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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Ιουλίου 2006
περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

Ο ρόλος των µηχανισµών παροχής ενισχύσεων για την
αγροτική ανάπτυξη, ήτοι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου, της 20ής Σεπτεµβρίου
2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) (5), και για τον αλιευτικό τοµέα, ήτοι το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ), θα πρέπει να καθοριστεί µε ακρίβεια,
οι δε µηχανισµοί αυτοί θα πρέπει να ενσωµατωθούν στους
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και να συντονισθούν µε τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς της πολιτικής για τη συνοχή.

(7)

Τα Ταµεία που παρέχουν συνδροµή στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
(ΕΚΤ) και το Ταµείο Συνοχής. Οι κανόνες που ισχύουν για
κάθε ταµείο θα καθοριστούν µε εκτελεστικούς κανονισµούς
που θα εκδοθούν στο πλαίσιο των άρθρων 148, 161 και
162 της συνθήκης.

(8)

Σύµφωνα µε το άρθρο 55 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί
γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (6), το
Συµβούλιο πρέπει να αναθεωρήσει τον εν λόγω κανονισµό
µε βάση πρόταση της Επιτροπής το αργότερο έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2006. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
µεταρρύθµιση των ταµείων που προτείνεται µε τον παρόντα
κανονισµό, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 θα πρέπει
να καταργηθεί.

(9)

Για να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία της κοινοτικής πολιτικής για τη συνοχή, οι εργασίες των διαρθρωτικών ταµείων
και του Ταµείου Συνοχής θα πρέπει να επικεντρωθούν και να
απλουστευθούν και οι στόχοι που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 θα πρέπει να επαναπροσδιορισθούν αναλόγως ως η επιδίωξη της σύγκλισης των κρατών
µελών και των περιφερειών, της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης και της ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας.

(10)

Στα πλαίσια των τριών αυτών στόχων, θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη, µε κατάλληλο τρόπο, τόσο τα οικονοµικά και
κοινωνικά όσο και τα εδαφικά χαρακτηριστικά.

(11)

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να επωφεληθούν
από ειδικά µέτρα και πρόσθετη χρηµατοδότηση προκειµένου
να αντισταθµιστούν τα µειονεκτήµατα που προκύπτουν από
τους παράγοντες που παρατίθενται στο άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 161,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 158 της συνθήκης προβλέπει ότι, προς ενίσχυση
της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της, η Κοινότητα
αποσκοπεί στη µείωση των διαφορών µεταξύ των επιπέδων
ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη µείωση της
καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών περιοχών ή νήσων,
συµπεριλαµβανοµένων των αγροτικών περιοχών. Το
άρθρο 159 της συνθήκης προβλέπει ότι η δράση αυτή
ενισχύεται µέσω των διαρθρωτικών ταµείων, της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και των άλλων υφισταµένων
χρηµατοδοτικών µηχανισµών.
Η πολιτική για τη συνοχή θα πρέπει να συµβάλλει στην
αύξηση της οικονοµικής µεγέθυνσης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης µε την ενσωµάτωση των
κοινοτικών προτεραιοτήτων βιώσιµης ανάπτυξης όπως
ορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας, στις
23 και 24 Μαρτίου 2000, και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
του Γκέτεµποργκ, στις 15 και 16 Ιουνίου 2001.

(3)

Στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οικονοµικές, κοινωνικές και εδαφικές διαφορές τόσο σε περιφερειακό όσο και
σε εθνικό επίπεδο έχουν αυξηθεί. Κατά συνέπεια, θα πρέπει
να αυξηθούν οι δράσεις για τη σύγκλιση, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση σε ολόκληρη την Κοινότητα.

(4)

Η αύξηση του αριθµού χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων
της Κοινότητας και η επέκταση του εδάφους της σηµαίνουν
ότι θα πρέπει να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας στην
Κοινότητα.

(5)

Το Ταµείο Συνοχής θα πρέπει να ενσωµατωθεί στον προγραµµατισµό των διαρθρωτικών ενισχύσεων προκειµένου να
εξασφαλισθεί µεγαλύτερη συνοχή µεταξύ των παρεµβάσεων
των διαφόρων Ταµείων.

(1) Σύµφωνη γνώµη της 4ης Ιουλίου 2006 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ C 255 της 14.10.2005, σ. 79.
(3) ΕΕ C 231 της 20.9.2005, σ. 1.
(4) ΕΕ C 121 της 20.5.2005, σ. 14.

(5) ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.
(6) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 173/2005 (ΕΕ L 29 της
2.2.2005, σ. 3).
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(13)
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Τα προβλήµατα της πρόσβασης και της αποµόνωσης από τις
µεγάλες αγορές τα οποία αντιµετωπίζουν οι ιδιαίτερα αραιοκατοικηµένες περιοχές, όπως παρατίθενται στο πρωτόκολλο
αριθ. 6 για τις ειδικές διατάξεις του στόχου 6 στα πλαίσια
των δραστηριοτήτων των διαρθρωτικών ταµείων στη
Φινλανδία και τη Σουηδία της πράξης προσχώρησης του
1994, απαιτούν κατάλληλη δηµοσιονοµική αντιµετώπιση
ώστε να αντισταθµιστούν οι επιπτώσεις του µειονεκτήµατος
αυτού.
Λόγω της σηµασίας της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης και της
συµβολής των πόλεων, ιδιαίτερα των πόλεων µεσαίου
µεγέθους, στην περιφερειακή ανάπτυξη, τα στοιχεία αυτά θα
πρέπει να ληφθούν περισσότερο υπόψη µε την τόνωση του
ρόλου τους στον προγραµµατισµό για την προαγωγή της
αναβάθµισης των πόλεων.

(14)

Τα Ταµεία θα πρέπει να αναλάβουν ειδική και συµπληρωµατική δράση πέραν της δράσης του ΕΓΤΑΑ και του ΕΑΤ
για την προαγωγή της οικονοµικής διαφοροποίησης των
αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από
την αλιεία.

(15)

Οι δράσεις για περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα, δηλαδή
για ορισµένα νησιά, τις ορεινές περιοχές και τις αραιοκατοικηµένες περιοχές, καθώς και για ορισµένες παραµεθόριες
περιοχές της Κοινότητας µετά τη διεύρυνσή της, θα πρέπει
να ενισχυθούν προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι ιδιαίτερες
αναπτυξιακές τους δυσκολίες.

(16)

(17)

(18)

Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειµενικά κριτήρια για τον
προσδιορισµό των επιλέξιµων περιφερειών και περιοχών.
Προς το σκοπό αυτόν, ο προσδιορισµός των περιφερειών
και περιοχών προτεραιότητας σε κοινοτικό επίπεδο θα πρέπει
να στηρίζεται στο κοινό σύστηµα ταξινόµησης των περιφερειών που καθορίζεται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1059/
2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση κοινής ονοµατολογίας των εδαφικών στατιστικών µονάδων (NUTS) (1).
Ένας στόχος «Σύγκλιση» θα καλύπτει τα κράτη µέλη και τις
περιφέρειες των οποίων η ανάπτυξη υστερεί. Οι περιφέρειες
που καλύπτονται από το στόχο «Σύγκλιση» είναι εκείνες των
οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ΑΕγχΠ), το οποίο µετράται σε µονάδες αγοραστικής
δύναµης, είναι µικρότερο από το 75 % του κοινοτικού
µέσου όρου. Οι περιφέρειες που πάσχουν από τη στατιστική
επίπτωση η οποία συνδέεται µε τη µείωση του κοινοτικού
µέσου όρου µετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
λαµβάνουν, για το λόγο αυτό, σηµαντική µεταβατική
ενίσχυση προκειµένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία
σύγκλισής τους. Η ενίσχυση αυτή θα παύσει το 2013 και
δεν θα την ακολουθήσει άλλη µεταβατική περίοδος. Τα
κράτη µέλη τα οποία θα υπαχθούν στο στόχο «Σύγκλιση»
και των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό
εισόδηµα (ΑΕΕ) είναι λιγότερο από το 90 % του κοινοτικού
µέσου όρου θα λαµβάνουν ενίσχυση δυνάµει του Ταµείου
Συνοχής.
Ένας στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» θα καλύπτει την επικράτεια της Κοινότητας εκτός
του στόχου «Σύγκλιση». Οι επιλέξιµες περιφέρειες είναι

(1) ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1888/2005 (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 1).
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εκείνες οι οποίες υπάγονται στο στόχο 1 κατά την περίοδο
προγραµµατισµού 2000-2006, οι οποίες δεν πληρούν
πλέον τα περιφερειακά κριτήρια επιλεξιµότητας του στόχου
«Σύγκλιση» και οι οποίες, κατά συνέπεια, λαµβάνουν µεταβατική ενίσχυση, καθώς και όλες οι άλλες περιφέρειες της
Κοινότητας.
(19)

Ένας στόχος «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» θα καλύπτει
τις περιφέρειες µε χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, τις περιφέρειες για διακρατική συνεργασία η οποία ορίζεται σε σχέση
µε δράσεις για την προαγωγή της ολοκληρωµένης εδαφικής
ανάπτυξης και της υποστήριξης της διαπεριφερειακής συνεργασίας και ανταλλαγής εµπειρίας.

