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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 14 Ιουλίου 2004, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβου

λίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)1.

2. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή γνωμοδότησε στις 6 Απριλίου 20052.

3. Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωμοδότησε στις 13 Απριλίου 20053.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 20054.

5. Στις 5 Μαΐου 2006, το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία, με σκοπό την υιοθέτηση

κοινής θέσης σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης.

6. Στις 12 Ιουνίου 2006, το Συμβούλιο υιοθέτησε κοινή θέση σχετικά με την πρόταση, η οποία

παρατίθεται στο έγγραφο 9059/06.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

7. Το άρθρο 158 της συνθήκης ΕΚ θεσπίζει τον κοινοτικό στόχο προώθησης της εναρμονισμέν

ης ανάπτυξης, και το άρθρο 160 προβλέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ) με στόχο την διόρθωση των περιφερειακών ανισοτήτων. 

Οι διαφορές στο επίπεδο της περιφερειακής ανάπτυξης εντός της Κοινότητας απαιτούν διαφο

ροποιημένη προσέγγιση τόσο από πλευράς προϋπολογισμού όσο και από πλευράς δράσεων. 

Κατά συνέπεια, οι δράσεις του ΕΤΠΑ διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιφέρεια που λαμ

βάνει ενίσχυση, παραμένουν όμως επικεντρωμένες στις προτεραιότητες της Ένωσης, που κα

θορίστηκαν στη Λισσαβώνα και στο Γκέτεμποργκ.

Σκοπός του κανονισμού είναι να καθοριστούν τα καθήκοντα, το πεδίο εφαρμογής της συνδρ

ομής και οι κανόνες επιλεξιμότητας για την παροχή συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Π

εριφερειακής Ανάπτυξης. 
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ΙΙΙ. ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Γενικά

8. Το Συμβούλιο συμφωνεί με τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής, προσπάθησε όμως ν

α βελτιώσει ορισμένες από τις διατάξεις και να προσθέσει περαιτέρω στοιχεία, τα περισσότερ

α εκ των οποίων περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω. Τα κυριότερα αφορούν ειδικότερα τ

α εξής: 

- ΦΠΑ

Η Επιτροπή πρότεινε ο μη ανακτήσιμος ΦΠΑ να είναι επιλέξιμος μόνον στην περίπτωσ

η του ΕΚΤ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμπέρανε ότι ο μη ανακτήσιμος ΦΠΑ είναι επι

λέξιμος βάσει των κανόνων του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής μόνον για τ

α κράτη μέλη των οποίων το ΑΕγχΠ δεν υπερβαίνει το 85% του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε οι λεπτομερείς ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν για τ

ις προαναφερόμενες ομάδες κρατών μελών να επεκταθούν ώστε να καλύψουν όλα τα κ

ράτη μέλη. Το Συμβούλιο αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και επέκτεινε την επιλεξιμότητα του μη ανακτήσιμου ΦΠΑ σε όλα τα κρ

άτη μέλη.

- Στέγαση

Η Επιτροπή πρότεινε η στέγαση να μην είναι επιλέξιμη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρό

τεινε να ληφθεί πρόνοια ώστε η επιλεξιμότητα της στέγασης στον κανονισμό ΕΤΠΑ γι

α τα κράτη μέλη των οποίων το ΑΕγχΠ δεν υπερβαίνει το 85% του μέσου ΑΕγχΠ της

ΕΕ να αποφασίζεται κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρ

ωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο, βάσει υπόδειξης της Επιτροπής, εισήγαγε συνεπώ

ς στην κοινή του θέση ειδική διάταξη, λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που πρότει

νε το ΕΚ κατά την πρώτη ανάγνωση, με την οποία οι δαπάνες στέγασης καθίστανται επ

ιλέξιμες για τα προαναφερόμενα κράτη μέλη υπό ορισμένες προϋποθέσεις (άρθρο 7).
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- Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα

και απασχόληση».

