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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2004)0495)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 162 και 299, παράγραφος 2, 
της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0089/2004),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 160 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου των 
Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της 
Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής 
Αλιείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
(A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
εξασφαλίζουν ότι δεν υφίστανται 
διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού κατά τα 
διάφορα στάδια εφαρμογής του ΕΤΠΑ 
και των άλλων διαρθρωτικών ταμείων, 
και ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση 
σε αυτά.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που στηρίζονται 
από το ΕΤΠΑ σχετίζεται με τη χρηστή 
διαχείριση και την εταιρική σχέση μεταξύ 
όλων των σχετικών εδαφικών και
κοινωνικοοικονομικών φορέων και 
ιδιαίτερα των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών.

(5) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που στηρίζονται 
από το ΕΤΠΑ σχετίζεται με τη χρηστή 
διαχείριση και την εταιρική σχέση μεταξύ 
όλων των σχετικών εδαφικών, 
κοινωνικοοικονομικών και
περιβαλλοντικών φορέων και ιδιαίτερα 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών.

Αιτιολόγηση

Οι περιβαλλοντικοί φορείς πρέπει να συμμετέχουν πλήρως, όπως ακριβώς οι κοινωνικοί και οι 
οικονομικοί φορείς.

Τροπολογία 3
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 και των παρεμβάσεων 
του Στόχου 2 στις αστικές περιοχές που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες 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, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των 
επενδύσεων για τη βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη, θα πρέπει να ενισχυθεί με την 
πλήρη ενσωμάτωση μέτρων για τον τομέα 
αυτό στα επιχειρησιακά προγράμματα που 
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συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Αιτιολόγηση

Η αστική διάσταση μπορεί να ενισχυθεί μόνον εάν εξασφαλίζεται ένα επαρκές επίπεδο 
επενδύσεων στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

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 και 
αραιοκατοικημένες περιοχές των οποίων η 
γεωγραφική θέση επιβραδύνει την 
ανάπτυξή τους.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διαγραφεί το επίθετο "ορισμένα", για λόγους συνοχής με αυτά που ορίζονται 
στο άρθρο ΙΙΙ-220 της Συνταγματικής Συνθήκης.

Τροπολογία 5
Άρθρο 2

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 στο πλαίσιο της 
Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 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.



PE 355.499v01-00 8/20 PR\558373EL.doc

EL

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:

α) τις ενέργειες τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, 
τη δημιουργία σταθερών θέσεων 
απασχόλησης, την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και της επίτευξης 
περιβαλλοντικών βελτιώσεων μέσω της 
εφαρμογής της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας·
β) τις ενέργειες άρσης των εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες 
στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και σε οικοδομημένες περιοχές 
εξασφαλίζοντας ότι η προσβασιμότητα 
αποτελεί όρο για οποιοδήποτε πρόγραμμα 
το οποίο επωφελείται από πόρους των 
ταμείων.

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο α)

α) παραγωγικές επενδύσεις, α) παραγωγικές επενδύσεις, σύμφωνα με 
τις προτεραιότητες που ορίζονται στο 
άρθρο 2,

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση της φύσης των "παραγωγικών επενδύσεων".

Τροπολογία 7
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 

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

επιτοκίου, υπηρεσίες γειτονιάς και από 
κοινού τοπικές πρωτοβουλίες, δημιουργία 
δικτύων και συνεργασία μεταξύ 
περιφερειών, πόλεων και των συναφών 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών φορέων,

Αιτιολόγηση

Η εδαφική συνεργασία δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε απλές ανταλλαγές εμπειριών αλλά, 
αντιθέτως, να εντείνεται ολοένα και περισσότερο.

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, εισαγωγικό τμήμα

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, τοπικής και αστικής 
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:

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 

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

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η προώθηση της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, η επανόρθωση των ζημιών που 
προκαλούνται στο περιβάλλον και η προώθηση της βιώσιμης χρησιμοποίησης των φυσικών 
πόρων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη μείωση των λυμάτων, την προώθηση της 
ενεργειακής αποτελεσματικότητας κλπ.).

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

Αιτιολόγηση

Προστίθεται ο παράγοντας της φυσικής κληρονομιάς.