(20)

Η βελτίωση και η απλούστευση της συνεργασίας κατά µήκος
των εξωτερικών συνόρων της Κοινότητας συνεπάγεται τη
χρήση των µηχανισµών παροχής κοινοτικής εξωτερικής συνδροµής, ιδίως δε ενός ευρωπαϊκού µηχανισµού πολιτικής
γειτονίας καθώς και του µηχανισµού για την προενταξιακή
συνδροµή που συστάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1085/
2006 του Συµβουλίου (2).

(21)

Η συµβολή του ΕΤΠΑ στη συνεργασία αυτή κατά µήκος
των εξωτερικών συνόρων της Κοινότητας συµβάλλει στη
διόρθωση των κυρίων περιφερειακών ανισορροπιών στην
Κοινότητα, και κατά συνέπεια, στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής της συνοχής.

(22)

Οι δραστηριότητες των Ταµείων και οι δράσεις τις οποίες
χρηµατοδοτούν θα πρέπει να είναι συνεπείς µε τις άλλες
κοινοτικές πολιτικές και να συµµορφώνονται προς την
κοινοτική νοµοθεσία.

(23)

Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συµπληρωµατική
ως προς τη δράση των κρατών µελών ή να έχει ως στόχο να
συµβάλει στη δράση αυτήν. Η εταιρική σχέση θα πρέπει να
ενισχυθεί µέσω ρυθµίσεων για τη συµµετοχή διαφόρων
τύπων εταίρων, ιδίως των περιφερειακών και τοπικών αρχών,
µε πλήρη σεβασµό των θεσµικών ρυθµίσεων των κρατών
µελών.

(24)

Ο πολυετής προγραµµατισµός θα πρέπει να στοχεύει στην
επίτευξη των στόχων των Ταµείων εξασφαλίζοντας τη διαθεσιµότητα των αναγκαίων χρηµατοοικονοµικών πόρων και τη
συνέπεια και τη συνέχεια της κοινής δράσης της Κοινότητας
και των κρατών µελών.

(25)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι «Σύγκλιση», «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και «Ευρωπαϊκή εδαφική
συνεργασία» δεν µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από
τα κράτη µέλη, λόγω της έκτασης των διαφορών και του
ορίου των δηµοσιονοµικών πόρων των κρατών µελών και
των περιφερειών που είναι επιλέξιµες δυνάµει του στόχου
«Σύγκλιση», και µπορούν συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα
σε κοινοτικό επίπεδο, µέσω της εξασφάλισης πολυετούς
κοινοτικής χρηµατοδότησης που επιτρέπει στην πολιτική για
τη συνοχή να επικεντρώνεται στις προτεραιότητες της
Κοινότητας, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου
άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία
για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(2) Βλέπε σελίδα 82 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Είναι σκόπιµο να τεθούν µετρήσιµοι στόχοι για τα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη σύνθεσή της πριν από
την 1η Μαΐου 2004, βάσει των στόχων «Σύγκλιση» και
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», µε
σκοπό την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και τη
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Απαιτείται ο προσδιορισµός των κατάλληλων τρόπων µέτρησης και υποβολής
εκθέσεων σχετικά µε την επίτευξη των στόχων αυτών.

(27)

Είναι σκόπιµο να ενισχυθεί η επικουρικότητα και η αναλογικότητα της παρέµβασης των διαρθρωτικών ταµείων και του
Ταµείου Συνοχής.

(28)

∆υνάµει του άρθρου 274 της συνθήκης, στα πλαίσια της
επιµερισµένης διαχείρισης, θα πρέπει να καθοριστούν οι
προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην Επιτροπή να ασκεί τις
αρµοδιότητές της για την εφαρµογή του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διευκρινιστούν οι
ευθύνες συνεργασίας µε τα κράτη µέλη. Η εφαρµογή αυτών
των προϋποθέσεων θα πρέπει να επιτρέψει στην Επιτροπή να
εξασφαλίσει ότι τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τα Ταµεία
κατά νόµιµο και ορθό τρόπο και σύµφωνα µε την αρχή της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης κατά την έννοια του
δηµοσιονοµικού κανονισµού.

(29)

(30)

(31)

(32)

Προκειµένου να εξασφαλιστούν πραγµατικές οικονοµικές
επιπτώσεις, οι ενισχύσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων δεν θα
πρέπει να αντικαθιστούν δηµόσιες δαπάνες των κρατών
µελών δυνάµει του παρόντος κανονισµό. Η επαλήθευση,
µέσω της εταιρικής σχέσης, της αρχής της προσθετικότητας
θα πρέπει να επικεντρώνεται στις περιοχές του στόχου
«Σύγκλιση» λόγω του ύψους των δηµοσιονοµικών πόρων
που διατίθενται γι' αυτές και είναι δυνατόν να έχει ως αποτέλεσµα δηµοσιονοµική διόρθωση εάν δεν τηρείται η προσθετικότητα.
Στα πλαίσια των προσπαθειών της υπέρ της οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής, η Κοινότητα, σε όλα τα στάδια εφαρµογής των Ταµείων, έχει ως στόχους την εξάλειψη των
ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών
και γυναικών, όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της
συνθήκης, καθώς και την αποτροπή των διακρίσεων λόγω
φύλου, φυλής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την ενδεικτική ετήσια
κατανοµή των διαθέσιµων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων χρησιµοποιώντας αντικειµενική και διαφανή µέθοδο,
λαµβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, τα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, της 15ης και
16ης ∆εκεµβρίου 2005, και τη διοργανική συµφωνία, της
17ης Μαΐου 2006, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική
πειθαρχία και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση µέσα στα
πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού (1), µε
σκοπό να επιτευχθεί σηµαντική συγκέντρωση στις περιφέρειες η ανάπτυξη των οποίων υστερεί, συµπεριλαµβανοµένων
όσων που λαµβάνουν µεταβατική στήριξη λόγω των στατιστικών επιπτώσεων.
Η δηµοσιονοµική συγκέντρωση στον στόχο «Σύγκλιση» θα
πρέπει να αυξηθεί λόγω των µεγαλύτερων διαφορών στη
διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση, η προσπάθεια υπέρ του

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
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στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»
που βοηθά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της
απασχόλησης στο υπόλοιπο της Κοινότητας θα πρέπει να
διατηρηθεί, οι δε πόροι για το στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική
συνεργασία» θα πρέπει να αυξηθούν λόγω της ιδιαίτερης
προστιθέµενης αξία του.
(33)

Οι ετήσιες πιστώσεις που διατίθενται σε ένα κράτος µέλος
στο πλαίσιο των Ταµείων θα πρέπει να περιορίζονται σε
ανώτατο όριο που καθορίζεται µε βάση την ικανότητά του
για απορρόφηση.

(34)

Το 3 % των πιστώσεων των διαρθρωτικών ταµείων που διατίθενται στα κράτη µέλη στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση»
και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»
µπορεί να εγγράφεται σε εθνικό αποθεµατικό για την επιβράβευση των επιδόσεων.

(35)

Οι πιστώσεις που διατίθενται στο πλαίσιο των Ταµείων θα
πρέπει να αναπροσαρµόζονται µε βάση πάγιο συντελεστή
ενόψει του προγραµµατισµού.

(36)

Προκειµένου να αυξηθεί το στρατηγικό περιεχόµενο και να
προαχθεί η διαφάνεια της πολιτικής για τη συνοχή µέσω της
ενσωµάτωσης των προτεραιοτήτων της Κοινότητας, το
Συµβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές µε βάση πρόταση της Επιτροπής. Το
Συµβούλιο θα πρέπει να εξετάσει την εφαρµογή των εν λόγω
κατευθυντηρίων γραµµών από τα κράτη µέλη µε βάση
στρατηγική υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή.

(37)

Με βάση τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές που
θεσπίζει το Συµβούλιο, είναι σκόπιµο κάθε κράτος µέλος να
εκπονεί, σε διάλογο µε την Επιτροπή, εθνικό έγγραφο
αναφοράς για την αναπτυξιακή του στρατηγική, το οποίο θα
αποτελεί το πλαίσιο για την εκπόνηση των επιχειρησιακών
προγραµµάτων. Με βάση την εθνική στρατηγική, η Επιτροπή
θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο
αναφοράς και να αποφασίζει για ορισµένα στοιχεία του.

(38)

Ο προγραµµατισµός και η διαχείριση των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων θα πρέπει να απλουστευθούν µε βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους µε την πρόβλεψη ότι τα επιχειρησιακά
προγράµµατα θα χρηµατοδοτούνται είτε από το ΕΤΠΑ είτε
από το ΕΚΤ, καθένα από τα οποία είναι δυνατόν να χρηµατοδοτεί, κατά συµπληρωµατικό και περιορισµένο τρόπο,
δράσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του άλλου
Ταµείου.

(39)

Προκειµένου να βελτιωθεί η συµπληρωµατικότητά τους και
να απλουστευθεί η εκτέλεσή τους, οι ενισχύσεις του Ταµείου
Συνοχής και του ΕΤΠΑ θα πρέπει να προγραµµατίζονται
από κοινού στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραµµάτων
στους τοµείς των µεταφορών και του περιβάλλοντος και να
έχουν εθνική γεωγραφική κάλυψη.

