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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 25 κράτη μέλη έχει, περισσότερο από τις 
προηγούμενες διευρύνσεις, εισαγάγει στην Ένωση περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
μειονεκτήματα. Οι ανισότητες υπάρχουν όχι μόνο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 
αλλά και υπό μορφήν διαφορετικής ανάπτυξης εντός και μεταξύ των ίδιων των νέων κρατών 
μελών. Το χάσμα αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές μεταξύ γεωργικών και αστικών περιοχών και 
έχει μεγαλύτερη σημασία στα νέα μέλη, όπου ο αγροτικός τομέας διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στη συνολική οικονομία. Οι αγροτικές αυτές περιοχές θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε 
ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές· συνεπώς, δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί ότι το ΕΓΤΑΑ 
θα είναι η μόνη πηγή χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και έτσι το 
μεταρρυθμισθέν ΕΤΠΑ θα πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως σε αυτές.

Είναι πραγματικά ύψιστης σημασίας να διασφαλισθεί ότι οι ανισότητες αυτές δεν θα 
ενταθούν από τις μεταβολές που θα επέλθουν στο ΕΤΠΑ αλλά ότι θα αντιμετωπισθούν και 
ότι οι πολίτες απ’ όλες τις περιοχές της ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν, να 
εκσυγχρονίσουν και να ενισχύσουν το περιβάλλον τους, τις κοινότητές τους, τις οικονομίες 
τους και τις κοινωνίες τους σύμφωνα με τους προσανατολισμούς που έχουν καθορίσει οι 
ατζέντες του Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ.

Σήμερα, πολλά κράτη μέλη επικεντρώνουν στις προσπάθειές τους στην καταπολέμηση της 
μακροχρόνιας ανεργίας αγνοώντας συχνά τους ειδικούς διαρθρωτικούς, δημογραφικούς, 
κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που αφορούν την ύπαιθρο και, συνεπώς, ο 
συντάκτης της γνωμοδότησης φρονεί ότι οι ρυθμίσεις για τη διαφοροποίηση της οικονομίας 
στις γεωργικές περιοχές ενέχουν μεγάλη σπουδαιότητα. Ωστόσο, είναι σημαντικό η προσοχή 
που δίδεται στην ανάπτυξη του τουρισμού ως εναλλακτικού εργοδότη να μην οδηγεί απλώς 
στη δημιουργία εποχικών θέσεων απασχόλησης με χαμηλές απολαβές στον τουρισμό που θα 
αντικαταστήσουν τις εποχικές θέσεις εργασίας με χαμηλές αποδοχές στη γεωργία.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει συγκεκριμένες τροπολογίες για την ενσωμάτωση 
των γεωργικών και απομονωμένων περιοχών στην ευρύτερη οικονομική ζωή της Ένωσης, 
καταβάλλοντας συγχρόνως προσπάθεια για την προστασία των μοναδικών χαρακτηριστικών 
της αγροτικής ζωής που ενδέχεται να χαθούν εφόσον οι περιοχές αυτές περιορισθούν σ’ ένα 
αυστηρότερο και εξαρτώμενο από το κέντρο οικονομικό ρόλο. Η ανάπτυξη των μεταφορών 
και, της υποδομής στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
επιτρέπει την ενίσχυση του δυναμικού και της διαφοροποίησης της οικονομικής ζωής στις 
περιοχές αυτές. Με την ειδική αναφορά στις απομακρυσμένες περιοχές και τα χωριά με 
χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και μικρή δυνατότητα πρόσβασης στις υποδομές αυτές 
καταβάλλεται προσπάθεια να αντισταθμισθούν τα μειονεκτήματα, και κυρίως η φυσική 
απόσταση από τα οικονομικά κέντρα και τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Η αύξηση και η μεγαλύτερη διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας θα βοηθήσει 
τις περιοχές και τις κοινότητες να αντισταθούν σε πιέσεις όπως η μετανάστευση και η 
μακροχρόνια ανεργία, ενώ προγράμματα όπως η τηλε-εργασία δύνανται σαφώς να 
μετατρέψουν τα «μειονεκτήματα» όπως η απομόνωση και η ύφεση στην κτηματαγορά σε 
συγκριτικά πλεονεκτήματα. Εκτός από την επέκταση των φυσικών υποδομών είναι 
απαραίτητο να διασφαλισθεί ότι τα άτομα σε απομακρυσμένες περιοχές αποκτούν τις 
απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διαδραματίσουν ένα ρόλο στη νέα 
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οικονομία και να αντιμετωπίσουν άμεσα τα προβλήματα του κοινωνικού αποκλεισμού που 
συχνά βιώνουν. Και οι δύο Επίτροποι Hübner και Fischer Boel έχουν πρόσφατα 
υπογραμμίσει την «ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την 
έρευνα και την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας» που είναι 
απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη της στόχων της ατζέντας της Λισαβόνας καθώς και 
ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή, αστική και αγροτική ανάπτυξη.

