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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής για 
κανονισμό σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Κατά την 
άποψή του η πρόταση επιτυγχάνει να συνδέσει την πολιτική συνοχής με τους στόχους της 
Λισσαβώνας και του Γκότεμπουργκ. Ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι όντως η εξασφάλιση μιας κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών της διαδικασίας ανάπτυξης. Η παρέμβαση του 
ΕΤΠΑ προβλέπεται σε μια σειρά θεμάτων και τομέων που σε γενικές γραμμές φαίνονται ότι 
είναι συνεπείς με τους προαναφερθέντες στόχους. Ωστόσο, ο συντάκτης γνωμοδότησης 
πιστεύει ότι πρέπει να προστεθούν περαιτέρω τομείς στα σχετικά άρθρα προκειμένου να 
βελτιωθεί η περιβαλλοντική απόδοση αυτού του ταμείου ειδικότερα.

Για παράδειγμα, θα πρέπει να υπογραμμισθεί η σπουδαιότητα του πυλώνα περιβαλλοντικής 
προστασίας όταν πρόκειται για τα περιφερειακά κονδύλια που προορίζονται για τις 
υποανάπτυκτες περιφέρειες στο πλαίσιο του στόχου της σύγκλισης. Αυτές οι περιφέρειες 
έχουν συχνά απηρχαιωμένες βιομηχανίες και περιοχές με ιδιαίτερη ρύπανση καθώς και 
υψηλή πυκνότητα πληθυσμού. Η αναδιάρθρωση ορισμένων βιομηχανιών σ' αυτές τις 
περιοχές απαιτεί όχι μόνον την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας αλλά και υψηλά 
πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας. Συνεπώς πρέπει να ενθαρρυνθεί και να 
χρηματοδοτηθεί η άμεση ενίσχυση σε επενδύσεις που εισαγάγουν τις πλέον προχωρημένες 
τεχνολογικές λύσεις.

Είναι αναγκαία και θα πρέπει να ληφθεί ως προτεραιότητα η δημιουργία όρων που στοχεύουν 
στη μείωση του κενού στα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας μεταξύ των κρατών μελών, 
ειδικότερα στο πλαίσιο της τελευταίας διεύρυνσης. Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η 
εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 ή η οδηγία-πλαίσιο περί ύδατος καθώς και η προώθηση 
της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο σύνολό της πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 
επίπεδο ΕΕ.

Η αποτελεσματικότητα της διαρθρωτικής πολιτικής της ΕΕ θα αυξηθεί πάρα πολύ εάν οι 
περιφέρειες δεν επιβαρύνονταν με μια σειρά μακροπρόθεσμων και αυστηρών περιορισμών 
δίδοντας μεγαλύτερη σπουδαιότητα στις ειδικές τοπικές προτεραιότητες. Επιπλέον, η 
απλοποίηση των διαδικασιών θα ήταν ευπρόσδεκτη όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων. 
Όντως, οι λεπτομερείς και ειδικές διαδικαστικές απαιτήσεις δημιουργούν μεγάλο κίνδυνο 
επιβράδυνσης της εφαρμογής νέων υψηλής ποιότητας καθαρών τεχνολογιών και 
παρεμπόδισης της όλης διαδικασίας βελτίωσης της περιβαλλοντικής προστασίας. Συνεπώς, το 
ζήτημα της ικανότητας απορρόφησης αξίζει ειδικής προσοχής εκ μέρους της Επιτροπής και 
των κρατών μελών.

Σχετικά με ένα πιο συγκεκριμένο θέμα που αφορά τους κανόνες για την επιλεξιμότητα των 
δαπανών, το σχέδιο κανονισμού χαρακτηρίζει τον ΦΠΑ ως μη επιλέξιμο για χρηματοδότηση 
από το ΕΤΠΑ (και το Ταμείο Συνοχής) σε όλες τις περιπτώσεις ανεξάρτητα από το εάν είναι 
επιστρεπτέος ή όχι. Κατά συνέπεια, εάν οι νέοι κανόνες για την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ 
τεθούν σε ισχύ, το σημερινό ποσοστό στήριξης θα μειωθεί από το εφαρμοζόμενο ποσοστό 
του ΦΠΑ, πράγμα το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι θα αυξηθεί το επίπεδο της εθνικής 
συγχρηματοδότησης. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι οι 
ισχύοντες κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ θα πρέπει να διατηρηθούν για την 
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επόμενη προγραμματική περίοδο. Ο ΦΠΑ ο οποίος είναι μη επιστρεπτέος θα πρέπει συνεπώς 
να παραμείνει επιλέξιμος για τις συνεισφορές του ΕΤΠΑ όπως ισχύει για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι οι ίδιοι κανόνες σχετικά με την 
επιλεξιμότητα των δαπανών θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα ταμεία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 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
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 βιώσιμων διαρθρωτικών 
βελτιώσεων και προσαρμογών των 
περιφερειακών οικονομιών, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών 
που παρακμάζουν.