Τροπολογία 11
Άρθρο 4, σημείο 10α) (νέο)

10α) Δημόσια ασφάλεια, που 
περιλαμβάνει επενδύσεις στις υποδομές 
και στις τεχνολογίες για τη βελτίωση του 
ελέγχου της περιφέρειας, την πρόληψη 
των διεισδύσεων της εγκληματικότητας 
στην οικονομία και τη διάδοση της 
παιδείας της νομιμότητας.

Αιτιολόγηση

Το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες της έλλειψης ανάπτυξης σε 
ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες.
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Τροπολογία 12
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· οι δράσεις 
πρέπει να στοχεύουν μεταξύ άλλων:.
- στον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης 
της προώθησης των φυσικών και 
πολιτιστικών ενεργητικών στοιχείων ως 
δυνατότητα για την ανάπτυξη βιώσιμου 
τουρισμού·
- στη βοήθεια για τη βελτίωση της 
παροχής τουριστικών υπηρεσιών μέσω 
νέων υψηλής προστιθέμενης αξίας 
υπηρεσιών·
- στην προστασία και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς προς ενίσχυση 
της οικονομικής ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις στη βιοποικιλότητα και στο Natura 2000 δεν συνδέονται μόνο με άμεσα 
οικονομικά οφέλη. Ο τουρισμός και η προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών ενεργητικών 
στοιχείων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία περιφερειακής ανταγωνιστικότητας 
και απασχόλησης. Αυτή η προϋπόθεση έχει γίνει αποδεκτή βάσει του σημερινού κύκλου των 
διαρθρωτικών ταμείων και έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την επίτευξη στόχων.

Τροπολογία 13
Άρθρο 5, σημείο 2), στοιχείο γ)

γ) Προώθηση των καθαρών δημόσιων 
αστικών μεταφορών.

γ) Προώθηση των φιλικών προς το 
περιβάλλον δημόσιων μεταφορών.

Τροπολογία 14
Άρθρο 5, σημείο 3), στοιχείο α)

α) Ενίσχυση των δευτερογενών δικτύων 
μέσω της βελτίωσης των ζεύξεων των 
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών με 
περιφερειακά σιδηροδρομικά κέντρα, 

α) Ενίσχυση των δευτερογενών δικτύων 
μέσω της βελτίωσης των ζεύξεων των 
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών με 
περιφερειακά σιδηροδρομικά κέντρα, 
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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,

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, ακτοπλοΐας,
θαλάσσιων συνδέσεων με μικρότερα 
νησιά και εγκάρσιων αεροπορικών 
συνδέσεων μεταξύ αερολιμένων πρώτης 
και δεύτερης κατηγορίας,

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι δεν παραμελούνται ορισμένες μορφές θαλάσσιων και αεροπορικών 
δρομολογίων στις ευρωπαϊκές περιφερειακές θαλάσσιες περιοχές.

Τροπολογία 15
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,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων μέσω κοινών 
στρατηγικών για τη βιώσιμη εδαφική 
ανάπτυξη, και κυρίως:

Τροπολογία 16
Άρθρο 6, σημείο 1), στοιχείο β)

β) Ενθάρρυνση της προστασίας και κοινής 
διαχείρισης του περιβάλλοντος.

β) Ενθάρρυνση της προστασίας και κοινής 
διαχείρισης του περιβάλλοντος και της 
πρόληψης του κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Η πρόληψη του φυσικού κινδύνου έχει μία σαφώς διασυνοριακή διάσταση και δεν θα πρέπει να 
αποκλείεται από τις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία 17
Άρθρο 6, σημείο 2), στοιχείο β)

β) Βελτίωση της πρόσβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
διασυνοριακούς τομείς διευρωπαϊκών 
δικτύων, βελτιωμένη τοπική και 

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

περιφερειακή πρόσβαση σε εθνικά και 
διεθνικά δίκτυα και συστήματα, 
βελτιωμένη διαλειτουργικότητα εθνικών 
και περιφερειακών συστημάτων και 
δημιουργία και ανάπτυξη των θαλάσσιων 
αυτοκινητοδρόμων, και προώθηση
προηγμένων τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών,

Αιτιολόγηση

Οι θαλάσσιοι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής στρατηγικής των 
μεταφορών και είναι σημαντικό να προωθηθούν προκειμένου να μειωθεί η οδική συμφόρηση 
και η ρύπανση της ατμόσφαιρας.