(40)

Ο προγραµµατισµός θα πρέπει να εξασφαλίζει το συντονισµό των Ταµείων µεταξύ τους, µε τα άλλα υφιστάµενα
χρηµατοδοτικά µέσα, µε την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων (ΕΤΕ). Ο συντονισµός αυτός θα πρέπει να
καλύπτει επίσης την εκπόνηση πολύπλοκων χρηµατοδοτικών
συστηµάτων και εταιρικών σχέσεων δηµόσιου — ιδιωτικού
τοµέα.
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(44)

(45)
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Είναι σκόπιµο να διασφαλισθεί η βελτίωση της πρόσβασης
σε χρηµατοδότηση και σε καινοτόµο χρηµατοοικονοµική
τεχνική, ιδίως όσον αφορά τις πολύ µικρές, τις µικρές και
τις µεσαίες επιχειρήσεις, και για επενδύσεις σε εταιρικές
σχέσεις δηµόσιου — ιδιωτικού τοµέα και σε άλλα έργα που
περιλαµβάνονται σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τη
βιώσιµη αστική ανάπτυξη. Τα κράτη µέλη µπορούν να
αποφασίζουν να επιλέγουν ένα ταµείο χαρτοφυλακίου µέσω
της ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε το δίκαιο
περί δηµοσίων συµβάσεων και να περιλαµβάνουν τυχόν
παρεκκλίσεις στο εθνικό δίκαιο συµβατές µε το κοινοτικό
δίκαιο. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου τα κράτη µέλη γνωρίζουν ότι δεν εφαρµόζεται το δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων, ο ορισµός των καθηκόντων του ΕΤΕ και της ΕΤΕπ
δικαιολογεί τη χορήγηση επιχορήγησης από τα κράτη µέλη
η οποία είναι άµεση χρηµατοδοτική συνεισφορά από
επιχειρησιακά προγράµµατα µέσω δωρεάς. Υπό τους ίδιους
όρους, η εθνική νοµοθεσία µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα για χορήγηση επιχορήγησης σε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Κατά την αξιολόγηση των σηµαντικότερων σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει όλες τις
απαιτούµενες πληροφορίες για να κρίνει κατά πόσον η
χρηµατοδοτική συνεισφορά των Ταµείων δεν οδηγεί σε
σηµαντική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάµενες τοποθεσίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να
µεριµνήσει ώστε η κοινοτική χρηµατοδότηση να µην
υποστηρίζει µετεγκατάσταση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η περίοδος προγραµµατισµού θα διαρκέσει για µία µόνον
επταετία προκειµένου να διατηρηθεί η απλούστευση του
συστήµατος διαχείρισης που καθορίζεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
Στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, τα κράτη µέλη και οι
διαχειριστικές αρχές µπορούν να προβαίνουν στις ρυθµίσεις
που απαιτούνται για τη διαπεριφερειακή συνεργασία και
µπορούν να λαµβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά
των περιοχών µε φυσικά µειονεκτήµατα.
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η ανάγκη απλούστευσης και
αποκέντρωσης, ο προγραµµατισµός και η δηµοσιονοµική
διαχείριση θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνον σε
επίπεδο επιχειρησιακών προγραµµάτων και αξόνων προτεραιότητας, δεδοµένου ότι το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και
το συµπλήρωµα προγραµµατισµού που προβλέπονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 θα πρέπει να
καταργηθούν.

(46)

Στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ µε βάση τους στόχους
«Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», τα κράτη µέλη, οι περιφέρειες και οι διαχειριστικές αρχές µπορούν να µεταβιβάζουν αρµοδιότητες στις
αρχές αστικών περιοχών για τις προτεραιότητες που
αφορούν την αναβάθµιση των πόλεων.

(47)

Οι πρόσθετες πιστώσεις για την αντιστάθµιση των πρόσθετων δαπανών που αντιµετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες
περιφέρειες θα πρέπει να ενσωµατωθούν στα επιχειρησιακά
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προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ στις
περιφέρειες αυτές.
(48)

Θα πρέπει να υπάρξουν χωριστές ρυθµίσεις για την
εφαρµογή του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» που
χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

(49)

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει
µεγάλα έργα τα οποία συµπεριλαµβάνονται στα επιχειρησιακά προγράµµατα, εν ανάγκη και σε διαβούλευση µε την
ΕΤΕπ, προκειµένου να αξιολογεί το σκοπό τους, τις επιπτώσεις τους και τις ρυθµίσεις για τη σχεδιαζόµενη χρήση
των κοινοτικών πόρων.

(50)

Είναι χρήσιµο να προσδιορισθούν τα είδη δράσεων στις
οποίες τα Ταµεία παρέχουν στήριξη υπό µορφή τεχνικής
βοήθειας.

(51)

Απαιτείται να διασφαλίζεται ότι διατίθενται επαρκείς πόροι
ώστε να βοηθούνται τα κράτη µέλη στην εκπόνηση και αξιολόγηση έργων. Η ΕΤΕπ διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην
παροχή συνδροµής αυτού του είδους και, για το σκοπό
αυτόν, µπορεί να λαµβάνει επιχορήγηση από την Επιτροπή.

(52)

Είναι επίσης σκόπιµο να προβλεφθεί η δυνατότητα
επιχορήγησης από την Επιτροπή στο ΕΤΕ προκειµένου να
προβαίνει στην αξιολόγηση των αναγκών καινοτόµων µέσων
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για πολύ µικρές, µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις.

(53)

Για τους ανωτέρω λόγους, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ µπορούν να
λαµβάνουν επιχορήγηση από την Επιτροπή για να αναλαµβάνουν δράσεις τεχνικής βοήθειας στον τοµέα της βιώσιµης
αστικής ανάπτυξης ή για τη στήριξη µέτρων αναδιάρθρωσης
για βιώσιµη οικονοµική δραστηριότητα σε περιοχές που
πλήττονται από οικονοµική κρίση.

(54)

Η αποτελεσµατικότητα της συνδροµής των Ταµείων
εξαρτάται επίσης από την ενσωµάτωση αξιόπιστης αξιολόγησης στον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση. Εν
προκειµένω, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι αρµοδιότητες
των κρατών µελών και της Επιτροπής.

(55)

Στα πλαίσια των εθνικών τους κονδυλίων για τους στόχους
«Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν ένα µικρό
αποθεµατικό για να ανταποκρίνονται γρήγορα σε απρόβλεπτες τοµεακές ή τοπικές διαταραχές που προκύπτουν από
κοινωνικοοικονοµικές αναδιαρθρώσεις ή από τα αποτελέσµατα εµπορικών συµφωνιών.

(56)

Είναι σκόπιµο να ορισθεί ποιες από τις δαπάνες σε ένα
κράτος µέλος µπορούν να εξοµοιωθούν προς δηµόσιες
δαπάνες προκειµένου να γίνεται ο υπολογισµός της συνολικής εθνικής δηµόσιας συνεισφοράς σε ένα επιχειρησιακό
πρόγραµµα· για το σκοπό αυτόν, δέον είναι να γίνεται
αναφορά στους «φορείς δηµοσίου δικαίου» όπως ορίζονται
στις κοινοτικές οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις, διότι οι
φορείς αυτοί περιλαµβάνουν διάφορα είδη δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων που έχουν συγκροτηθεί για να καλύψουν
ανάγκες γενικού συµφέροντος χωρίς βιοµηχανικό ή εµπορικό
χαρακτήρα και ελέγχονται από το κράτος ή από περιφερειακές και τοπικές αρχές.
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(57)

Πρέπει να καθοριστούν τα στοιχεία για τη διαφοροποίηση
της συνεισφοράς των Ταµείων στα επιχειρησιακά προγράµµατα και, πιο συγκεκριµένα, να αυξηθεί το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα των κοινοτικών πόρων. Πρέπει επίσης να
καθοριστούν τα ανώτατα όρια για τη συνεισφορά των
Ταµείων, µε βάση το είδος του Ταµείου και το στόχο.

(58)

Απαιτείται επίσης να ορισθεί η έννοια του έργου που
παράγει έσοδα και να προσδιορισθούν οι κοινοτικές αρχές
και κανόνες που απαιτούνται για τον υπολογισµό της
συνεισφοράς των Ταµείων. Για ορισµένες επενδύσεις δεν
είναι αντικειµενικά δυνατό να υπολογισθούν εκ των
προτέρων τα έσοδα και, για το λόγο αυτόν, είναι αναγκαίο
να ορισθεί η µεθοδολογία που θα διασφαλίζει ότι τα έσοδα
αυτά θα αποκλείονται από τη δηµόσια χρηµατοδότηση.

