κανονισμός ειδικά για τα Ταμεία, προκειμένου να συμπληρωθεί το γενικό 
σύστημα ρυθμίσεων που αφορούν τα Ταμεία, ο εισηγητής σας πιστεύει ότι υπάρχουν τομείς 
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στους οποίους ορισμένες τροπολογίες μπορούν να καταστήσουν τα πράγματα σαφέστερα και 
πιο συγκεκριμένα.

Αν και η ενίσχυση του ΕΤΠΑ μπορεί να διατεθεί υπό ορισμένες περιστάσεις σε λιμένες και 
στη συνεργασία μεταξύ θαλάσσιων περιφερειών, δεν υπάρχει ειδική μνεία σε υπηρεσίες 
πορθμείων. Οι πιστώσεις του ΕΤΠΑ μπορεί να προωθούν τη θαλάσσια ασφάλεια δεν γίνεται 
όμως μνεία στην ασφάλεια όσον αφορά άλλα μέσα μεταφορών. Είναι δυνατόν να διατίθενται 
ποσά για τον τουρισμό σε αγροτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές που εξαρτώνται από την 
αλιεία, δεν γίνεται όμως μνεία του τουρισμού στο πλαίσιο των αστικών περιοχών (άρθρο 8). 
Είναι δυνατόν να παρέχεται ενίσχυση σε υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και αρχική 
ενίσχυση για υπηρεσίες μεταφορών στις πλέον αποκεντρωμένες περιφέρειες (άρθρο 11), όχι 
όμως, σύμφωνα με την παρούσα μορφή του σχεδίου κανονισμού, σε περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα.

Ο εισηγητής σας πρότεινε τροπολογίες για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων.



AD\562742EL.doc 5/15 PE 353.677v02-00

EL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

(10α) To ΕΤΠΑ πρέπει να αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα της προσβασιμότητας 
ανθρώπων με αναπηρία κατά το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση των έργων 
περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως όσον 
αφορά την επέκταση και αναβάθμιση των 
υποδομών στις μεταφορές, στη διάδοση 
πληροφοριών καθώς και στην τεχνολογική 
ανάπτυξη, θέτοντας ως όρο 
χρηματοδότησης τη διάλυση των 
υφιστάμενων φραγμών και το να μη 
δημιουργούνται νέοι φραγμοί στην 
πρόσβαση.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να φροντίσει για 
την επίτευξη συνέργιας με τις ενισχύσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 
του Ταμείου Συνοχής. Πρέπει επίσης να 
εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα και τη 
λογική συνέπεια με άλλες κοινοτικές 
πολιτικές.

(11) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να φροντίσει για 
την επίτευξη συνέργιας με το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. 
Πρέπει επίσης να εξασφαλίσει τη 
συμπληρωματικότητα και τη λογική 
συνέπεια με άλλες κοινοτικές πολιτικές, με 
ιδιαίτερη προσοχή στη νέα πολιτική 
γειτονίας, τη διεύρυνση και την ενεργειακή 
πολιτική. Είναι ως εκ τούτου αναγκαίο να 
συγχρονισθούν τα μέσα που διαχειρίζονται 
η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και η ΓΔ 
Διεύρυνσης της Επιτροπής και να 
εξασφαλισθούν η συνέργια και η 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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συμπληρωματικότητα των μέσων για τα 
κράτη μέλη και εκείνων για τις τρίτες 
χώρες.

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ διαχειρίζεται η ΓΔ Περιφ. ενώ τα Tacis και Cards ανήκουν στη ΓΔ Διεύρυνσης. 
Συνεπεία των διαφορών ως προς τους κανονισμούς και τις διατάξεις που διέπουν τα μέσα αυτά, 
τα διασυνοριακά και διακρατικά προγράμματα εντός και εκτός Κοινότητας συχνά δεν είναι 
δυνατόν να συνδεθούν.