Τροπολογία 18
Άρθρο 6, σημείο 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, κλιματικές αλλαγές, 
θαλάσσια ρύπανση και ρύπανση 
εσωτερικών υδάτων, πρόληψη και 
προστασία από τη διάβρωση, τους 
σεισμούς, τις εκρήξεις ηφαιστείων, τις 
χιονοστιβάδες, τις πυρκαγιές των δασών 
και την απερήμωση της γης. 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 19
Άρθρο 6, σημείο 2), στοιχείο δα) (νέο)

δα) προστασία και αναβάθμιση της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομικής 
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ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Αυτός ο τομέας δραστηριότητας δεν περιορίζεται απλώς σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
Υπάρχουν σαφή παραδείγματα όπου η διεθνική συνεργασία στην επίλυση προβλημάτων και στη 
συμμετοχή σε βέλτιστες πρακτικές προσφέρουν ουσιαστική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 20
Άρθρο 6, σημείο 3)

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και με εστίαση στα θέματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 
1 και 2 και στο άρθρο 8, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για 
δίκτυα συνεργασίας τα οποία καλύπτουν 
ολόκληρη την Κοινότητα και δράσεων που 
περιλαμβάνουν μελέτες, συλλογή
δεδομένων καθώς και παρακολούθηση και 
ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων στην 
Κοινότητα.

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και με εστίαση στα θέματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 
1 και 2 και στα άρθρα 8, 9, 10 και 11, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για 
δίκτυα συνεργασίας τα οποία καλύπτουν 
ολόκληρη την Κοινότητα και δράσεων που 
περιλαμβάνουν μελέτες, συλλογή 
δεδομένων καθώς και παρακολούθηση και 
ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων στην 
Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία αυτή δεν θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στις αστικές περιοχές αλλά πρέπει 
να περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές, τις περιφέρειες που εξαρτώνται από την αλιεία καθώς 
και τις περιοχές που πλήττονται από φυσικά μειονεκτήματα.

Τροπολογία 21
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

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
βιώσιμη ανάπτυξη 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 ενίσχυση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και για την 
αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
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τις αστικές περιοχές. οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων στις αστικές 
περιοχές.

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 καινοτομίας και της 
οικονομίας της γνώσης, της 
επιχειρηματικότητας, της τοπικής 
απασχόλησης και της ανάπτυξης των 
τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του αποφασιστικού ρόλου των πόλεων για την περιφερειακή ανάπτυξη, είναι 
σημαντικό για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της συνοχής και της συμβολής της στους 
στόχους της Λισσαβώνας και του Γκέτεμποργκ, οι  διαρθρωτικές χρηματοδοτήσεις να 
συνδέονται σαφέστερα με τις ανάγκες των πόλεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση 
δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη αστικών περιοχών οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν, 
αλλά παράλληλα να προχωρούν περαιτέρω, μέτρα "αναβάθμισης αστικών περιοχών".

Τροπολογία 22
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…), η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 
μέτρων στα πλαίσια του στόχου 
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
(…) για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
αυξάνεται στο 10% της σχετικής 
προτεραιότητας.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…), η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 
μέτρων στα πλαίσια του στόχου 
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
(…) για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
αυξάνεται στο 20% της σχετικής 
προτεραιότητας.

Αιτιολόγηση

Βασιζόμενο στη θετική πείρα της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBAN, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα τύπου ΕΚΤ σε αστικές περιοχές σε ποσοστό έως 20%, 
προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στις πόλεις να καθορίζουν με περισσότερο ευέλικτο 
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τρόπο τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τοπικών προκλήσεων.

Τροπολογία 23
Άρθρο 9, παράγραφος 3

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και 
τη λογική συνέπεια μεταξύ των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και εκείνων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας αφενός και των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
αφετέρου. Προς το σκοπό αυτό, για τις 
δράσεις που αναφέρονται στα σημεία 1), 3) 
και 5), τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
καθορίζουν σαφή κριτήρια προσδιορισμού 
των δράσεων που λαμβάνουν ενίσχυση 
από το ΕΤΠΑ με βάση το παρόν άρθρο ή 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης με βάση τα άρθρα 
49 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και θ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), για τις 
αγροτικές περιοχές ή από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας με βάση το άρθρο (…) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) για περιοχές 
που εξαρτώνται από την αλιεία.