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

Θα πρέπει να ορίζονται οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης
της επιλεξιµότητας των δαπανών, ώστε να υπάρχει ενιαίος
και δίκαιος κανόνας για την υλοποίηση των Ταµείων σε όλη
την Κοινότητα. Για να διευκολυνθεί η εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραµµάτων είναι σκόπιµο να θεσπισθεί ότι η
ηµεροµηνία έναρξης για την επιλεξιµότητα των δαπανών
µπορεί να τοποθετηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007
εάν το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος υποβάλει επιχειρησιακό
πρόγραµµα πριν από αυτή την ηµεροµηνία.
Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας και µε την
επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (1), τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (2), και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1084/
2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για το
Ταµείο Συνοχής (3), θα πρέπει να υπάρχουν εθνικοί κανόνες
για την επιλεξιµότητα των δαπανών.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα, η
δικαιοσύνη και η βιώσιµη επίπτωση της παρέµβασης των
Ταµείων, θα πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις που να εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις θα έχουν µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα και να αποτρέπουν την εισαγωγή
αδικαιολόγητου πλεονεκτήµατος µέσω της χρήσης των
Ταµείων αυτών. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις οι
οποίες λαµβάνουν συνδροµή από τα Ταµεία µπορούν να
αποσβεστούν εντός µιας επαρκώς µακράς περιόδου.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα
προκειµένου να εξασφαλίσουν την ορθή λειτουργία των
συστηµάτων τους διαχείρισης και ελέγχου. Προς τούτο,
πρέπει να καθοριστούν οι γενικές αρχές και οι απαιτούµενες
λειτουργίες τις οποίες θα πληρούν τα συστήµατα ελέγχου
όλων των επιχειρησιακών προγραµµάτων µε βάση την
ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία για την περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006.
Είναι, εποµένως, σκόπιµο να καθορισθεί µια και µόνο διαχειριστική αρχή για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα και να
αποσαφηνιστούν τόσο η αρµοδιότητά της όσο και τα

(1) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(2) Βλέπε σελίδα 12 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(3) Βλέπε σελίδα 79 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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καθήκοντα της ελεγκτικής αρχής. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστούν οµοιόµορφα ποιοτικά πρότυπα όσον αφορά την
πιστοποίηση των δαπανών και των αιτήσεων πληρωµών πριν
αυτές διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Πρέπει να διευκρινιστεί
η φύση και η ποιότητα των πληροφοριών στις οποίες
στηρίζονται οι αιτήσεις αυτές και, προς το σκοπό αυτόν, να
προσδιοριστούν τα καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης.

(64)

Η παρακολούθηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων απαιτείται για να εξασφαλίζεται η ποιότητα της υλοποίησής
τους. Προς το σκοπό αυτόν, θα πρέπει να συσταθούν επιτροπές παρακολούθησης και να καθοριστούν οι αρµοδιότητές τους καθώς και οι πληροφορίες που πρέπει να
διαβιβάζονται στην Επιτροπή και το πλαίσιο εξέτασης αυτών
των πληροφοριών. Για να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την εφαρµογή των επιχειρησιακών
προγραµµάτων, θα πρέπει να θεσµοθετηθεί η αρχή της
ανταλλαγής δεδοµένων µε ηλεκτρονικά µέσα.

(65)

Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα κράτη µέλη θα πρέπει να φέρουν την
πρωταρχική ευθύνη για την υλοποίηση και τον έλεγχο των
παρεµβάσεων.

(66)

Θα πρέπει να καθοριστούν οι υποχρεώσεις των κρατών
µελών όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου,
την πιστοποίηση των δαπανών, και την πρόληψη, τον εντοπισµό και τη διόρθωση των παρατυπιών και των παραβάσεων
του κοινοτικού δικαίου, προκειµένου να εξασφαλιστεί η
αποτελεσµατική και ορθή υλοποίηση των επιχειρησιακών
προγραµµάτων. Συγκεκριµένα, όσον αφορά τη διαχείριση
και τον έλεγχο, πρέπει να καθοριστούν οι διαδικασίες βάσει
των οποίων τα κράτη µέλη θα παρέχουν τη διαβεβαίωση ότι
τα συστήµατα υπάρχουν και λειτουργούν ικανοποιητικά.

(67)

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής όσον αφορά
τον δηµοσιονοµικό έλεγχο, η συνεργασία µεταξύ των κρατών
µελών και της Επιτροπής στον τοµέα αυτόν θα πρέπει να
αυξηθεί και θα πρέπει να καθοριστούν τα κριτήρια τα οποία
θα επιτρέπουν στην Επιτροπή να καθορίζει, στα πλαίσια της
στρατηγικής της για τον έλεγχο των εθνικών συστηµάτων,
το επίπεδο της διαβεβαίωσης που µπορεί να λαµβάνει από
τους εθνικούς φορείς ελέγχου.

(68)

Η έκταση και η ένταση των κοινοτικών ελέγχων θα πρέπει να
είναι ανάλογες µε το ύψος της συνεισφοράς της Κοινότητας.
Όταν ένα κράτος µέλος είναι ο κύριος χρηµατοδότης ενός
προγράµµατος, το κράτος µέλος αυτό θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να οργανώνει ορισµένα στοιχεία των ρυθµίσεων
περί ελέγχου σύµφωνα µε τους εθνικούς του κανόνες. Στις
ίδιες περιπτώσεις, πρέπει να καθοριστεί ότι η Επιτροπή
µπορεί να διαφοροποιεί τα µέσα µε τα οποία τα κράτη µέλη
θα πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντα της πιστοποίησης των
δαπανών και της επαλήθευσης των συστηµάτων διαχείρισης
και ελέγχου και να καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις
οποίες η Επιτροπή δικαιούται να περιορίζει το δικό της
έλεγχο και να στηρίζεται στις διαβεβαιώσεις που παρέχουν
οι εθνικοί φορείς.
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Η προκαταβολή που καταβάλλεται κατά την έναρξη των
επιχειρησιακών προγραµµάτων εξασφαλίζει κανονική
ταµειακή ροή που διευκολύνει τις πληρωµές προς τους
δικαιούχους κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού
προγράµµατος. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθούν
προκαταβολές για τα διαρθρωτικά ταµεία ύψους 5 % (για
τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη σύνθεσή της
πριν από την 1η Μαΐου 2004) και 7 % (για τα κράτη µέλη
που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004 ή αργότερα) και
για το Ταµείο Συνοχής 7,5 % (για τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη σύνθεσή της πριν από την 1η Μαΐου
2004) και 10,5 % (για τα κράτη µέλη που προσχώρησαν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 ή αργότερα) ως συνδροµή
για την επίσπευση της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων.

(70)

Εκτός από την αναστολή των πληρωµών σε περίπτωση που
εντοπισθεί σοβαρή έλλειψη στα συστήµατα διαχείρισης και
ελέγχου, θα πρέπει να θεσπιστούν µέτρα που να επιτρέπουν,
στον κύριο διατάκτη να διακόπτει τις πληρωµές στις περιπτώσεις που υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν
σηµαντική έλλειψη στην ορθή λειτουργία των εν λόγω
συστηµάτων.

(71)

Οι κανόνες για την αυτόµατη αποδέσµευση θα επισπεύσουν
την υλοποίηση των προγραµµάτων. Προς το σκοπό αυτόν,
είναι σκόπιµο να καθοριστούν οι ρυθµίσεις για την
εφαρµογή τους και τα τµήµατα των πιστώσεων αναλήψεων
υποχρεώσεων του προϋπολογισµού τα οποία είναι δυνατόν
να εξαιρούνται από αυτούς, κυρίως όταν οι καθυστερήσεις
υλοποίησης οφείλονται σε περιστάσεις που είναι ανεξάρτητες
από τον αιτούντα, ή σε µη φυσιολογικές ή απρόβλεπτες
περιστάσεις οι επιπτώσεις των οποίων δεν είναι δυνατόν να
αποφευχθούν παρά τις καταβληθείσες προσπάθειες.
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(72)

Οι διαδικασίες για το κλείσιµο θα πρέπει να απλουστευθούν
µε την παροχή της δυνατότητας στα κράτη µέλη που το
επιθυµούν και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που επιλέγουν να κλείνουν εν µέρει ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα
όσον αφορά τις πράξεις που έχουν ολοκληρωθεί. Προς
τούτο, θα πρέπει να προβλεφθεί το κατάλληλο πλαίσιο.

(73)