Αιτιολόγηση

Τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να συνεισφέρουν στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ 
και να την διαδίδουν.

Τροπολογία 2
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 

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

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ορθής ανάπτυξης. απασχόλησης και την προστασία και 
βελτίωση του φυσικού και αστικού 
περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξασφάλιση μιας κατάλληλης 
ισορροπίας μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών της αναπτυξιακής 
διαδικασίας. Δεν μπορεί να υποτιμηθεί η σπουδαιότητα του πυλώνα της περιβαλλοντικής 
προστασίας όταν πρόκειται για περιφερειακά κονδύλια που διατίθενται για τις υποανάπτυκτες 
περιφέρειες στο πλαίσιο του στόχου της σύγκλισης (άρθρο 4 του κανονισμού για το ΕΤΠΑ, 
COM(2004)0495). Σ' αυτές τις περιφέρειες, λόγω του χαμηλού ποσοστού επενδύσεων, 
παραμελούνται όχι μόνον η αναπτυξιακή και η πολιτισμική πρόοδος αλλά και η περιβαλλοντική 
προστασία. Με τον όρο περιβάλλον πρέπει επίσης να εννοούμε το φυσικό και αστικό 
περιβάλλον το οποίο συχνά διαχειρίζονται τα δημοτικά συμβούλια.

Τροπολογία 3
Άρθρο 3α (νέο)

Άρθρο 3α
Ισόρροπη και βιώσιμη περιφερειακή 

ανάπτυξη
Περιφερειακή ανάπτυξη σημαίνει τη 
διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της 
αυτοσυντηρούμενης ζωής και εργασίας 
στις περιφέρειες και, όπου χρειάζεται, την 
αναμόρφωση αυτών 

Τροπολογία 4
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, ποιότητα των 
υδάτων, προστασία και αξιοποίηση της 
κοίτης των ποταμών, πρόληψη των 
περιβαλλοντικών κινδύνων 
(συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
έναντι πλημμυρών και ρύπανσης 
εσωτερικών υδάτων), κατεργασία υγρών 
λυμάτων και ποιότητα του αέρα, 
ενοποιημένη πρόληψη και έλεγχο ρύπανσης, 
πρόληψη της ηχορύπανσης, εξυγίανση 
μολυσμένων χώρων και γης, ανάπτυξη 
γαιών σε αγροτικές περιοχές, προώθηση της 
βιοποικιλότητας και της προστασίας της 
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φύσης, ενίσχυση ΜΜΕ για την προώθηση 
βιώσιμων τρόπων παραγωγής μέσω της 
εισαγωγής απλοποιημένων 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους 
περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης 
και της υιοθέτησης και χρήσης τεχνολογιών 
πρόληψης της ρύπανσης, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών 
πρόληψης των κλιματικών αλλαγών.

Τροπολογία 5
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 και πολιτιστικών πόρων ως 
δυνατότητας για την ανάπτυξη βιώσιμου 
τουρισμού, προστασία και ενίσχυση της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως 
μέσου υποστήριξης της ισόρροπης 
οικονομικής ανάπτυξης, ενισχύσεις για τη 
βελτίωση της παροχής τουριστικών 
υπηρεσιών μέσω παροχής νέων υπηρεσιών 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Τροπολογία 6
Άρθρο 4, σημείο 10α) (νέο)

10α) Άμεση ενίσχυση των επενδύσεων, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις καθαρές 
τεχνολογίες υψηλής ποιότητας, 
προκειμένου να αναδιαρθρωθούν οι βαριές 
βιομηχανίες στις περιφέρειες όπου η 
μετάβαση στην οικονομία της αγοράς 
πραγματοποιήθηκε πολύ πρόσφατα.

Αιτιολόγηση

Οι περιφέρειες που ενισχύονται με βοήθεια βάσει του στόχου της σύγκλισης έχουν συχνά 
απηρχαιωμένες βιομηχανίες και περιοχές με ιδιαίτερη ρύπανση. Επιπλέον, αυτές οι περιφέρειες 
έχουν επίσης υψηλή πυκνότητα πληθυσμού. Συνεπώς, η αναδιάρθρωση ορισμένων βιομηχανιών 
σ' αυτές τις περιοχές απαιτεί όχι μόνον την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας αλλά και 
υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας. Είναι αναγκαία η εφαρμογή των πλέον 
προηγμένων τεχνολογικών λύσεων.
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Τροπολογία 7
Άρθρο 5, παράγραφος 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 οι 
οποίες προωθούν το οικονομικό, κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό δυναμικό.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η περιβαλλοντική αξία μολυσμένων χώρων για τη φύση και για 
τη βιοποικιλότητα, αναγνωρίζοντας ότι αυτό έχει ευρύτερα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 
οικονομικά οφέλη. Πρβλ. επίσης την αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 5, παράγραφος 2, 
στοιχείο αα) (νέο).