AD\562742EL.doc 7/15 PE 353.677v02-00

EL

Τροπολογία 3
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 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, τη 
δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης 
και την προώθηση της περιβαλλοντικά 
ορθής ανάπτυξης, της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, της εξάλειψης των 
διακρίσεων και του κοινωνικού 
αποκλεισμού·
- την εξάλειψη των φραγμών που 
αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι καθώς και 
άλλα άτομα μειωμένης κινητικότητας ως 
προς την  πρόσβασή τους στα αγαθά και 
στις υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ότι η 
προσβασιμότητα αυτών των ομάδων 
αποτελεί όρο χρηματοδότησης από τα 
ταμεία.

Τροπολογία 4
Άρθρο 4, παράγραφος 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, 
ενισχύσεις για τη βελτίωση της παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών μέσω παροχής νέων 
υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας.

5) Τουρισμός, που περιλαμβάνει προώθηση 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων ως 
δυνατότητας για την ανάπτυξη βιώσιμου 
τουρισμού, προσβάσιμου σε αναπήρους, σε 
άτομα που πάσχουν από μακροχρόνιες ή 
μόνιμες ασθένειες και σε ηλικιωμένους, 
προστασία και ενίσχυση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς ως μέσου υποστήριξης της 
οικονομικής ανάπτυξης, ενισχύσεις για τη 
βελτίωση της παροχής τουριστικών 
υπηρεσιών μέσω παροχής νέων υπηρεσιών 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και τη 
διευκόλυνση της μετάβασης σε νέα και 
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βιωσιμότερα πρότυπα τουρισμού.

Τροπολογία 5
Άρθρο 4, παράγραφος 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, 
μεγάλης σπουδαιότητας ευρωπαϊκά 
τεχνολογικά και λογιστικά προγράμματα 
(όπως το πρόγραμμα GALILEO) και 
ενιαίες στρατηγικές αστικών περιοχών για 
καθαρές αστικές συγκοινωνίες και ιδίως 
δημόσιες συγκοινωνίες, οι οποίες 
συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης, 
ιδίως όσον αφορά τους αναπήρους, τα 
άτομα που πάσχουν από μακροχρόνιες ή 
μόνιμες ασθένειες και τους ηλικιωμένους 
συνταξιούχους με χαμηλό εισόδημα, 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 και της 
συχνότητας των τροχαίων ατυχημάτων.

Τροπολογία 6
Άρθρο 4, παράγραφος 8

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

8) Επενδύσεις στην εκπαίδευση, που 
συμβάλλουν στην αύξηση της 
ελκυστικότητας και της ποιότητας της ζωής 
στις περιφέρειες με την εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών (όπως π.χ. digital blackboards) 
οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση από 
απόσταση.

Τροπολογία 7
Άρθρο 4, παράγραφος 9

9) Υγεία που περιλαμβάνει επενδύσεις για 
την ανάπτυξη και βελτίωση της παροχής 
υπηρεσιών υγείας οι οποίες συμβάλλουν 

8) Υγεία που περιλαμβάνει επενδύσεις για 
την ανάπτυξη και βελτίωση της παροχής 
υπηρεσιών υγείας και της ίσης πρόσβασης 
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στην περιφερειακή ανάπτυξη και την 
ποιότητα της ζωής στις περιφέρειες.

στις υπηρεσίες προστασίας της υγείας, οι 
οποίες συμβάλλουν στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και την ποιότητα της ζωής στις 
περιφέρειες.

Τροπολογία 8
Άρθρο 5, παράγραφος 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) Δημιουργία και 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.

Τροπολογία 9
Άρθρο 5, σημείο (2), στοιχείο (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 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη 
διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών.