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα µε την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1). Η
Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει τα µέτρα εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού ώστε να διασφαλίσει τη διαφάνεια και
να διευκρινίσει τις διατάξεις που ισχύουν για τη διαχείριση
των επιχειρησιακών προγραµµάτων όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των δαπανών, τη χρηµατοοικονοµική τεχνική, τη
διαχείριση και τον έλεγχο, την ηλεκτρονική ανταλλαγή
δεδοµένων και τη δηµοσιοποίηση µετά τη γνώµη της επιτροπής συντονισµού των Ταµείων που ενεργεί ως διαχειριστική επιτροπή. ∆έον είναι η Επιτροπή να δηµοσιεύσει τον
κατάλογο των επιλέξιµων τοµέων στο πλαίσιο του στόχου
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» κατ' εφαρµογή των
κριτηρίων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό, των
ενδεικτικών κατευθυντήριων γραµµών για την ανάλυση
κόστους-οφέλους που απαιτείται για την εκπόνηση και την
υποβολή σηµαντικών έργων και για έργα που παράγουν
έσοδα, των ενδεικτικών κατευθυντήριων γραµµών για την
αξιολόγηση καθώς και τον κατάλογο δράσεων που είναι
επιλέξιµες στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας κατόπιν
πρωτοβουλίας της Επιτροπής ύστερα από διαβούλευση µε
την επιτροπή συντονισµού των Ταµείων που ενεργεί ως
συµβουλευτική επιτροπή,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Ο παρών κανονισµός καθορίζει τους γενικούς κανόνες που διέπουν
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) (εφεξής «διαρθρωτικά ταµεία») και το
Ταµείο Συνοχής, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που
καθορίζονται στους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, (ΕΚ)
αριθ. 1081/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1084/2006.
Ο παρών κανονισµός ορίζει τους στόχους στην επίτευξη των
οποίων πρέπει να συµβάλουν τα διαρθρωτικά ταµεία και το Ταµείο
Συνοχής (εφεξής «Ταµεία»), τα κριτήρια βάσει των οποίων τα κράτη
µέλη και οι περιφέρειες είναι επιλέξιµα δυνάµει των Ταµείων αυτών,
τους διαθέσιµους δηµοσιονοµικούς πόρους και τα κριτήρια για την
κατανοµή τους.
Ο παρών κανονισµός καθορίζει το πλαίσιο της πολιτικής για τη
συνοχή, συµπεριλαµβανοµένης της µεθόδου για τον καθορισµό των
κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τη
συνοχή, το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς και τη διαδικασία
εξέτασης σε κοινοτικό επίπεδο.
Προς τούτο, ο παρών κανονισµός καθορίζει τις αρχές και τους
κανόνες όσον αφορά την εταιρική σχέση, τον προγραµµατισµό, την
αξιολόγηση, τη διαχείριση, συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής
διαχείρισης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο µε βάση τις
συντρέχουσες αρµοδιότητες των κρατών µελών και της Επιτροπής.
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4. «δικαιούχος»: δηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή
επιχείρηση, αρµόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και
υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης
δυνάµει του άρθρου 87 της συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν µεµονωµένο έργο και
λαµβάνουν δηµόσια ενίσχυση,
5. «δηµόσια δαπάνη»: κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισµό
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών
ταµείων και του Ταµείου Συνοχής καθώς και κάθε παρόµοια
δαπάνη. Κάθε συµµετοχή στη χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό πράξεων φορέων ή ενώσεων του δηµόσιου τοµέα, µίας
ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του
δηµόσιου τοµέα που ενεργούν σύµφωνα µε την οδηγία
2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών (1), νοείται ως παρεµφερής δαπάνη,
6. «ενδιάµεσος φορέας»: κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή
υπηρεσία η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής
ή αρχής πιστοποίησης ή η οποία εκτελεί καθήκοντα για λογαριασµό µιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που
υλοποιούν πράξεις,
7. «παρατυπία»: κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η
οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονοµικού φορέα
και η οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται να ζηµιώσει το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον καταλογισµό στον
κοινοτικό προϋπολογισµό αδικαιολόγητης δαπάνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Στόχοι και αποστολή

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Ορισµοί

Στόχοι

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, οι ακόλουθοι όροι
λαµβάνουν την ακόλουθη σηµασία:
1. «επιχειρησιακό πρόγραµµα»: έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από
το κράτος µέλος και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο
καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη
συνδροµή ενός Ταµείου ή, στην περίπτωση του στόχου
«Σύγκλιση», µε τη συνδροµή του Ταµείου Συνοχής και του
ΕΤΠΑ,
2. «άξονας προτεραιότητας»: µια από τις προτεραιότητες της
στρατηγικής στα πλαίσια επιχειρησιακού προγράµµατος που
περιλαµβάνει οµάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται µεταξύ τους
και έχουν συγκεκριµένους µετρήσιµους στόχους,
3. «πράξη»: έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράµµατος ή µε
ευθύνη της σύµφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από την
επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι
του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται,

1. Η δράση που αναλαµβάνει η Κοινότητα δυνάµει του
άρθρου 158 της συνθήκης έχει σκοπό να ενισχύσει την οικονοµική
και κοινωνική συνοχή της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης
προκειµένου να προαγάγει την εναρµονισµένη, ισόρροπη και
βιώσιµη ανάπτυξη της Κοινότητας. Η δράση αυτή αναλαµβάνεται
µε τη βοήθεια των Ταµείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και άλλων υφιστάµενων χρηµατοδοτικών µέσων. Στοχεύει
στη µείωση των οικονοµικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων
που έχουν ανακύψει ιδίως σε χώρες και περιφέρειες των οποίων η
ανάπτυξη υστερεί, σε συνάρτηση µε την οικονοµική και κοινωνική
αναδιάρθρωση, και στη γήρανση του πληθυσµού.
Η δράση που αναλαµβάνεται στα πλαίσια των Ταµείων ενσωµατώνει,
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τις προτεραιότητες της
Κοινότητας υπέρ της βιώσιµης ανάπτυξης µε την ενίσχυση της οικονοµικής µεγέθυνσης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης,
της κοινωνικής ένταξης, καθώς και της προστασίας και της
βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος.
(1) ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.
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2.
Προς τον σκοπό αυτόν, το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταµείο
Συνοχής, η ΕΤΕπ και άλλα υφιστάµενα κοινοτικά χρηµατοδοτικά
µέσα συµβάλλουν, το καθένα κατά τον ενδεικνυόµενο τρόπο, στην
επίτευξη των ακόλουθων τριών στόχων:
α) το στόχο «Σύγκλιση», που αποβλέπει στην επιτάχυνση της
σύγκλισης των λιγότερο αναπτυγµένων κρατών µελών και περιφερειών µέσω της βελτίωσης των συνθηκών για την οικονοµική
µεγέθυνση και την απασχόληση µε την αύξηση και τη βελτίωση
της ποιότητας των επενδύσεων σε φυσικό και ανθρώπινο
κεφάλαιο, την ανάπτυξη της καινοτοµίας και της κοινωνίας της
γνώσης, την προσαρµοστικότητα στις οικονοµικές και κοινωνικές
αλλαγές, την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος
καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας.
Ο στόχος αυτός αποτελεί την προτεραιότητα των Ταµείων·
β) το στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»,
που αποβλέπει, εκτός από τις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των περιφερειών καθώς και στην απασχόληση, προβλέποντας τις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που συνδέονται µε την απελευθέρωση του
εµπορίου, µέσω της καινοτοµίας και της προαγωγής της
κοινωνίας της γνώσης, της επιχειρηµατικότητας, της προστασίας
και της βελτίωσης του περιβάλλοντος, και της βελτίωσης της
προσβασιµότητας, της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων
και των επιχειρήσεων, καθώς και µέσω της ανάπτυξης αγορών
εργασίας χωρίς περιορισµούς·
γ) το στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», που αποβλέπει στην
ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας µέσω κοινών τοπικών
και περιφερειακών πρωτοβουλιών, στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας µέσω δράσεων που ευνοούν την ολοκληρωµένη εδαφική ανάπτυξη που συνδέεται µε τις κοινοτικές
προτεραιότητες, και µέσω της ενίσχυσης της διαπεριφερειακής
συνεργασίας και της ανταλλαγής εµπειρίας στο ενδεικνυόµενο
εδαφικό επίπεδο.
3.
∆υνάµει των τριών στόχων που παρατίθενται στην παράγραφο
2, η συνδροµή των Ταµείων, ανάλογα µε τη φύση τους, λαµβάνει
υπόψη, αφενός µεν, τα ειδικά οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αφετέρου δε, τα ειδικά εδαφικά χαρακτηριστικά. Η συνδροµή
στηρίζει, κατά τον ενδεικνυόµενο τρόπο, τη βιώσιµη αστική
ανάπτυξη ιδίως ως τµήµα της περιφερειακής ανάπτυξης και την
ανανέωση των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που
εξαρτώνται από την αλιεία µέσω της οικονοµικής διαφοροποίησης.
Η συνδροµή στηρίζει επίσης περιοχές που επηρεάζονται από γεωγραφικά ή φυσικά µειονεκτήµατα τα οποία επιδεινώνουν τα προβλήµατα ανάπτυξης, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές κατά το
άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης, καθώς και στις βόρειες
πολύ αραιοκατοικηµένες περιοχές, σε ορισµένα νησιά και νησιωτικά
κράτη µέλη και ορεινές περιοχές.

Άρθρο 4
Μέσα και αποστολή
1.
Τα Ταµεία συνεισφέρουν, καθένα µε βάση τις ειδικές διατάξεις
που το διέπουν, στην επίτευξη των τριών στόχων που παραθέτει το
άρθρο 3 παράγραφος 2, ως εξής:
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α) στόχος «Σύγκλιση»: το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής·
β) στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»: το
ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ·
γ) στόχος «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»: το ΕΤΠΑ.
2. Το Ταµείο συνοχής παρεµβαίνει επίσης στις περιοχές που δεν
είναι επιλέξιµες για στήριξη από το στόχο «Σύγκλιση» βάσει των
κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, οι οποίες
ανήκουν:
α) σε κράτος µέλος επιλέξιµο για υποστήριξη από το Ταµείο
Συνοχής βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 5
παράγραφος 2, και
β) σε κράτος µέλος επιλέξιµο για υποστήριξη από το Ταµείο
Σύγκλισης σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 8 παράγραφος 3.
3. Τα Ταµεία συνεισφέρουν στη χρηµατοδότηση της τεχνικής
βοήθειας µε βάση πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη
και η Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Γεωγραφική επιλεξιµότητα