Η Επιτροπή πρότεινε να περιοριστεί ο κατάλογος των δραστηριοτήτων που είναι επιλέξ

ιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ στο άρθρο 5 (στόχος «Περιφερειακή ανταγωνισ

τικότητα και απασχόληση»). Το Συμβούλιο αποφάσισε όμως να επεκτείνει τον κατάλογ

ο αυτό σε άλλες δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από τις πρ

οτεινόμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) και να μην είναι αυτός ο κατάλογος δρασ

τηριοτήτων εξαντλητικός. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του

ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται πράγματι να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους σε συγκεκ

ριμένες προτεραιότητες συνδεδεμένες με τη στρατηγική της Λισσαβώνας· εξασφαλίζετ

αι συνεπώς κάποια συγκέντρωση μέσω αυτής της ούτως ειπείν «διαδικασίας κατανομή

ς» η οποία θεσπίζεται με τον κανονισμό του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατ

άξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο, και το Ταμείο Συνοχής μετά από τη σχετική σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβου

λίου. Η Επιτροπή δεν αντιτάχθηκε στη συλλογιστική αυτή.

9. Κατά τη διάρκεια της λεπτομερούς ανάγνωσης της πρότασης (Ιούλιος 2004 - Μάιος 2006), ει

σήχθησαν διάφορες συντακτικές αλλαγές με σκοπό τη αποσαφήνιση του κειμένου, την αντιμ

ετώπιση νομικών/γλωσσικών ζητημάτων και την εξασφάλιση της συνολικής συνοχής του καν

ονισμού, καθώς και μεταξύ των διαφόρων κανονισμών της δέσμης. Οι τροποποιήσεις αυτές

δεν αναφέρονται στο παρόν σημείωμα εκτός αν ενσωματώνουν τροπολογίες του Ευρωπαϊκο

ύ Κοινοβουλίου.

10. Στην ψηφοφορία του κατά την ολομέλεια της 6ης Ιουλίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ενέκρινε 102 τροπολογίες, οι περισσότερες εκ των οποίων ενσωματώθηκαν πλήρως, εν μέρει

ή κατ’ αρχήν στην κοινή θέση του Συμβουλίου.
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11. Στην οριστική διατύπωση της κοινής θέσης από τους γλωσσομαθείς νομικούς επαναριθμήθη

καν ορισμένες παράγραφοι του αιτιολογικού και ορισμένα άρθρα. Το παρόν έγγραφο ακολου

θεί την αρίθμηση που χρησιμοποιείται στην κοινή θέση και επομένως η αρίθμηση διαφέρει μ

ερικές φορές από εκείνη κειμένων της γνώμης του Κοινοβουλίου και της τροποποιημένης πρ

ότασης.

Αιτιολογικές παράγραφοι

12. Το Συμβούλιο τροποποίησε ορισμένες αιτιολογικές παραγράφους της πρότασης της Επιτροπ

ής και ενέκρινε ακόμη μερικές ώστε να αποτυπώνονται οι τροποποιήσεις και οι τροπολογίες

που εισήχθησαν στον κορμό του κανονισμού. Με αυτές τις παρεμβάσεις, το Συμβούλιο περιέ

λαβε στο νομοθέτημα πλήρως ή εν μέρει, ή μέσω αναδιατυπώσεως, τις τροπολογίες του Ευρ

ωπαϊκού Κοινοβουλίου αριθ. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14. 

Κεφάλαιο I - Γενικές διατάξεις (άρθρα 1 έως 7)

13. Ως προς τις γενικές διατάξεις, πέραν των ουσιαστικών τροποποιήσεων που αναφέρονται στο

σημείο 8, το Συμβούλιο εισήγαγε ορισμένες τροποποιήσεις, με σκοπό την ευχερέστερη αναγ

νώριση των ιδιαιτεροτήτων της παρέμβασης του ΕΤΠΑ στα πλαίσια των τριών στόχων. Το Σ

υμβούλιο εισήγαγε επομένως μερικά νέα πεδία παρέμβασης, μεταξύ των οποίων και μεγάλο

μέρος των προταθέντων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία και εξειδικεύονται κατωτ

έρω.

14. Στο άρθρο 3, το Συμβούλιο ενσωμάτωσε πλήρως την τροπολογία αριθ. 20 και εν μέρει τις τρ

οπολογίες 21 (δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών) και αριθ. 22 (μέτρα που περι

λαμβάνουν την παροχή στήριξης και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, ιδίως δε τις ΜΜΕ).