Στην ουσία, η απομόνωση της γεωργικής ανάπτυξης από την περιφερειακή πολιτική φαίνεται 
αντιπαραγωγική και είναι απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις αγροτικές ανάγκες 
στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του ΕΤΠΑ. Είναι απολύτως απαραίτητο να εφαρμοσθούν 
σύνθετες στρατηγικές ανάπτυξης που αφενός μεν αντιμετωπίζουν τα εμπόδια για μια ορθή 
οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου καθιστούν δυνατές τις συνέργιες με την αγροτική 
ανάπτυξη. Υπό το πνεύμα αυτό, ο συντάκτης της γνωμοδότησης έχει ορισμένες επιφυλάξεις 
όσον αφορά την προσέγγιση του ενός και μόνον ταμείου που προτείνει η Επιτροπή.

Αξιοσημείωτες προσπάθειες έχουν καταβληθεί για την απλοποίηση της διοίκησης και 
διαχείρισης των ταμείων ενόψει της εφαρμογής των προμνημονευθέντων στόχων. 
Ειδικότερα, τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν μειωθεί σε τρία. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής τους 
παραμένει ασαφές, ιδίως εφόσον οι διάφορες πολιτικές συνοχής και τα προγράμματά τους 
δεν συντονίζονται αποτελεσματικότερα μεταξύ τους και με τις άλλες πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νέα αρχιτεκτονική διευρύνει το ρόλο του ΕΤΠΑ όχι μόνο ως φορέα αυξημένης 
χρηματοδότησης αλλά, πάνω απ’ όλα, ως σημείο αναφοράς για την ευθυγράμμιση των 
διαφόρων πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ ενόψει της υλοποίησης των αναφερθέντων 
στόχων της σύγκλισης, της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της εδαφικής 
συνεργασίας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Παρά τις όποιες θετικές πτυχές της πρότασης, επιθυμούμε να διατυπώσουμε τις ακόλουθες 
συστάσεις προς την Επιτροπή:

• Να διασφαλισθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα επιτρέψει τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων διαρθρωτικών σχεδίων, διασφαλίζοντας τον 
αποτελεσματικό συντονισμό του προγραμματισμού και της υλοποίησης μεταξύ του 
ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του ΕΓΤΑΑ.

• Να διατηρηθεί η συνέργια μεταξύ των στόχων της ανταγωνιστικότητας στις γεωργικές 
περιοχές και του ΕΓΤΑΑ, με την ενσωμάτωση των δράσεων του ΕΓΠΑ και του ΕΚΤ στα 
στρατηγικά σχέδια για τη γεωργία και με τη θέσπιση κατάλληλων στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών ενόψει ενός αποτελεσματικού συντονισμού.

• Να διατηρηθεί η ακεραιότητα του προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ (στο επίπεδο που 
προτείνει η Επιτροπή), δεδομένου ότι το ΕΓΤΑΑ λειτουργεί ως απαραίτητο συμπλήρωμα 
της ευρωπαϊκής εδαφικής ανάπτυξης στις γεωργικές περιοχές.

• Να θεσπιστούν τα «σαφή κριτήρια διαφοροποίησης» που αναφέρονται στο άρθρο 9.