Άρθρο 5
Σύγκλιση
1. Οι περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση από
τα διαρθρωτικά ταµεία δυνάµει του στόχου «Σύγκλιση» είναι οι
περιφέρειες που αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 της ονοµατολογίας
των εδαφικών στατιστικών µονάδων (εφεξής «NUTS επίπεδο 2»)
κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003, των
οποίων το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ),
µετρούµενο σε ισοτιµίες αγοραστικής δύναµης και υπολογιζόµενο
µε βάση τα κοινοτικά στοιχεία για την περίοδο 2000-2002, είναι
µικρότερο του 75 % του µέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ των 25 για την ίδια
περίοδο αναφοράς.
2. Τα κράτη µέλη που είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από
το Ταµείο Συνοχής είναι εκείνα των οποίων το κατά κεφαλή ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα (ΑΕΕ), µετρούµενο σε ισοτιµίες αγοραστικής
δύναµης και υπολογιζόµενο µε βάση τα κοινοτικά στοιχεία για την
περίοδο 2001-2003, είναι µικρότερο από το 90 % του ΑΕΕ των
25 και τα οποία διαθέτουν πρόγραµµα για την τήρηση των όρων
οικονοµικής σύγκλισης που παρατίθενται στο άρθρο 104 της
συνθήκης.
3. Αµέσως µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η
Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των περιφερειών που πληρούν
τα κριτήρια της παραγράφου 1 και των κρατών µελών που πληρούν
τα κριτήρια της παραγράφου 2. Ο κατάλογος αυτός ισχύει από την
1η Ιανουαρίου 2007 ως την 31η ∆εκεµβρίου 2013.
Η επιλεξιµότητα των κρατών µελών στο Ταµείο Συνοχής αναθεωρείται το 2010 βάσει των κοινοτικών αριθµητικών στοιχείων για το
ΑΕΕ της ΕΕ των 25.
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Άρθρο 6
Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση
Οι περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση από τα
διαρθρωτικά ταµεία στα πλαίσια του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» είναι εκείνες που δεν εµπίπτουν στο
άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2.
Όταν υποβάλει το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς του
άρθρου 27, κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος προσδιορίζει τις
περιφέρειες NUTS επίπεδο 1 ή NUTS επίπεδο 2 για τις οποίες
πρόκειται να υποβάλει πρόγραµµα για χρηµατοδότηση από το
ΕΤΠΑ.
Άρθρο 7
Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

31.7.2006

κριµένη βάση, για χρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία στο
πλαίσιο του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση».
Αναγνωρίζοντας ότι µε βάση αναθεωρηµένα αριθµητικά στοιχεία
για την περίοδο 1997-1999 η Κύπρος θα έπρεπε να ήταν επιλέξιµη
για το στόχο 1 το 2004-2006, η Κύπρος επωφελείται από τη µεταβατική χρηµατοδότηση για την περίοδο 2007-2013 που θα ισχύσει
για τις περιφέρειες στις οποίες γίνεται µνεία στο πρώτο εδάφιο.
3. Τα κράτη µέλη που είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από
το Ταµείο Συνοχής το 2006 και τα οποία θα συνέχιζαν να είναι
επιλέξιµα αν το κατώτατο όριο επιλεξιµότητας παρέµενε στο 90 %
του µέσου ΑΕΕ της ΕΕ των 15, αλλά χάνουν την επιλεξιµότητα
διότι το µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ τους υπερβαίνει το 90 % του
µέσου ΑΕΕ της ΕΕ των 25 µετρούµενου και υπολογιζόµενου
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2, είναι επιλέξιµα, σε µεταβατική και συγκεκριµένη βάση, για χρηµατοδότηση από το Ταµείο
Συνοχής δυνάµει του στόχου «Σύγκλιση».

1.
Για τους σκοπούς της διασυνοριακής συνεργασίας, οι περιφέρειες NUTS επίπεδο 3 της Κοινότητας κατά µήκος όλων των εσωτερικών και ορισµένων εξωτερικών χερσαίων συνόρων και όλες οι
περιφέρειες NUTS επίπεδο 3 της Κοινότητας κατά µήκος των
θαλάσσιων συνόρων που χωρίζονται, κατά κανόνα, από µέγιστη
απόσταση 150 χιλιοµέτρων, είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση,
λαµβανοµένων υπόψη των ενδεχόµενων προσαρµογών που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η συνέχεια της δράσης
συνεργασίας.

4. Αµέσως µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η
Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των περιφερειών που πληρούν
τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 καθώς και των κρατών µελών
που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου. Ο κατάλογος αυτός ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007
ως την 31η ∆εκεµβρίου 2013.

Αµέσως µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η
Επιτροπή καταρτίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 2, τον κατάλογο των επιλέξιµων περιφερειών. Ο κατάλογος
αυτός ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007 ως την 31η ∆εκεµβρίου
2013.

Αρχές της συνδροµής

2.
Για τους σκοπούς της διακρατικής συνεργασίας η Επιτροπή
καταρτίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 2, τον κατάλογο των επιλέξιµων διακρατικών περιοχών
αναλυόµενων κατά πρόγραµµα. Ο κατάλογος αυτός ισχύει από την
1η Ιανουαρίου 2007 ως την 31η ∆εκεµβρίου 2013.
3.
Για τους σκοπούς της διαπεριφερειακής συνεργασίας, των
δικτύων συνεργασίας και της ανταλλαγής εµπειρίας, επιλέξιµη είναι
ολόκληρη η επικράτεια της Κοινότητας.
Άρθρο 8
Μεταβατική στήριξη
1.
Οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 2 που θα ήταν επιλέξιµες για
καθεστώς στόχου «Σύγκλιση» δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφος 1,
εάν το κατώτατο όριο επιλεξιµότητας είχε παραµείνει στο 75 % του
µέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ των 15, οι οποίες όµως χάνουν την
επιλεξιµότητα επειδή το ονοµαστικό τους κατά κεφαλήν επίπεδο
ΑΕγχΠ θα υπερβεί το 75 % του µέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ 25, µετρούµενο και υπολογιζόµενο σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1,
είναι επιλέξιµες, σε µεταβατική και συγκεκριµένη βάση, για χρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία στο πλαίσιο του στόχου
«Σύγκλιση».
2.
Οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 2 που καλύπτονται πλήρως
από τον στόχο 1 το 2006 δυνάµει του άρθρου 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. το 1260/1999, των οποίων το ονοµαστικό κατά
κεφαλήν επίπεδο ΑΕγχΠ, µετρούµενο και υπολογιζόµενο σύµφωνα
µε το άρθρο 5 παράγραφος 1, θα υπερβεί το 75 % του µέσου
ΑΕγχΠ της ΕΕ των 15 είναι επιλέξιµες, σε µεταβατική και συγκε-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 9
Συµπληρωµατικότητα,

συνεκτικότητα,
συµµόρφωση

συντονισµός

και

1. Τα Ταµεία παρέχουν συνδροµή η οποία συµπληρώνει τις
εθνικές δράσεις, συµπεριλαµβανοµένων των δράσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενσωµατώνοντας τις προτεραιότητες της
Κοινότητας στις εν λόγω δράσεις.
2. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη συνέπεια της
συνδροµής των Ταµείων προς τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και
τις προτεραιότητες της Κοινότητας και τη συµπληρωµατικότητα µε
άλλα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα. Η συνέπεια και η συµπληρωµατικότητα αυτή εµφαίνονται ιδίως στις κοινοτικές στρατηγικές
κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή, στο εθνικό στρατηγικό
πλαίσιο αναφοράς και στα επιχειρησιακά προγράµµατα.
3. Στόχος της συγχρηµατοδοτούµενης από τα Ταµεία συνδροµής είναι οι προτεραιότητες της ΕΕ για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και
η επίτευξη των στόχων των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων
Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (2005 έως 2008),
όπως καθορίζονται µε την απόφαση 2005/600/ΕΚ του
Συµβουλίου (1). Για το σκοπό αυτόν, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη
εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους, ότι
το 60 % των δαπανών για το στόχο «Σύγκλιση» και 75 % των
δαπανών για τον στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» για όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη
σύνθεσή της πριν από την 1η Μαΐου 2004 διατίθενται για τις
προαναφερθείσες προτεραιότητες. Οι στόχοι αυτοί, βασιζόµενοι
στις κατηγορίες δαπανών του παραρτήµατος IV, θα εφαρµοστούν
ως µέσος όρος για το σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού.
(1) ΕΕ L 205 της 6.8.2005, σ. 21.
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Με σκοπό να διασφαλισθεί ότι λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες
εθνικές συνθήκες, καθώς και οι προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο εθνικό πρόγραµµα µεταρρύθµισης, η Επιτροπή και
έκαστο των ενδιαφεροµένων κρατών µελών δύνανται να αποφασίζει
τη συµπλήρωση, µε ενδεδειγµένο τρόπο, τον κατάλογο των κατηγοριών του παραρτήµατος IV.

Η εταιρική σχέση καλύπτει την εκπόνηση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων.
Τα κράτη µέλη εµπλέκουν, εφόσον ενδείκνυται, καθέναν από τους
συναφείς εταίρους, και ιδίως τις περιφέρειες, στα διάφορα στάδια
προγραµµατισµού εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται για
κάθε στάδιο.

Κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος συµβάλλει στην υλοποίηση
αυτών των στόχων.

3. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή διαβουλεύεται µε τις οργανώσεις
που εκπροσωπούν τους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους σε
ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τη συνδροµή των Ταµείων.

Τα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004
ή αργότερα µπορούν να αποφασίσουν να εφαρµόσουν τις εν λόγω
διατάξεις.
4.
Σύµφωνα µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους, η Επιτροπή
και τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν το συντονισµό µεταξύ της συνδροµής των διαφόρων Ταµείων, του ΕΓΤΑΑ, του EΑΤ και των
παρεµβάσεων της ΕΤΕπ και άλλων υφιστάµενων χρηµατοδοτικών
µέσων.
5.
Οι πράξεις που χρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της συνθήκης και τις νοµικές πράξεις που
απορρέουν από αυτήν.