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
εξασφαλίζουν, μέσω του πλαισίου για τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που ορίζει 
το άρθρο 36 του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΚ) (....), τη 
συμπληρωματικότητα και τη λογική 
συνέπεια, σε συμμόρφωση με τα μέτρα 
συντονισμού που ορίζει το άρθρο 25, 
παράγραφος 4, στοιχείο γ), του εν λόγω 
κανονισμού, μεταξύ των δράσεων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας αφενός και 
των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ αφετέρου. Προς το σκοπό 
αυτό, για τις δράσεις που αναφέρονται στα 
σημεία 1), 3) και 5), τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες κατά την εκπόνηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 
καθορίζουν σαφή κριτήρια προσδιορισμού 
των δράσεων που λαμβάνουν ενίσχυση 
από το ΕΤΠΑ με βάση το παρόν άρθρο ή 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης με βάση τα άρθρα 
49 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και θ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), για τις 
αγροτικές περιοχές ή από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας με βάση το άρθρο (…) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) για περιοχές 
που εξαρτώνται από την αλιεία. Επιπλέον, 
θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για κατά 
τη διάρκεια και εκ των υστέρων ελέγχους 
προκειμένου να παρακολουθείται η 
συμπληρωματικότητα και η συνοχή.

Αιτιολόγηση

Ο κύριος στόχος εδώ είναι να εξασφαλισθεί η συνοχή και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
δύο ταμείων. Η αναφορά στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες θα είναι συνεπής με την αρχή της 
παραγράφου όπου αναφέρονται αφενός τα κράτη μέλη και αφετέρου οι περιφέρειες.
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Τροπολογία 24
Άρθρο 12, σημείο 6), στοιχείο εα) (νέο)

εα) Περιγραφή των τρόπων συμμετοχής 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών, 
που έχουν εκπονηθεί από κάθε κράτος 
μέλος που συνυποβάλλει το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 
(...) κατά το στάδιο προετοιμασίας του 
ίδιου του προγράμματος και των 
προβλεπόμενων στη συνέχεια·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό στο πλαίσιο του στόχου της εδαφικής συνεργασίας να εφαρμόζονται από τα 
κράτη μέλη οι κανόνες της εταιρικής σχέσης. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή πρέπει να ορίσει 
ως προϋπόθεση για την αποδοχή των προτάσεων επιχειρησιακών προγραμμάτων την ένδειξη 
του πώς κάθε κράτος μέλος σκοπεύει να εφαρμόσει τους εν λόγω κανόνες.

Τροπολογία 25
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. 
(…), φροντίζοντας να εξασφαλισθεί η 
κατάλληλη εκπροσώπηση των σχετικών 
περιφερειακών ή τοπικών αρχών.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης και την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίζουν την κατάλληλη εκπροσώπηση των τοπικών ή περιφερειακών αρχών 
εντός της επιτροπής παρακολούθησης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο δημιουργήθηκε το 1975 
μετά την πρώτη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, "συμβάλλει στη διόρθωση των 
κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων" (άρθρο 160 της Συνθήκης ΕΚ).
Είναι σαφές ότι το καθήκον της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης βρίσκεται στο επίκεντρο της 
οικοδόμησης της Ένωσης. Είναι επίσης αληθές ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν απλώς μια 
ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, η πολιτική της συνοχής θα μπορούσε να περιορίζεται σε μια 
ανακατανομή πόρων προς όφελος των περιφερειών ή των χωρών που είναι λιγότερο 
αναπτυγμένες προκειμένου να αντισταθμισθούν οι διαφορές των εισοδημάτων. Ωστόσο η 
πολιτική αυτή έχει άλλες φιλοδοξίες: είναι ένα πολιτικό σχέδιο και ταυτόχρονα κοινωνικό και 
οικονομικό. Κατά συνέπεια, η πολιτική της συνοχής εκτείνεται ως ένα εργαλείο στην 
υπηρεσία ενός μοντέλου ανάπτυξης στο οποίο η αλληλεγγύη και η συνεργασία 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο1.
Μπροστά στην πρόκληση της τρέχουσας διεύρυνσης, η οποία δημιούργησε μια άνευ 
προηγουμένου ενίσχυση των περιφερειακών ανισοτήτων, η Επιτροπή εκπόνησε το κείμενο 
ενός νέου κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που αποσκοπεί 
στον εξορθολογισμό των στόχων και στην προσαρμογή τους στα θέματα της Λισσαβώνας και 
του Γκέτεμποργκ.
Το ΕΤΠΑ συμβάλλει στη χρηματοδότηση τριών νέων στόχων.
Έτσι οι περιφέρειες οι οποίες υστερούν σε ανάπτυξη θα επωφεληθούν του στόχου 
"σύγκλιση", για τον οποίο το ΕΤΠΑ διατηρεί ένα ευρύ πεδίο παρέμβασης. Αυτό θα επιτρέψει 
στις περιφέρειες να αξιοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τους πόρους τους και να 
ξεκινήσουν μια διαδικασία βιώσιμης ανάπτυξης (άρθρο 4).
Ο στόχος περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (άρθρο 5) οικοδομείται γύρω 
από τρία θέματα: καινοτομία και οικονομία της γνώσης, περιβάλλον και πρόληψη των 
κινδύνων και πρόσβαση στις υπηρεσίες μεταφορών και τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας.
Η εδαφική συνεργασία (άρθρο 6), που είναι εμπνευσμένη από την επιτυχία της κοινοτικής 
πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙ, είναι οργανωμένη γύρω από διασυνοριακές, διεθνικές και 
διαπεριφερειακές συνιστώσες με ένα κατάλογο δράσεων που φέρει τη σφραγίδα των θεμάτων 
της Λισσαβώνας και του Γκέτεμποργκ.