15. Στο άρθρο 4 για το στόχο «Σύγκλιση», το Συμβούλιο ενσωμάτωσε πλήρως την τροπολογί

α 29. 
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Επίσης ενσωμάτωσε εν μέρει τις ακόλουθες τροπολογίες: αριθ. 25 (εισαγωγή τοπικών οικονο

μικών δομών και δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων εργασίας), τροπολογία αριθ. 

27 και 28 (αναφορά στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, συμπράξεις του δημόσιου και του ιδιω

τικού τομέα),  αριθ. 30 (τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και ενίσχυση για μηχανισμούς π

ου παρέχουν υπηρεσίες σε επίπεδο γειτονιάς για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ό

ταν οι δράσεις αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/…(

ΕΚΤ)), αριθ. 117/32 (υδροδότηση και διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, επενδύσεις σε περιο

χές NATURA 2000), αριθ. 34 (ενθάρρυνση νέων και πλέον βιώσιμων μορφών τουρισμού) κα

ι μέρος αυτής διευρύνθηκε σημαντικά από το Συμβούλιο στο άρθρο 4 παρ. 6 και 7 (πολιτισμ

ός), αριθ. 38 (αναφορά στην επαγγελματική κατάρτιση).

Το Συμβούλιο, κατόπιν διεξοδικής εξέτασης, δεν ενσωμάτωσε την τροπολογία αριθ. 40. Ωστ

όσο, η Επιτροπή κατέθεσε δήλωση στα πρακτικά του Συμβουλίου σχετικά με το θέμα της δη

μόσιας ασφάλειας.

16. Στο άρθρο 5 για το στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», το Συμβούλι

ο ενσωμάτωσε πλήρως την τροπολογία αριθ. 44 (ευελιξία για τις εντασσόμενες σταδιακά περ

ιοχές), αριθ. 53 και 60.

Ενσωμάτωσε εν μέρει ή κατ’ ουσία τις εξής τροπολογίες : αριθ. 45 (συνεκτίμηση των τοπικώ

ν αναγκών), αριθ. 46 (προώθηση της βιομηχανικής Ε&ΤΑ, των ΜΜΕ), αριθ. 47 (βελτίωση τ

ης πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση), αριθ. 51 (αναφορά σε ιδρύματα τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης και έρευνας), αριθ. 112 (υποβαθμισμένες βιομηχανικές εκτάσεις, προαγωγή της

ανάπτυξης υποδομής που συνδέεται με τη βιολογική ποικιλότητα και τις περιοχές NATURA 

2000, πολιτισμός και τουρισμός), 59 (ανάπτυξη αποδοτικών συστημάτων ενεργειακής διαχεί

ρισης), 63 (ακτινικές ζεύξεις με τους κύριους σιδηροδρομικούς άξονες), 64 (ανάπτυξη προγρ

αμμάτων δράσης για πολύ μικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνίες).

17. Στο άρθρο 6 για το στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», το Συμβούλιο ενσωμάτωσε πλ

ήρως την τροπολογία αριθ. 65 και 67.

Ενσωμάτωσε επίσης εν μέρει ή κατ’ ουσία τις εξής τροπολογίες: 68 (υποστήριξη των δεσμών

μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών), 72 (μη εξαντλητικός κατάλογος), 74 (ανομβρία), 

80 (διαπεριφερειακή συνεργασία, αναφορά στο άρθρο 8), 82 (επιλεξιμότητα δαπανών στέγασ

ης υπό προϋποθέσεις).
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Κεφάλαιο II - Ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων εδαφικών χαρακτηριστικώ

ν (άρθρα 8 έως 11)

18. Αυτό το τμήμα της κοινής θέσης δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά σε σύγκριση με την πρόταση τ

ης Επιτροπής. Ως εκ τούτου, οι κύριες τροποποιήσεις εμπνέονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβ

ούλιο, ιδίως η ενίσχυση της αστικής διάστασης.

Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αριθ. 83 (σχεδόν όλες: βιώσιμη αστική ανάπτ

υξη, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, κλπ.), 88 (αναφορ

ά στη Συνθήκη), 84 (αύξηση του κατώτατου ορίου), 89 και 90 (διεύρυνση του καταλόγου τω

ν άρθρων 4 και 5) ενσωματώθηκαν εν μέρει ή κατ’ ουσία στο κεφάλαιο αυτό.

Κεφάλαιο III - Ειδικές διατάξεις σχετικά με το στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (άρ

θρα 12 έως 21)

19. Η κοινή θέση του Συμβουλίου έπρεπε στο κεφάλαιο αυτό να ανταποκριθεί στην ειδική απαίτ

ηση να αποτυπώσει τις αντίστοιχες διατάξεις του γενικού κανονισμού. Οι τροποποιήσεις και

οι τροπολογίες που είχαν εισαχθεί στον κανονισμό αυτό ενσωματώθηκαν συνεπώς στο κεφά

λαιο αυτό. Η προσέγγιση αυτή είχε συχνά καταλήξει σε ευρεία αναδιατύπωση της πρότασης

της Επιτροπής (συνήθως διατηρώντας την ουσία) και επομένως ορισμένες τροπολογίες του Ε

υρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ελήφθησαν υπόψη αφού έχασαν τη σημασία τους μετά από τη

ν αναδιατύπωση. Παρά ταύτα, οι τροπολογίες αριθ. 102 και 108 θα μπορούσαν να έχουν πλή

ρως ενσωματωθεί στην κοινή θέση.
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IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘ

ΗΚΑΝ

20. Κατόπιν πλήρους και ενδελεχούς εξέτασης, το Συμβούλιο δεν ενσωμάτωσε τις ακόλουθες τρ

οπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου : αριθ. 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 

26, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 

85, 87, 116, 91-101, 103, 104, 105, 106, 107, 109.

21. Μερικές από τις τροπολογίες αυτές δεν ήταν δυνατόν να γίνουν δεκτές λόγω ασυμβατότητας

προς τις διατάξεις του κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τ

αμείο Συνοχής, για παράδειγμα όσες αφορούν την αλλαγή της ονομασίας του στόχου «Περιφ

ερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», ήτοι οι τροπολογίες αριθ. 16 και 19. Σε άλλες

περιπτώσεις, π.χ. για τις τροπολογίες 18, 85 και 106 το κείμενο αναδιατυπώθηκε κατά τρόπο

ν ώστε η τροπολογία δεν μπορούσε πλέον να ενσωματωθεί. Ως προς τις τροπολογίες αριθ. 

31, 36, 91 ή 103, το Συμβούλιο τις ενσωμάτωσε οριζόντια στον κανονισμό του Συμβουλίου

περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Σε άλλες περιπτώσεις το Συμβούλιο έ

κρινε ότι οι τροπολογίες θα διεύρυναν υπέρμετρα το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Παρ

άδειγμα οι τροπολογίες αριθ. 19, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70,

71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81. Οι τροπολογίες 91 έως 101 δεν μπορούν να ενσωματωθούν διό

τι το περιεχόμενο του προγράμματος για το στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» θα πρέ

πει να είναι όσον το δυνατόν παραπλήσιο με τα επιχειρησιακά προγράμματα των άλλων δύο

στόχων.
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V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

22. Το Συμβούλιο ενσωμάτωσε στην κοινή του θέση πάρα πολλές από τις τροπολογίες του Ευρω

παϊκού Κοινοβουλίου οι οποίες είναι απόλυτα σύμφωνες με τους στόχους της πρότασης της

Επιτροπής.

23. Σε όλο το κείμενο της κοινής θέσης, το Συμβούλιο προσπάθησε να επιτύχει μια εύλογη και λ

ειτουργική ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των φορέων και των λοιπών αφορωμένων μ

ερών. Η συνολική ισορροπία της κοινής θέσης του Συμβουλίου αναγνωρίστηκε από την Επιτ

ροπή και επιβεβαιώθηκε με ομόφωνη πολιτική συμφωνία του Συμβουλίου στις 5 Μαΐο

υ 2006.

________________________