• Να προβλεφθεί μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ του πεδίου προτεραιοτήτων για τα άρθρα 4 
και 5.
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• Να συμπεριληφθεί ο όρος «Interreg» στην ονομασία του νέου στόχου 3, δεδομένου ότι ο 
όρος αυτός έχει μακρά ιστορία και είναι γενικά γνωστός.

• Να εξετασθεί η ενσωμάτωση συγκεκριμένων διατάξεων όσον αφορά το στόχο της 
εδαφικής συνεργασίας στο γενικό κανονισμό και όχι στον κανονισμό για το ΕΤΠΑ.

• Να καταστεί σαφής η σχέση μεταξύ του ιδιαίτερου τομέα της διασυνοριακής και της 
διεθνικής συνεργασίας και της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και Συνεργασίας και των μέσων για 
την ένταξη.

• Να θεσπιστούν κατάλληλες κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την ευρωπαϊκή ένωση 
διασυνοριακής συνεργασίας δεδομένου ότι η προστιθέμενη αξία της, η χρηματοδότηση 
και οι συγκεκριμένες διαδικασίες λειτουργίας δεν είναι ακόμη σαφείς.

• Να προβλεφθεί μεγαλύτερη συμμετοχή των αποκεντρωμένων οργανισμών και άλλων 
κοινωνικών εταίρων προκειμένου να διασφαλισθεί η υλοποίηση των αρχών της εταιρικής 
σχέσης και της επικουρικότητας.

• Να διασφαλισθούν ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών, να ληφθούν υπόψη οι 
ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία καθώς και να διασφαλισθούν ίσες ευκαιρίες για 
τις μειονότητες όχι μόνο όσον αφορά τους οριζόντιους στόχους του ΕΚΤ αλλά και στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 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 1

(1) Το άρθρο 160 της συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Κοινότητα. Συνεπώς το 
ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση της 
απόκλισης μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιφερειών και στη μείωση 
της καθυστέρησης που παρουσιάζουν οι 
μειονεκτικές περιφέρειες, οι νήσοι και οι 
αγροτικές περιοχές.

(1)Το άρθρο 160 της συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Κοινότητα. Συνεπώς το 
ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση της 
απόκλισης μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιφερειών και στη μείωση 
της καθυστέρησης που παρουσιάζουν οι 
μειονεκτικές περιφέρειες, οι αγροτικές 
περιοχές, οι νήσοι, οι ορεινές περιοχές, οι 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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αραιοκατοικημένες περιοχές και οι 
περιοχές των συνόρων..

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για πληρότητα, μνημονεύοντας ρητώς όλες τις 
περιοχές που παρουσιάζουν μειονεκτήματα.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

(6α) Το ΕΤΠΑ πρέπει να διαδραματίσει 
έναν ιδιαίτερο ρόλο υπέρ της τοπικής 
οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της 
εδαφικής ανάπτυξης, ιδίως μέσω της 
προώθησης των εδαφικών συμφώνων 
απασχόλησης, των προγραμμάτων για την 
ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, τη 
γεωργική ανάπτυξη και τις πρωτοβουλίες 
απασχόλησης.

Αιτιολόγηση

Για την επιτάχυνση της σύγκλισης των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, πολλές από τις οποίες 
αντιμετωπίζουν προϊούσα ανεργία, είναι απαραίτητη η προώθηση των πρωτοβουλιών 
απασχόλησης.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
καταβληθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα και η λογική συνέπεια 
μεταξύ της ενίσχυσης που χορηγείται από το 
ΕΤΠΑ και αυτής που χορηγείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την 
Αγροτική Ανάπτυξη με βάση τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. (…) και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας με βάση τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. (…). Κατά συνέπεια τα 
προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζουν τη 
διαφοροποίηση των αγροτικών οικονομιών 
και των περιοχών που εξαρτώνται από την 
αλιεία, και τον προσανατολισμό τους προς 
δραστηριότητες που διαφέρουν από τις 