Άρθρο 12
Εδαφικό επίπεδο εφαρµογής
Η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων του άρθρου 32
αποτελεί ευθύνη των κρατών µελών στο ενδεικνυόµενο εδαφικό
επίπεδο, σύµφωνα µε το ιδιαίτερο θεσµικό σύστηµα που ισχύει σε
κάθε κράτος µέλος. Η ευθύνη αυτή ασκείται σύµφωνα µε τον
παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 13

Άρθρο 10

Αναλογική παρέµβαση

Προγραµµατισµός

1. Οι οικονοµικοί και διοικητικοί πόροι που χρησιµοποιούν η
Επιτροπή και τα κράτη µέλη για την εφαρµογή των Ταµείων σε
σχέση µε:

Η επίτευξη των στόχων των Ταµείων επιδιώκεται στα πλαίσια ενός
συστήµατος πολυετούς προγραµµατισµού οργανωµένο σε στάδια
τα οποία περιλαµβάνουν τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων, τη
χρηµατοδότηση και σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου.

α) την επιλογή των δεικτών που προβλέπονται στο άρθρο 37,
παράγραφος 1 στοιχείο γ)·
β) την αξιολόγηση στο πλαίσιο των άρθρων 47 και 48·

Άρθρο 11
Εταιρική σχέση
1.
Η επίτευξη των στόχων των Ταµείων επιδιώκεται στο πλαίσιο
της στενής συνεργασίας (εφεξής «εταιρική σχέση») µεταξύ της Επιτροπής και του κράτους µέλους. Το κράτος µέλος διοργανώνει,
εφόσον συντρέχει λόγος και σύµφωνα µε τους ισχύοντες εθνικούς
κανόνες και πρακτικές, εταιρική σχέση µε τις αρχές και τους φορείς
όπως:
α) τις αρµόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις αρχές αστικών
περιοχών και άλλες δηµόσιες αρχές·
β) τους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους·
γ) οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο φορέα που εκπροσωπεί την
κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικούς εταίρους, µη κυβερνητικές οργανώσεις, και φορείς αρµόδιους για την προώθηση της
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών.
Κάθε κράτος µέλος ορίζει τους πιο αντιπροσωπευτικούς εταίρους
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και στον οικονοµικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό ή άλλο τοµέα (εφεξής «εταίροι»),
σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες και πρακτικές, λαµβάνοντας
υπόψη την ανάγκη προαγωγής της ισότητας µεταξύ ανδρών και
γυναικών και της βιώσιµης ανάπτυξης µέσω της ενσωµάτωσης των
απαιτήσεων για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.
2.
Η εταιρική σχέση υλοποιείται σε πλήρη συµφωνία µε τις
αντίστοιχες θεσµικές, νοµικές και δηµοσιονοµικές εξουσίες κάθε
κατηγορίας εταίρων όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.

γ) τις γενικές αρχές για τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου του
άρθρου 58 στοιχεία ε) και στ)·
δ) την υποβολή εκθέσεων του άρθρου 67,
είναι ανάλογοι µε το συνολικό ποσό των δαπανών που χορηγούνται
σε ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα.
2. Επιπλέον, στο άρθρο 74 του παρόντος κανονισµού ορίζονται
ειδικές διατάξεις σχετικά µε την αναλογικότητα όσον αφορά τους
ελέγχους.
Άρθρο 14
Επιµερισµένη διαχείριση
1. Ο προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα
Ταµεία εκτελείται στα πλαίσια επιµερισµένης διαχείρισης µεταξύ των
κρατών µελών και της Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (EΚ, Eυρατόµ) αριθ. 1605/
2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση
του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), εξαιρουµένης της
τεχνικής βοήθειας του άρθρου 45 του παρόντος κανονισµού.
Η αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης εφαρµόζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ,
Eυρατόµ) αριθ. 1605/2002.
(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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2.
Η Επιτροπή ασκεί τις αρµοδιότητές της για την εκτέλεση του
γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εξής:
α) η Επιτροπή ελέγχει την ύπαρξη και την ορθή λειτουργία
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου στα κράτη µέλη σύµφωνα
µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στα άρθρα 71, 72 και 73·
β) η Επιτροπή διακόπτει την προθεσµία πληρωµής ή αναστέλλει το
σύνολο ή µέρος των πληρωµών σύµφωνα µε τα άρθρα 91 και
92 στην περίπτωση που τα εθνικά συστήµατα διαχείρισης και
ελέγχου παρουσιάζουν ελλείψεις, και εφαρµόζει οποιαδήποτε
άλλη αναγκαία δηµοσιονοµική διόρθωση σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στα άρθρα 100 και 101·
γ) η Επιτροπή ελέγχει την επιστροφή της προκαταβολής και αποδεσµεύει αυτοµάτως τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 82
παράγραφος 2 και στα άρθρα 93 έως 97.
Άρθρο 15
Προσθετικότητα
1.
Οι συνεισφορές των διαρθρωτικών ταµείων δεν αντικαθιστούν
τις δηµόσιες ή ισοδύναµες διαρθρωτικές δαπάνες των κρατών
µελών.
2.
Για τις περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο
«Σύγκλιση» η Επιτροπή και το κράτος µέλος καθορίζουν το ύψος
της δηµόσιας ή ισοδύναµης διαρθρωτικής δαπάνης το οποίο πρέπει
να διατηρεί το κράτος µέλος σε όλες τις οικείες περιφέρειες κατά
τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού.
Το επίπεδο των δαπανών ενός κράτους µέλους αποτελεί ένα από τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά
µε το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς του άρθρου 28 παράγραφος 3. Το έγγραφο µεθοδολογίας της Επιτροπής, το οποίο
θεσπίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 103 παράγραφος 3, παρέχει κατευθύνσεις.
3.
Κατά κανόνα, το ύψος της δαπάνης που µνηµονεύεται στην
παράγραφο 2 είναι τουλάχιστον ίσο προς το ύψος του πραγµατικού ποσού της µέσης ετήσιας δαπάνης κατά τη διάρκεια της
προηγούµενης περιόδου προγραµµατισµού.
Επιπλέον, το ύψος της δαπάνης καθορίζεται µε βάση τις γενικές
µακροοικονοµικές συνθήκες στα πλαίσια των οποίων πραγµατοποιείται η χρηµατοδότηση και λαµβάνοντας υπόψη ορισµένες
ειδικές ή εξαιρετικές οικονοµικές καταστάσεις, όπως τις ιδιωτικοποιήσεις καθώς και ένα εξαιρετικό ύψος δηµόσιας ή ισοδύναµης
ιδιωτικής διαρθρωτικής δαπάνης από το κράτος µέλος κατά τη
διάρκεια της προηγούµενης περιόδου προγραµµατισµού.
4.
Για το στόχο «Σύγκλιση», η Επιτροπή, σε συνεργασία µε κάθε
κράτος µέλος, προβαίνει σε ενδιάµεση επαλήθευση της προσθετικότητας το 2011. Ως τµήµα αυτής της ενδιάµεσης επαλήθευσης, η
Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων µε το κράτος µέλος, µπορεί να
αποφασίσει να τροποποιήσει το απαιτούµενο ύψος διαρθρωτικής
δαπάνης εάν η οικονοµική κατάσταση στο ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος έχει µεταβληθεί σηµαντικά από την κατάσταση που υφίστατο
κατά το χρόνο του προσδιορισµού του ύψους της δηµόσιας ή
ισοδύναµης διαρθρωτικής δαπάνης που µνηµονεύεται στην παράγραφο 2. Η απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 28
παράγραφος 3, τροποποιείται προκειµένου να αντανακλάται η εν
λόγω προσαρµογή.
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Για το στόχο «Σύγκλιση», η Επιτροπή, σε συνεργασία µε κάθε
κράτος µέλος, προβαίνει σε εκ των υστέρων επαλήθευση της προσθετικότητας στις 31 ∆εκεµβρίου 2016.
Το κράτος µέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που
απαιτούνται για την επαλήθευση της τήρησης της δηµόσιας ή
ισοδύναµης διαρθρωτικής δαπάνης που καθορίζεται εκ των
προτέρων. Όπου κρίνεται σκόπιµο, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται
µέθοδοι στατιστικής εκτίµησης.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει ανά κράτος µέλος τα αποτελέσµατα της
επαλήθευσης της προσθετικότητας, καθώς και τη µεθοδολογία και
τις πηγές πληροφόρησης, µετά την ολοκλήρωση εκάστου των τριών
σταδίων της επαλήθευσης.
Άρθρο 16
Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και µη διάκριση
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προαγωγή της
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και την ενσωµάτωση
της διάστασης του φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων
υλοποίησης των Ταµείων.
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα
προκειµένου να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των Ταµείων και,
ειδικότερα, της πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα
πρόσβασης για τα άτοµα µε αναπηρίες αποτελεί ένα από τα
κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισµό επιχειρήσεων
που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.
Άρθρο 17
Βιώσιµη ανάπτυξη
Οι στόχοι των Ταµείων επιδιώκονται στο πλαίσιο της βιώσιµης
ανάπτυξης και της προώθησης από την Κοινότητα του στόχου της
προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος ως έχει στο
άρθρο 6 της συνθήκης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο
Άρθρο 18
Γενικοί πόροι
1. Οι πόροι που διατίθενται για ανάληψη υποχρεώσεων από τα
Ταµεία για την περίοδο 2007 έως 2013 ανέρχονται σε
308 041 000 000 ευρώ σε τιµές 2004 σύµφωνα µε την ετήσια
ανάλυση που εµφαίνεται στο παράρτηµα Ι.
Για το σκοπό του προγραµµατισµού και της µετέπειτα ενσωµάτωσης στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα
ποσά του πρώτου εδαφίου υπόκεινται σε τιµαριθµική αναπροσαρµογή ύψους 2 % ετησίως.
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Η κατανοµή των πόρων του προϋπολογισµού µεταξύ των στόχων
που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, είναι τέτοια ώστε να
επιτυγχάνεται σηµαντική συγκέντρωση στις περιφέρειες του στόχου
«Σύγκλιση».
2.
Η Επιτροπή πραγµατοποιεί ενδεικτικές ετήσιες κατανοµές ανά
κράτος µέλος σύµφωνα µε τα κριτήρια και τη µεθοδολογία που
ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που
παρατίθενται στα άρθρα 23 και 24.
3.
Τα ποσά που µνηµονεύονται στα σηµεία 12 έως 30 του
παραρτήµατος ΙΙ περιλαµβάνονται στα ποσά που µνηµονεύονται
στα άρθρα 19, 20 και 21 και προσδιορίζονται επακριβώς στα
έγγραφα προγραµµατισµού.