(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 
βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών, ιδίως όσον αφορά 
τον τουρισμό· οι δράσεις αυτές πρέπει να 
έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων:
-τον τουρισμό, περιλαμβανομένης της 
προώθησης των φυσικών και πολιτιστικών 
αγαθών ως δυνατοτήτων για την ανάπτυξη 
βιωσίμου τουρισμού;
- τη βοήθεια για τη βελτίωση της παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών με νέες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας τουριστικές 
υπηρεσίες;
- την προστασία και την ενίσχυση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς προς 
υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.
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Αιτιολόγηση
Η επένδυση στη βιοποικιλότηα και το Natura 2000 δεν συνδέεται μόνο με άμεσα οικονομικά 
οφέλη. Ο τουρισμός και η προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών αγαθών διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση. Τούτο είχε γίνει 
αποδεκτό στο πλαίσιο του παρόντος γύρου των διαρθρωτικών ταμείων και χρησιμοποιήθηκε 
επιτυχώς για την επίτευξη στόχων.

Τροπολογία 10
Άρθρο 5, παράγραφος (2), στοιχείο (γ)

γ) Προώθηση των καθαρών δημόσιων 
αστικών μεταφορών.

γ) Προώθηση των φιλικών στο περιβάλλον 
δημόσιων μεταφορών.

Τροπολογία 11
Άρθρο 5, παράγραφος (3), στοιχείο (α)

α) Ενίσχυση των δευτερογενών δικτύων 
μέσω της βελτίωσης των ζεύξεων των 
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών με 
περιφερειακά σιδηροδρομικά κέντρα, 
αεροδρόμια και λιμάνια ή με πολυτροπικά 
συστήματα, μέσω της παροχής ακτινικών 
ζεύξεων με βασικούς σιδηροδρομικούς 
άξονες, και μέσω της προώθησης 
περιφερειακών και τοπικών οδών 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας,

α) Ενίσχυση των δευτερογενών δικτύων 
μέσω της βελτίωσης των ζεύξεων των 
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών με 
περιφερειακά σιδηροδρομικά κέντρα, 
αεροδρόμια και λιμάνια ή με πολυτροπικά 
συστήματα, μέσω της παροχής ακτινικών 
ζεύξεων με βασικούς σιδηροδρομικούς 
άξονες, και μέσω της προώθησης 
περιφερειακών και τοπικών οδών 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, καθώς και μέσω 
της υποστήριξης των υπηρεσιών 
πορθμείων προκειμένου να παρέχονται στα 
νησιά οι βασικές υπηρεσίες·

Αιτιολόγηση
Η χρήση των κοινοτικών πόρων για την υποστήριξη υπηρεσιών πορθμείων δεν πρέπει να 
επιδρά στον ανταγωνισμό στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς και θα έπρεπε ως εκ τούτου 
να περιορίζεται στις βασικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 12
Άρθρο 6, παράγραφος (1), στοιχείο (β)

(β) Ενθάρρυνση της προστασίας και κοινής 
διαχείρισης του περιβάλλοντος.

(β) Ενθάρρυνση της προστασίας και κοινής 
διαχείρισης του περιβάλλοντος και 
πρόληψη των φυσικών κινδύνων·
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Αιτιολόγηση

Η πρόληψη των φυσικών κινδύνων έχει σαφώς διασυνοριακή διάσταση και δεν θα έπρεπε να 
αποκλείεται από την αρωγή του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία 13
Άρθρο 6, παράγραφος (1), εδάφιο (δ)

(δ) Ανάπτυξη της συνεργασίας, των 
δυνατοτήτων και της κοινής χρήσης 
υποδομών ιδιαίτερα σε τομείς όπως η υγεία, 
ο πολιτισμός και η εκπαίδευση.

(δ) Ανάπτυξη της συνεργασίας, των 
δυνατοτήτων και της κοινής χρήσης
υποδομών καθώς και της πρόσβασης σε 
αυτές ιδιαίτερα σε τομείς όπως η υγεία, ο 
πολιτισμός και η εκπαίδευση.