(7) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
καταβληθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα και η λογική συνέπεια 
μεταξύ της ενίσχυσης που χορηγείται από το 
ΕΤΠΑ και αυτής που χορηγείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την 
Αγροτική Ανάπτυξη με βάση τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. (…) και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας με βάση τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. (…). Κατά συνέπεια τα 
προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζουν τη 
διαφοροποίηση των οικονομιών των 
αγροτικών περιοχών και των περιοχών που 
εξαρτώνται από την αλιεία, και τον 
προσανατολισμό τους προς δραστηριότητες 
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παραδοσιακές. που διαφέρουν από τις παραδοσιακές καθώς 
και την πολιτιστική ανάπτυξη των 
περιοχών αυτών.

Τροπολογία 4
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 
έχουν ορισμένα νησιά, ορεινές περιοχές και
αραιοκατοικημένες περιοχές των οποίων η 
γεωγραφική θέση επιβραδύνει την ανάπτυξή 
τους.

(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 
έχουν νησιά, ορεινές περιοχές, αγροτικές 
περιοχές, αραιοκατοικημένες περιοχές και 
περιοχές των συνόρων, των οποίων η θέση 
επιβραδύνει την ανάπτυξή τους με σκοπό να 
υποστηρίξει την ανεξάρτητη, βιώσιμη 
ανάπτυξη στις περιοχές αυτές.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να ευθυγραμμισθεί η διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 
10 με τις τροπολογίες που αφορούν την αιτιολογική σκέψη 1 προκειμένου να διασφαλισθεί 
μεγαλύτερη συνέπεια.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Απαιτείται να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική διασυνοριακή και διεθνική 
συνεργασία με χώρες που γειτονεύουν με 
την Κοινότητα, όπου αυτό απαιτείται, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί πως είναι 
δυνατόν να ενισχυθεί αποτελεσματικά η 
ανάπτυξή των περιφερειών των κρατών 
μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. 
Κατά συνέπεια, ενδείκνυται να επιτραπεί σε 
εξαιρετική βάση η χορήγηση ενίσχυσης από 
το ΕΤΠΑ για έργα που βρίσκονται στην 
επικράτεια τρίτων χωρών όταν αυτά 
αποβλέπουν στο να επωφεληθούν 
περιφέρειες της Κοινότητας.

(13) Απαιτείται να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική διασυνοριακή και διεθνική 
συνεργασία με χώρες που γειτονεύουν με 
την Κοινότητα, όπου αυτό απαιτείται, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί πως είναι 
δυνατόν να ενισχυθεί αποτελεσματικά η 
ανάπτυξή των περιφερειών των κρατών 
μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. 
Κατά συνέπεια, ενδείκνυται να επιτραπεί σε 
εξαιρετική βάση η χορήγηση ενίσχυσης από 
το ΕΤΠΑ για έργα που βρίσκονται στην 
επικράτεια τρίτων χωρών όταν αυτά 
αποβλέπουν στο να επωφεληθούν 
περιφέρειες της Κοινότητας. Επίσης είναι 



PE 353.412v02-00 8/18 AD\564361EL.doc

EL

αναγκαίο να διασφαλιστεί η κατάλληλη 
στάθμιση της κατανομής των 
χρηματοπιστωτικών πόρων μεταξύ της 
διεθνικής και της διασυνοριακής πτυχής 
του στόχου της "ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας". Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί 
η διασυνοριακή πτυχή δεδομένου ότι έχουν 
αυξηθεί σημαντικά τα σύνορα της Ένωσης 
και πολλές από τις περιοχές που υστερούν 
είναι μεθοριακές.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως σκοπό να διασφαλίσει τη διάθεση των απαραίτητων χρηματοδοτικών 
μέσων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις για τη διασυνοριακή πτυχή της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας στη διευρυμένη Ένωση.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