Τροπολογία 8
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο α)α (νέο)

αα) Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών 
που συνδέονται με την εφαρμογή της 
οδηγίας-πλαισίου περί ύδατος, τη 
βιοποικιλότητα και τη διαχείριση του 
Natura 2000 συμβάλλοντας στη βιώσιμη 
ανάπτυξη και στη διαφοροποίηση των 
αγροτικών περιοχών.

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις στη βιοποικιλότητα και στους χώρους Natura 2000 δεν θα πρέπει να συνδέονται 
μόνον με άμεσα οικονομικά οφέλη αλλά θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης των περιφερειών. Πρβλ. επίσης την αιτιολόγηση της τροπολογίας στο 
άρθρο 5, παράγραφος 2, σημείο α).

Τροπολογία 9
Άρθρο 5, σημείο 2, στοιχείο α)β (νέο)

αβ) Προώθηση της ανάπτυξης υποδομής 
κατά μήκος των οδών πρόσβασης σε 
προστατευόμενες περιοχές με σκοπό να 
ενθαρρυνθεί ο αυτοσυντηρούμενος 
τουρισμός και να παρασχεθεί 
προστιθέμενη αξία σε προστατευόμενες 
περιοχές όπως αυτές του δικτύου Natura 
2000·
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Αιτιολόγηση

Προς το συμφέρον του αυτοσυντηρούμενου τουρισμού θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν και να 
τυγχάνουν μέριμνας οδοί πρόσβασης σε προστατευόμενες περιοχές.

Τροπολογία 10
Άρθρο 5, σημείο 2, στοιχείο γ)

γ) Προώθηση των καθαρών δημόσιων 
αστικών μεταφορών.

γ) Προώθηση των φιλικών προς το 
περιβάλλον δημόσιων μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι προσβλέπουμε σε λύσεις στον τομέα των μεταφορών με θετικές 
συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον αφορά το σύνολο της Ένωσης και όχι μόνον των 
αστικών συγκροτημάτων.

Τροπολογία 11
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο δ)

δ) Ανάπτυξη σχεδίων και μέτρων για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών και
τεχνολογικών κινδύνων.

δ) Ανάπτυξη σχεδίων και μέτρων για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων της άμβλυνσης των 
κλιματικών αλλαγών και της προσαρμογής 
σ' αυτές, και μειώνοντας τον κίνδυνο 
πλημμυρών μέσω της εφαρμογής της 
οδηγίας-πλαισίου περί ύδατος.

Αιτιολόγηση

Οι κλιματικές αλλαγές είναι μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές απειλές που 
αντιμετωπίζουμε. Οι πλημμύρες και η οδηγία-πλαίσιο περί ύδατος συνδέονται μεταξύ τους και 
θα πρέπει να αναφερθούν εδώ.

Τροπολογία 12
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο δ)α (νέο)

δα) Προώθηση της βιώσιμης χρήσης των 
φυσικών πόρων και αύξηση των 
περιφερειακών ενεργητικών στοιχείων 
μέσω της πρόληψης της ρύπανσης και της 
βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων και 
των υδάτων.
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Αιτιολόγηση

Στόχος αυτής της τροπολογίας είναι να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να μειώσουν τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους, ιδιαίτερα μέσω των αποβλήτων και των υδάτων.

Τροπολογία 13
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο 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 
θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας 
από πλημμύρες, θαλάσσια ρύπανση και 
ρύπανση εσωτερικών υδάτων, πρόληψη και 
προστασία από τη διάβρωση, τους σεισμούς 
και τις χιονοστιβάδες και άμβλυνση των 
κλιματικών αλλαγών, και προσαρμογή σ' 
αυτές. 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 14
Άρθρο 7, στοιχείο α)

α) ΦΠΑ, α) επιστρεπτέος ΦΠΑ,

Αιτιολόγηση

Βλ. τη συνοπτική αιτιολόγηση του συντάκτη γνωμοδότησης.

Τροπολογία 15
Άρθρο 9, παράγραφος 2, σημείο 5)

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

5) Ανάπτυξη του τουρισμού και των 
διευκολύνσεων σε αγροτικές περιοχές και 
βελτίωση των φυσικών ενεργητικών 
στοιχείων, περιλαμβανομένης της 
υποδομής για τη βιοποικιλότητα και τη 
διαχείριση του Natura 2000.
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Τροπολογία 16
Άρθρο 9, παράγραφος 2α (νέα)

Ολοκληρωμένα έργα που απαιτούν τη 
συμμετοχή και/ή συνεργασία πλειόνων 
τοπικών αρχών θεωρείται ότι είναι δείκτες 
προστιθέμενης αξίας για τους σκοπούς των 
παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ στις αγροτικές 
περιοχές.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ενθαρρύνει τα ολοκληρωμένα περιφερειακά έργα που 
συνεπάγονται συνεργασία μεταξύ διαφόρων δήμων και κοινοτήτων.