Τροπολογία 14
Άρθρο 6, παράγραφος (1), συμπέρασμα

Επιπλέον, το ΕΤΠΑ είναι δυνατό να 
συνεισφέρει στην προώθηση της ενοποίησης 
των διασυνοριακών αγορών εργασίας, των 
τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης, των 
ίσων ευκαιριών, της εκπαίδευσης και της 
κοινωνικής ένταξης και της κοινής χρήσης 
ανθρωπίνων πόρων και εγκαταστάσεων για 
Ε&TΑ.

Επιπλέον, το ΕΤΠΑ είναι δυνατό να 
συνεισφέρει στην προώθηση της ενοποίησης 
των διασυνοριακών αγορών εργασίας, των 
τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης, των 
ίσων ευκαιριών, της εκπαίδευσης και της 
κοινωνικής ένταξης, της εξάλειψης των 
διακρίσεων και της κοινής χρήσης 
ανθρωπίνων πόρων και εγκαταστάσεων για 
Ε&TΑ.

Τροπολογία 15
Άρθρο 6, παράγραφος (2), εδάφιο (β)

(β) Βελτίωση της πρόσβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
διασυνοριακούς τομείς διευρωπαϊκών 
δικτύων, βελτιωμένη τοπική και 
περιφερειακή πρόσβαση σε εθνικά και 
διεθνικά δίκτυα και συστήματα, βελτιωμένη 
διαλειτουργικότητα εθνικών και 
περιφερειακών συστημάτων και προώθηση 
προηγμένων τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών.

(β) Βελτίωση της πρόσβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
διασυνοριακούς τομείς διευρωπαϊκών 
δικτύων, βελτιωμένη τοπική και 
περιφερειακή πρόσβαση, ιδίως από αστικές 
περιοχές, σε εθνικά και διεθνικά δίκτυα και 
συστήματα, βελτιωμένη διαλειτουργικότητα 
εθνικών και περιφερειακών συστημάτων και 
προώθηση προηγμένων υπηρεσιών 
επιμελητείας, τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών.
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Τροπολογία 16
Άρθρο 6, παράγραφος (2), εδάφιο (γ)

γ) Πρόληψη των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας 
από πλημμύρες, θαλάσσια ρύπανση και 
ρύπανση εσωτερικών υδάτων, πρόληψη και 
προστασία από τη διάβρωση, τους σεισμούς
και τις χιονοστιβάδες. Τα προγράμματα 
είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν την 
προμήθεια εξοπλισμού και την ανάπτυξη 
υποδομών, τη σύνταξη και την εφαρμογή 
διεθνικών σχεδίων βοήθειας, κοινών 
συστημάτων χαρτογράφησης κινδύνων και 
την ανάπτυξη κοινών οργάνων για τη 
μελέτη, την πρόληψη, την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων.

γ) Πρόληψη των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
ασφάλειας κατά τις μεταφορές και της 
προστασίας από πλημμύρες, θαλάσσια 
ρύπανση και ρύπανση εσωτερικών υδάτων, 
πρόληψη και προστασία από τη διάβρωση 
και την απερήμωση, τους σεισμούς και τις 
χιονοστιβάδες. Τα προγράμματα είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνουν την προμήθεια 
εξοπλισμού και την ανάπτυξη υποδομών, τη 
σύνταξη και την εφαρμογή διεθνικών 
σχεδίων βοήθειας, κοινών συστημάτων 
χαρτογράφησης κινδύνων και την ανάπτυξη 
κοινών οργάνων για τη μελέτη, την 
πρόληψη, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.