(13α)Η διαφορά μεταξύ των αναγκών των 
επιλέξιμων για το στόχο της 
"περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και 
απασχόλησης" περιοχών έχει αυξηθεί 
αισθητά με τη διεύρυνση της Ένωσης, 
δεδομένου δε του γεγονότος ότι η αρχή της 
επικουρικότητας πρέπει να επιτρέπει στις 
περιφερειακές αρχές να προσδιορίζουν τις 
προτεραιότητές τους, πρέπει να δοθεί 
περισσότερη ελαστικότητα στο φάσμα 
παρέμβασης του άρθρου 5. Εν τούτοις, δεν 
πρέπει να οδηγήσει σε καμία αλλαγή ως 
προς την κατανομή, μεταξύ των τριών 
στόχων, των χρηματοδοτικών πόρων που 
προορίζονται για  το ΕΤΠΑ. Το 
χρηματοδοτικό πλαίσιο πρέπει να 
διατηρηθεί όπως έχει προβλεφθεί στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …./2005.

Αιτιολόγηση

Με την νέα αυτή αιτιολογική σκέψη ο συντάκτης επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η ανάγκη 
διεύρυνσης του φάσματος των παρεμβάσεων του άρθρου 5 δεν θα οδηγήσει σε διαφορετική 
στάθμιση της κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ των τριών στόχων του ΕΤΠΑ εις 
βάρος του στόχου της Σύγκλισης, που παραμένει το σημαντικότερο στόχο παρέμβασης του 
ΕΤΠΑ.
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Τροπολογία 7
Άρθρο 1, παράγραφος 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 ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα.

Αιτιολόγηση

Η ρητή αναφορά στα δημογραφικά μειονεκτήματα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη πληρότητας και 
επιτρέπει επίσης στο άρθρο 1 να καλύψει και τις αραιοκατοικημένες περιοχές.

Τροπολογία 8
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 της 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτομίας, της δημιουργίας βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης, της κοινωνικής 
συμμετοχής και ισότητας των ευκαιριών, 
της προστασίας και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, και της ανασυγκρότησης 
βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν 
και της προώθησης της βιώσιμης και 
ισόρροπης ανάπτυξης σε ολόκληρη την 
Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
συγκεκριμένες ανάγκες των ατόμων με 
αναπηρία καθώς επίσης και την ανάγκη 
άρσης των ιδιαίτερων μειονεκτημάτων που 
οφείλονται στη μεγάλη απόσταση, στην 
απομόνωση και στον νησιωτικό 
χαρακτήρα ορισμένων περιοχών.

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση αυτή επιτρέπει ένα ακριβέστερο ορισμό των σκοπούμενων παρεμβάσεων.
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Τροπολογία 9
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 
αποβλήτων, υδροδότηση, κατεργασία υγρών 
λυμάτων και ποιότητα του αέρα αστικών 
περιοχών, ενοποιημένη πρόληψη και έλεγχο 
ρύπανσης, εξυγίανση μολυσμένων χώρων 
και γης, εξυγίανση κοινόχρηστων δημόσιων 
χώρων σε υποβαθμισμένες αστικές 
περιοχές, ανάπτυξη περιοχών αστικού 
πρασίνου, πρόληψη του θορύβου, 
προστασία της ποιότητας του ύδατος, 
διαχείριση των υδάτων, προώθηση 
καθαρών δημόσιων μέσων μεταφοράς, 
πρόληψη κινδύνου, διαμόρφωση των 
τοπίων σε αγροτικές περιοχές, προώθηση 
της βιοποικιλότητας και της προστασίας των 
ζώων και 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.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο να συμπληρώσει ορισμένες πτυχές του στόχου της σύγκλισης που 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό περισσότερες περιοχές που είναι σήμερα επιλέξιμες μόνο στο 
πλαίσιο των στόχων για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και την ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές πτυχές της αστικής 
εξυγίανσης.

Τροπολογία 10
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, 
ενισχύσεις για τη βελτίωση της παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών μέσω παροχής νέων 
υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας.