Ο κανονισμός προβλέπει κατόπιν ειδικές διατάξεις που λαμβάνουν υπόψη ιδιαίτερα 
περιφερειακά χαρακτηριστικά (άρθρα 8, 9, 10 και 11):
Όσον αφορά την αστική διάσταση (άρθρο 8), το ΕΤΠΑ "ενισχύει την ανάπτυξη 
συμμετοχικών, ενοποιημένων στρατηγικών για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν τις αστικές 
περιοχές". Οι δράσεις στον αστικό τομέα ως εκ τούτου ενσωματώνονται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και δεν υφίστανται πλέον ειδικά 
προγράμματα, όπως η κοινοτική πρωτοβουλία URBAN.
Το ΕΤΠΑ παρεμβαίνει και στις αγροτικές περιοχές και στις περιοχές που εξαρτώνται από 
την αλιεία (άρθρο 9). Η δράση του επικεντρώνεται στην προώθηση της οικονομικής 
διαφοροποίησης αυτών των περιφερειών. Εναπόκειται στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες 

  
1 Μελέτη σχετικά με την προσαρμογή της πολιτικής της συνοχής στη διευρυμένη Ευρώπη και στους στόχους 
της Λισσαβώνας και του Γκέτεμποργκ – Notre Europe. κυρία M. Jouen.
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το έργο της εξασφάλισης της συμπληρωματικότητας και της συνοχής μεταξύ των δράσεων 
που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) με τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ.
Εξάλλου, το ΕΤΠΑ ενισχύει, στο πλαίσιο του στόχου ανταγωνιστικότητας, περιφερειακά 
προγράμματα στις ζώνες που παρουσιάζουν φυσικά μειονεκτήματα (άρθρο 10).
Τέλος, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (άρθρο 11), είτε εμπίπτουν στο στόχο σύγκλισης 
είτε όχι, θα επωφεληθούν ειδικής χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ.

Παρατηρήσεις

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής συνδυάζει αποτελεσματικά και 
ισόρροπα τους στόχους της πολιτικής της συνοχής με τις προτεραιότητες της Λισσαβώνας και 
του Γκέτεμποργκ, δηλαδή: ανταγωνιστικότητα, απασχόληση και κοινωνική ενσωμάτωση, 
προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη των κινδύνων, οικονομία της γνώσης.
Εν προκειμένω, υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα ορισμένων προτεινόμενων επιλογών, όπως:

- η προτεραιότητα που δίδεται στις δράσεις για την έρευνα και την καινοτομία αφενός για το 
στόχο της σύγκλισης και αφετέρου για το στόχο της ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης
- η προσοχή όσον αφορά την προβληματική της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω δράσεων που 
έχουν στόχο αντίστοιχα το περιβάλλον, τις μεταφορές, την ενέργεια, την πρόληψη και τη 
διαχείριση των φυσικών κινδύνων
- ο συνυπολογισμός των προβλημάτων που συνδέονται με την προσβασιμότητα στο πλαίσιο 
του στόχου της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης
- η προώθηση της εδαφικής συνεργασίας στο πλαίσιο του τρίτου στόχου και ειδικότερα η 
αναγνώριση των θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας.