Τροπολογία 17
Άρθρο 6, παράγραφος (2), στοιχείο (δ)

Δ) Δημιουργία επιστημονικών και 
τεχνολογικών δικτύων σε τομείς που 
αφορούν την ισόρροπη ανάπτυξη διεθνικών 
περιοχών, και περιλαμβάνουν τη δημιουργία 
δικτύων μεταξύ πανεπιστημίων και ζεύξεων 
για την πρόσβαση σε επιστημονικές γνώσεις 
και τη μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ 
εγκαταστάσεων Ε&TΑ και διεθνών κέντρων 
αριστείας Ε&TΑ, την ανάπτυξη διεθνικών 
κοινοπραξιών για την κοινή χρήση πόρων 
Ε&TΑ, την αδελφοποίηση ιδρυμάτων 
μεταφοράς τεχνολογίας και την ανάπτυξη 
κοινών μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής για 
την υποστήριξη της Ε&TΑ στις ΜΜΕ.

δ) Δημιουργία επιστημονικών και 
τεχνολογικών δικτύων σε τομείς που 
αφορούν την ισόρροπη ανάπτυξη διεθνικών 
περιοχών και καλύπτουν το τεχνολογικό 
χάσμα και περιλαμβάνουν τη δημιουργία 
δικτύων μεταξύ πανεπιστημίων και ζεύξεων 
για την πρόσβαση σε επιστημονικές γνώσεις 
και τη μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ 
εγκαταστάσεων Ε&TΑ και διεθνών κέντρων 
αριστείας Ε&TΑ, την ανάπτυξη διεθνικών 
κοινοπραξιών για την κοινή χρήση πόρων 
Ε&TΑ, την αδελφοποίηση ιδρυμάτων 
μεταφοράς τεχνολογίας και την ανάπτυξη 
κοινών μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής για 
την υποστήριξη της Ε&TΑ στις ΜΜΕ.

Τροπολογία 18
Άρθρο 6, παράγραφος (2), στοιχείο (δα) (νέο)

(δα) προστασία και ενίσχυση της φυσικής 
και πολιτισμικής κληρονομιάς στο πλαίσιο 
της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
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Αιτιολόγηση
Ο τομέας αυτός δραστηριότητας δεν περιορίζεται απλώς σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
Υπάρχουν σαφή παραδείγματα όπου η διακρατική συνεργασία στην επίλυση των προβλημάτων 
και η ανταλλγή των βέλτιστων πρακτικών προσφέρουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 19
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 και πολιτιστικής κληρονομιάς με 
μέτρα προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
του τουρισμού, της τοπικής απασχόλησης, 
της βιώσιμης κυκλοφορίας και της 
ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων καθώς 
και με την παροχή υπηρεσιών στον 
πληθυσμό λαμβανομένων υπόψη των 
δημογραφικών εξελίξεων.

Τροπολογία 20
Άρθρο 9, παράγραφος 2, σημείο (1)

(1) Υποδομές βελτίωσης της πρόσβασης. (1) Υποδομές βελτίωσης της πρόσβασης, 
ιδίως για τους τουρίστες.

Τροπολογία 21
Άρθρο 9, παράγραφος 2, σημείο (3)

(3) Ανάπτυξη νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε τομείς εκτός από τους 
τομείς της γεωργίας και της αλιείας.

(3) Ανάπτυξη νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε τομείς εκτός από τους 
τομείς της γεωργίας και της αλιείας, ιδίως 
μέσω της ενίσχυσης πόρων που 
παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον.

Τροπολογία 22
Άρθρο 10, παράγραφος 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 

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

ωφελείας και την υποστήριξη της 
μεταφοράς βασικών αγαθών στις 
απομακρυσμένες περιοχές, 
περιλαμβανομένης της αρχικής 
υποστήριξης, 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.

Αιτιολόγηση
Η χρήση των κοινοτικών πόρων για την υποστήριξη υπηρεσιών πορθμείων δεν πρέπει να 
επιδρά στον ανταγωνισμό στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς και θα έπρεπε ως εκ τούτου 
να περιορίζεται στις βασικές υπηρεσίες. Η δυνατότητα πρόσβασης θα έπρεπε να ενθαρρύνεται 
όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους κατοίκους των μειονεκτικών περιοχών.
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