5) Τουρισμός, που περιλαμβάνει προώθηση 
φυσικών, πολιτιστικών και ιστορικών 
πόρων ως δυνατότητας για την ανάπτυξη 
βιώσιμου τουρισμού, προώθηση της 
φυσικής εξάσκησης και του αθλητισμού, 
προστασία και ενίσχυση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς ως μέσου υποστήριξης της 
οικονομικής ανάπτυξης, ενισχύσεις για τη 
βελτίωση της παροχής τουριστικών 
υπηρεσιών μέσω παροχής νέων υπηρεσιών 



AD\564361EL.doc 11/18 PE 353.412v02-00

EL

υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του στόχου της σύγκλισης, το Ταμείο πρέπει να υποστηρίξει μεταξύ άλλων και τον 
τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Πρέπει να 
συμπεριληφθεί και η ιστορική κληρονομιά (π.χ. μνημεία σε τοποθεσίες που συνδέονται με 
σημαντικά ιστορικά γεγονότα). Η προσθήκη αυτή είναι αναγκαία, διότι στο άρθρο 8 η ιστορική 
κληρονομιά αναφέρεται ως αξία ξεχωριστή από την πολιτιστική κληρονομιά. Ο στόχος της 
προώθησης του τουρισμού πρέπει να συμπληρωθεί με την στενά συνδεδεμένη προώθηση της 
φυσικής εξάσκησης και του αθλητισμού. Πράγματι, ο στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής σε περιοχές που υστερούν, και η φυσική εξάσκηση και ο αθλητισμός αποτελούν ακριβώς 
τρόπους επίτευξης του σκοπού αυτού. Το Ταμείο πρέπει να υποστηρίξει επενδύσεις στον τομέα 
της φυσικής εξάσκησης και του αθλητισμού, όχι μόνο στις πόλεις, αλλά και στην ύπαιθρο.

Τροπολογία 11
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 
κατασκευή και αναβάθμιση οδών εκτός 
του κορμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου 
Μεταφορών, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης δημιουργίας συνδέσεων με 
νησιωτικές και γεωργικές, αποκλεισμένες 
και κατ’ άλλο τρόπο απόμακρες περιοχές 
και μεταξύ των περιοχών αυτών και των 
κεντρικών περιοχών της Ένωσης, 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.

Αιτιολόγηση

Η κατασκευή και αναβάθμιση οδών εκτός του κορμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών 
πρέπει να αναφέρεται ρητώς στο κείμενο του κανονισμού, ιδίως εξαιτίας των παρατηρήσεων 
που διατύπωσε η Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση SAWP της 1ης Οκτωβρίου, όπου η Επιτροπή 
υποστήριξε ότι το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής 
και τα δευτερεύοντα συστήματα από το ΕΤΠΑ και στην περίπτωση των οδών. Το δεύτερο μέρος 
της τροπολογίας εστιάζει περισσότερο στις ανάγκες στον τομέα των μεταφορών στις απόμακρες 
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περιοχές.

Τροπολογία 12
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, που 
συμβάλλουν στην αύξηση της 
ελκυστικότητας και της ποιότητας της ζωής 
στις περιφέρειες ή που συμβάλλουν στην 
ισότητα ως προς τις εκπαιδευτικές 
δυνατότητες.

Αιτιολόγηση

Το Ταμείο ενισχύει δικαιολογημένως τις επενδύσεις στην εκπαίδευση ( άρθρο 4, σημ. 8) 
αποβλέποντας στην αύξηση της ελκυστικότητας και της ποιότητας ζωής. Εδώ πρέπει να 
συμπεριληφθούν οι προσπάθειες που συμβάλλουν στην ισότητα των εκπαιδευτικών 
δυνατοτήτων. Πρόκειται για θέμα ζωτικής σημασίας. Μια από τις δυσκολότερες πτυχές της 
ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών είναι η δυσχερέστερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
εξαιτίας των αποστάσεων έως το σχολείο, των αναπόφευκτων μακρινών και δαπανηρών 
διαδρομών κλπ. Επίσης, η συντήρηση των σχολείων στις αγροτικές περιοχές είναι περισσότερο 
δαπανηρή, λόγω δημογραφικών παραγόντων και του συνήθως μικρότερου αριθμού μαθητών. 
Το Ταμείο πρέπει, ως εκ τούτου, να υποστηρίξει επίσης επενδύσεις που συμβάλλουν στην 
επίτευξη ισότητας ως προς τις εκπαιδευτικές δυνατότητες στις αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 13
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, την εξάλειψη ασθενειών 
και την ευκολότερη πρόσβαση σε ιατρικές 
υπηρεσίες, οι οποίες συμβάλλουν στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και την ποιότητα 
της ζωής στις περιφέρειες.