Κρίνει εξάλλου θετικά την ενίσχυση ορισμένων θεμελιωδών αρχών της πολιτικής της 
συνοχής, όπως η συγκέντρωση των παρεμβάσεων, η προσθετικότητα και η εταιρική σχέση.

Ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί αναγκαίο να επιφέρει ορισμένες τροποποιήσεις. Ειδικότερα:

• Αρχή των μη διακρίσεων και των ίσων ευκαιριών
Είναι σημαντικό να εισαχθεί μια υπενθύμιση της αρχής των μη διακρίσεων και των 
ίσων ευκαιριών για την πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και γενικότερα στα διαρθρωτικά ταμεία (τροπ. 1)

• Ανάπηροι
Συμφωνεί με το γεγονός ότι το ΕΤΠΑ πρέπει να αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο 
για τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των αναπήρων σε όλες τις πλευρές της 
ζωής. Για το σκοπό αυτό, εκτός από την ήδη παρατεθείσα αναφορά στην αρχή των 
μη διακρίσεων, ο εισηγητής προτίθεται να εισαγάγει μεταξύ των σκοπών του ΕΤΠΑ 
(άρθρο 2) συγκεκριμένη υποχρέωση για την άρση των εμποδίων για τους ανάπηρους 
(τροπ. 5)
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• Περιβάλλον και πολιτιστική κληρονομιά
Για να εκτιμηθεί η αναφορά στην προαγωγή της βιοποικιλότητας και της ανάπτυξης 
των υποδομών που συνδέονται με το Natura 2000, θεωρείται αναγκαίο να εισαχθούν 
περαιτέρω τροπολογίες με στόχο τη φροντίδα, την προστασία και την αξιοποίηση 
του περιβάλλοντος (τροπ. 3-5-9-10-13-15-18-21) και της πολιτιστικής κληρονομιάς 
(τροπ. 12 και 19), στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης που περιγράφεται από την 
Επιτροπή.
Ο εισηγητής θεωρεί εξάλλου ότι οι περιβαλλοντικοί φορείς πρέπει να συμμετέχουν 
στον ίδιο βαθμό όπως και οι άλλοι εδαφικοί και κοινωνικοοικονομικοί φορείς στο 
στάδιο της διαχείρισης της υλοποίησης των δράσεων του ΕΤΠΑ (τροπ. 2)

• Αστική διάσταση
Αν και οι πόροι που διατίθενται για την πολιτική που αφορά τις αστικές περιοχές 
είναι περισσότεροι από εκείνους της παλιάς πρωτοβουλίας URBAN, ο εισηγητής 
θεωρεί ότι η αστική διάσταση πρέπει να εξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο μέσω:

q αύξησης του ορίου παρέμβασης του ΕΤΠΑ σε δράσεις που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΚΤ στις αστικές ζώνες (τροπ. 22)

q κατάλληλου επιπέδου επενδύσεων των πολιτικών της βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης (τροπ. 3)

q μεγαλύτερης συμμετοχής των τοπικών φορέων κατά την εκπόνηση των εθνικών 
πλαισίων στρατηγικής, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής 
της εταιρικής σχέσης

• Ασφάλεια
Στο πλαίσιο του στόχου της σύγκλισης, ο εισηγητής θεωρεί σημαντικό να προστεθεί 
– μεταξύ των σκοπών του στόχου που αναφέρονται στο άρθρο 4 – μια υπενθύμιση 
του θέματος της δημόσιας ασφάλειας, εννοούμενη και ως εγγύηση κατά των 
διεισδύσεων του οργανωμένου εγκλήματος στην οικονομία και στις διαδικασίες των 
δαπανών που συνδέονται με τα διαρθρωτικά ταμεία (τροπ. 11)

• Θαλάσσιες μεταφορές
Ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των στόχων της 
ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνεργασίας και στον τομέα των θαλάσσιων 
μεταφορών, με ιδιαίτερη προσοχή στους θαλάσσιους αυτοκινητόδρομους (τροπ. 14-
17).
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