Τροπολογία 17
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 
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 (σε επίπεδο υποδομών, δικτύων 
και υπηρεσιών), στην ενθάρρυνση της 
οικονομικής διαφοροποίησης, στην 
προώθηση και ανάπτυξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 
πολιτιστική κληρονομιά, στην προώθηση 
της βιώσιμης χρήσης και προστασίας των 
φυσικών πόρων και στην τόνωση του 
τουριστικού τομέα.

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα της πρόσβασης αποτελεί βασικό δεδομένο για την βοήθεια των περιφερειών με 
φυσικά μειονεκτήματα οπότε έχει σημασία να προσδιορισθούν σαφώς οι άξονες ανάπτυξης στον 
τομέα. Συχνά οι περιφέρειες με φυσικά μειονεκτήματα επικεντρώνονται υπερβολικά σε μία 
δραστηριότητα και η ενθάρρυνση της οικονομικής ποικιλότητας μπορεί να αποδειχθεί 
ευεργετική για την ανάπτυξή τους. Η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων θα πρέπει να 
συνδέεται με την προστασία τους.

Τροπολογία 18
Άρθρο 12, σημείο 1)

1) Ανάλυση της κατάστασης του τομέα 
συνεργασίας όσον αφορά τα ισχυρά και 
αδύνατα σημεία του και τη στρατηγική που 

1) Ανάλυση της κατάστασης του τομέα 
συνεργασίας όσον αφορά τα ισχυρά και 
αδύνατα σημεία του και τους στόχους για 
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υιοθετήθηκε για την αντιμετώπισή τους. τη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και τη 
στρατηγική που υιοθετήθηκε για την 
αντιμετώπισή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα 
κριτήρια βιωσιμότητας, δηλ. τον 
αντίκτυπο στη φύση, στην ιστορική 
κληρονομιά (περιλαμβανομένων των 
ιστορικών τοποθεσιών) και στις 
οικονομικές και δημογραφικές ισορροπίες.

Αιτιολόγηση

Όλες οι εθνικές στρατηγικές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να παρέχουν 
σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στη φύση και την ιστορική κληρονομιά που 
θα αναλύεται από ειδικούς στον τομέα.

Τροπολογία 19
Άρθρο 12, σημείο 3)

3) Πληροφορίες σχετικά με τις 
προτεραιότητες και τους ιδιαίτερους 
στόχους τους. Οι στόχοι αυτοί 
ποσοτικοποιούνται με τη χρήση 
περιορισμένου αριθμού δεικτών για την 
υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τις 
επιπτώσεις. Οι δείκτες επιτρέπουν τη 
μέτρηση της προόδου και της 
αποτελεσματικότητας των στόχων με τους
οποίους υλοποιούνται οι προτεραιότητες.

3) Πληροφορίες σχετικά με τις 
προτεραιότητες και τους ιδιαίτερους 
στόχους τους. Οι στόχοι αυτοί 
ποσοτικοποιούνται με τη χρήση 
περιορισμένου αριθμού δεικτών για την 
υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τις 
επιπτώσεις. Οι δείκτες επιτρέπουν τη 
μέτρηση της προόδου και της 
αποτελεσματικότητας των στόχων με τους 
οποίους υλοποιούνται οι προτεραιότητες και 
συνδέονται με την κοινωνικο-οικονομική, 
διαρθρωτική και περιβαλλοντική 
κατάσταση.

Αιτιολόγηση

Σχέδια και προγράμματα θα πρέπει να αξιολογούνται με ένα κράμα περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και οικονομικών δεικτών.

Τροπολογία 20
Άρθρο 14, παράγραφος 3α (νέα)

(3α) Οι διαχειριστικές αρχές υπό την 
εποπτεία των κρατών μελών, δημοσιεύουν 
τακτικά και με τον κατάλληλο τρόπο τις 
δράσεις που τυγχάνουν κοινοτικής 
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χρηματοδότησης και τις πιστώσεις που 
τους διατίθενται κατά κριτήριο 
επιλεξιμότητας. 

Αιτιολόγηση

Η ακριβής ενημέρωση για τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται έχει σημασία για την αύξηση 
της διαφάνειας όσον αφορά τον ακριβή προορισμό των ευρωπαϊκών πιστώσεων που 
διατίθενται σε τοπικό επίπεδο. Εξάλλου έχει επίσης σημασία να γνωρίζουμε επακριβώς τα ποσά 
που διατίθενται.
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