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης, το Ταμείο υποστηρίζει ορθώς τις επενδύσεις στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας , αλλά η ενίσχυση στον τομέα αυτό δεν πρέπει να περιορίζεται στην 
ανάπτυξη και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας. Θα πρέπει να επεκταθεί και στην 
πρόληψη ασθενειών και στην - ιδιαίτερα σημαντική για τις αγροτικές περιοχές - βελτίωση της 
πρόσβασης στις ιατρικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι οι κάτοικοι της υπαίθρου βρίσκονται 
συνήθως, από την άποψη αυτή,  σε δύσκολη κατάσταση.
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Τροπολογία 14
Άρθρο 5, εισαγωγή

Για τον στόχο «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» οι 
ενισχύσεις που χορηγεί το ΕΤΠΑ, στα 
πλαίσια των περιφερειακών στρατηγικών 
βιώσιμης ανάπτυξης, επικεντρώνονται στις 
ακόλουθες προτεραιότητες:

Για τον στόχο «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» οι 
ενισχύσεις που χορηγεί το ΕΤΠΑ, στα 
πλαίσια των περιφερειακών στρατηγικών 
βιώσιμης ανάπτυξης, επικεντρώνονται 
πρωτίστως στις ακόλουθες προτεραιότητες:

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης φρονεί ότι ο κατάλογος των προτεραιοτήτων πρέπει να είναι 
ενδεικτικός, επιτρέποντας στο ΕΤΠΑ να λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και τον 
ετερογενή χαρακτήρα των περιοχών καθώς επίσης και την ανάπτυξή τους και τη σχετική τους 
ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 15
Άρθρο 5, σημείο 2 (γ)

γ) Προώθηση των καθαρών δημόσιων 
αστικών μεταφορών.

γ) Προώθηση των καθαρών δημόσιων 
μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι κατανοητό γιατί βελτιώσεις στον τομέα αυτό θα πρέπει να περιορίζονται σε αστικές 
περιοχές, δεδομένου οι δημόσιες μεταφορές στην ύπαιθρο καλύπτουν αποστάσεις πολύ 
μεγαλύτερες ανά ταξιδιώτη.

Τροπολογία 16
Άρθρο 5, σημείο 3, β α) (νέο)

β α) Διευκόλυνση της διάδοσης της 
οικονομίας της γνώσης σε απομονωμένες 
και αγροτικές περιοχές με την προώθηση 
της υιοθέτησης και της αξιοποίησης των 
ΤΠΕ προκειμένου να προστεθεί αξία, να 
διαφοροποιηθεί και να επεκταθεί η 
οικονομική δραστηριότητα.

Τροπολογία 17
Άρθρο 6, σημείο 1, β α) (νέο)

β α) Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
των αγροτικών περιοχών·
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Τροπολογία 18
Άρθρο 7, στοιχείο (α)

α) ΦΠΑ, α) επιστρεφόμενος ΦΠΑ,

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει ότι η διάταξη υιοθετεί τις παλαιότερες και συνεχιζόμενες 
πρακτικές των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ. Είναι επίσης συμβατή με τις διατάξεις του 
κανονισμού για το ΕΚΤ και κατ’ αυτό τον τρόπο αποφεύγονται ακατανόητες αποκλίσεις στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη συνοχή.

Τροπολογία 19
Άρθρο 9, εδάφιο 1

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και 
τη λογική συνέπεια μεταξύ των μέτρων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με 
βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. (…) και των 
δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. (…) αφενός, και των 
προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ, αφετέρου.

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και 
τη λογική συνέπεια μεταξύ των μέτρων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με 
βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. (…), όπως 
προβλέπει το άρθρο 11, παράγραφος 3, 
πέμπτη περίπτωση, του εν λόγω 
κανονισμού, και των δράσεων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. (…) αφενός, και των 
προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ, αφετέρου. 

Αιτιολόγηση

Σκοπός εδώ είναι να υπενθυμιστεί και να υπογραμμιστεί η αντίστοιχη ρύθμιση που προβλέπει ο 
κανονισμός για το νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να καταστεί 
σαφές ότι η ανάγκη συνέργιας μεταξύ της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης με αυτήν της συνοχής 
αποτελεί κοινό προβληματισμό όσον αφορά το σχεδιασμό και των δύο αυτών πολιτικών. 

Τροπολογία 20
Άρθρο 9, εδάφιο 2, σημείο 1

1) Υποδομές βελτίωσης της πρόσβασης. 1) Υποδομές βελτίωσης της πρόσβασης και 
της ελκυστικότητας αυτών των περιοχών·

Τροπολογία 21
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Άρθρο 9, εδάφιο 2, σημείο 3

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

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

Αιτιολόγηση

Η παροχή βοήθειας δεν πρέπει να περιορίζεται απλώς σε νέες δραστηριότητες αλλά επίσης να 
εμβαθύνει και να βελτιώνει τις υφιστάμενες ήδη δραστηριότητες.

Τροπολογία 22
Άρθρο 9, εδάφιο 2, σημείο 4α (νέο)

4α) Ανάπτυξη μέτρων για την εκπαίδευση 
στις αγροτικές περιοχές·

Τροπολογία 23
Άρθρο 9, εδάφιο 2, σημείο 5

5) Ανάπτυξη του τουρισμού και των 
διευκολύνσεων σε αγροτικές περιοχές.

5) Ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού, των 
διευκολύνσεων και του πολιτιστικού βίου
σε αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 24
Άρθρο 9, εδάφιο 2, σημείο 5α (νέο)

5α) Παραγωγή βιοκαυσίμων και/ η χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Αιτιολόγηση

Οι αγροτικές περιοχές πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράγει το 12% της  ακαθάριστης  κατανάλωσης   ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 25
Άρθρο 9, εδάφιο 2, σημείο 5β (νέο)

5β) Επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση 
(υποδομές, τεχνική υποστήριξη και 
ενημέρωση των τελικών χρηστών).

Τροπολογία 26
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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, 4 και 5 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 δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης, της βιώσιμης χρήσης των 
φυσικών πόρων και στην τόνωση του 
τουριστικού τομέα καθώς και στην ευρεία 
ανάπτυξη και διαφοροποίηση των 
αγροτικών περιοχών.

Αιτιολόγηση

Η ανεργία αποτελεί σημαντικό παράγοντα εγκατάλειψης από τους ανθρώπους περιοχών με 
φυσικά μειονεκτήματα.

Τροπολογία 27
Άρθρο 12, σημείο 3α (νέο)

3α) Αξιολόγηση της επίπτωσης στην 
απασχόληση στις ενδιαφερόμενες περιοχές 
και τις γειτονικές προς αυτές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων 
εργασίας, των εποχικών επιπτώσεων και 
δεξιοτήτων·

Αιτιολόγηση

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην απασχόληση πρέπει να εξετάζονται κατά την κατάρτιση 
επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», 
προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερος συντονισμός σχεδίων που διατρέχουν 
διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, κοινωνικά στρώματα και διαφορετικές περιοχές.

Τροπολογία 28
Άρθρο 14, παράγραφος 3

3. Κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ορίζει 
εκπροσώπους οι οποίοι συμμετέχουν στην 
επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

3. Κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ορίζει 
εκπροσώπους οι οποίοι συμμετέχουν στην 
επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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(…). (…) και διασφαλίζει ότι οι συμμετέχουσες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
εκπροσωπούνται καταλλήλως σύμφωνα με 
το θεσμικό πλαίσιο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί να διασφαλίσει συνέπεια με τις αρχές της εταιρικής σχέσης και της 
επικουρικότητας.
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