Άρθρο 19
Πόροι για το στόχο «Σύγκλιση»
Οι συνολικοί πόροι για το στόχο «Σύγκλιση» ανέρχονται στο 81,54
% των πόρων που µνηµονεύονται στην πρώτη παράγραφο του
άρθρου 15 (δηλ. σύνολο 251 163 134 221 ευρώ) και κατανέµονται µεταξύ των διαφόρων συνιστωσών ως εξής:
α) 70,51 % (δηλ. σύνολο 177 083 601 004 ευρώ) για τη χρηµατοδότηση που µνηµονεύεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, µε
χρήση, ως κριτηρίων για τον υπολογισµό των ενδεικτικών κατανοµών ανά κράτος µέλος, του επιλέξιµου πληθυσµού, της περιφερειακής ευηµερίας, της εθνικής ευηµερίας και του ποσοστού
ανεργίας·
β) 4,99 % (δηλ. σύνολο 12 521 289 405 ευρώ) για τη µεταβατική και ειδική στήριξη που µνηµονεύεται στο άρθρο 8
παράγραφος 1, µε χρήση, ως κριτηρίων για τον υπολογισµό των
ενδεικτικών κατανοµών ανά κράτος µέλος, του επιλέξιµου
πληθυσµού, της περιφερειακής ευηµερίας, της εθνικής ευηµερίας
και του ποσοστού ανεργίας·
γ) 23,22 % (δηλ. σύνολο 58 308 243 811 ευρώ) για τη χρηµατοδότηση που µνηµονεύεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, µε
χρήση, ως κριτηρίων για τον υπολογισµό των ενδεικτικών κατανοµών ανά κράτος µέλος, του πληθυσµού, της εθνικής
ευηµερίας και της έκτασης·
δ) 1,29 % (δηλ. σύνολο 3 250 000 000 ευρώ) για τη µεταβατική
και ειδική στήριξη που µνηµονεύεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3.
Άρθρο 20
Πόροι για το στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και
απασχόληση»
Οι συνολικοί πόροι για το στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα
και απασχόληση» ανέρχονται στο 15,95 % των πόρων που µνηµονεύονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 (δηλ. συνολικά σε
49 127 784 318 ευρώ) και κατανέµονται µεταξύ των διαφόρων
συνιστωσών ως εξής:
α) 78,86 % (δηλ. σύνολο 38 742 477 688 ευρώ) για τη χρηµατοδότηση που µνηµονεύεται στο άρθρο 6, µε χρήση, ως κριτηρίων
για τον υπολογισµό των ενδεικτικών κατανοµών ανά κράτος
µέλος, του επιλέξιµου πληθυσµού, της περιφερειακής ευηµερίας,
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του ποσοστού ανεργίας, του ποσοστού απασχόλησης και της
πυκνότητας του πληθυσµού, και
β) 21,14 % (δηλ. σύνολο 10 385 306 630 ευρώ) για τη µεταβατική και ειδική στήριξη που µνηµονεύεται στο άρθρο 8
παράγραφος 2, µε χρήση, ως κριτηρίων για τον υπολογισµό των
ενδεικτικών κατανοµών ανά κράτος µέλος, του επιλέξιµου
πληθυσµού, της περιφερειακής ευηµερίας, της εθνικής ευηµερίας
και του ποσοστού ανεργίας.

Άρθρο 21
Πόροι για το στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»
1. Το σύνολο των πόρων για το στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική
συνεργασία» ανέρχεται στο 2,52 % των πόρων που µνηµονεύονται
στο άρθρο 18 παράγραφος 1 (ήτοι 7 750 081 461 ευρώ). Οι
πόροι αυτοί, εξαιρουµένου του ποσού που µνηµονεύεται στο
σηµείο 22 του παραρτήµατος ΙΙ, κατανέµονται µεταξύ των
διαφόρων συνιστωσών ως εξής:
α) 73,86 % (δηλ. σύνολο 5 576 358 149 ευρώ) για τη χρηµατοδότηση της διασυνοριακής συνεργασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1, µε τη χρήση, ως κριτηρίου για τον υπολογισµό των
ενδεικτικών κατανοµών ανά κράτος µέλος, του επιλέξιµου
πληθυσµού·
β) 20,95 % (δηλ. σύνολο 1 581 720 322 ευρώ) για τη χρηµατοδότηση της διακρατικής συνεργασίας του άρθρου 7 παράγραφος 2, µε τη χρήση, ως κριτηρίου για τον υπολογισµό των
ενδεικτικών κατανοµών ανά κράτος µέλος, του επιλέξιµου
πληθυσµού·
γ) 5,19 % (δηλ. σύνολο 392 002 991 ευρώ) για τη χρηµατοδότηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, των δικτύων συνεργασίας και της ανταλλαγής εµπειριών του άρθρου 7 παράγραφος 3.
2. Η συνεισφορά του ΕΤΠΑ για τα διασυνοριακά προγράµµατα
και τα προγράµµατα για θαλάσσιες λεκάνες στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Πολιτικής Γειτονίας καθώς και του µηχανισµού
για την προενταξιακή συνδροµή σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1085/2006 ανέρχεται σε 813 966 000 ευρώ, κατόπιν ενδείξεως εκάστου κράτους µέλους, που θα αφαιρείται από τις πιστώσεις
τους στο πλαίσιο της παραγράφου 1 στοιχείο α). Αυτές οι συνεισφορές του ΕΤΠΑ δεν υπόκεινται σε ανακατανοµή µεταξύ των
οικείων κρατών µελών.
3. Η συνεισφορά του ΕΤΠΑ σε έκαστο διασυνοριακό πρόγραµµα
ή πρόγραµµα για θαλάσσιες λεκάνες στα πλαίσια των µηχανισµών
της παραγράφου 2 χορηγείται εφόσον η συνεισφορά από τους
µηχανισµούς αυτούς σε κάθε τέτοιο πρόγραµµα είναι τουλάχιστον
ισοδύναµη µε τη συνεισφορά του ΕΤΠΑ. Ωστόσο, η ισοδυναµία
αυτή υπόκειται σε ανώτατο όριο ύψους 465 690 000 ευρώστα
πλαίσια του µηχανισµού παροχής κοινοτικής συνδροµής προς
γειτονικές χώρες και σε ανώτατο όριο ύψους 243 782 000 ευρώ
στα πλαίσια του µηχανισµού για την προενταξιακή περίοδο.
4. Οι ετήσιες πιστώσεις που αντιστοιχούν στη συνεισφορά του
ΕΤΠΑ της παραγράφου 2 καταχωρίζονται στις σχετικές γραµµές
του προϋπολογισµού για τη διασυνοριακή συνιστώσα των µηχανισµών που µνηµονεύονται στην παράγραφο 2, αρχής γενοµένης
από το οικονοµικό έτος 2007.
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5.
Το 2008 και το 2009 , η ετήσια συνεισφορά του ΕΤΠΑ που
µνηµονεύεται στην παράγραφο 2, για την οποία, έως τις 30 Ιουνίου
το αργότερο, δεν έχει υποβληθεί επιχειρησιακό πρόγραµµα στην
Επιτροπή στο πλαίσιο των διασυνοριακών συνιστωσών των µηχανισµών της παραγράφου 2 διατίθεται τότε στο κράτος µέλος το
οποίο αφορά η χρηµατοδότηση διασυνοριακής συνεργασίας της
παραγράφου 1 στοιχείο α), συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας
στα εξωτερικά σύνορα.
Εάν, έως την 30ή Ιουνίου 2010, το αργότερο, εξακολουθούν να
υπάρχουν επιχειρησιακά προγράµµατα στο πλαίσιο των διασυνοριακών συνιστωσών των µέσων της παραγράφου 2 που δεν έχουν
υποβληθεί στην Επιτροπή, το σύνολο της συνεισφοράς από το
ΕΤΠΑ που µνηµονεύεται στην παράγραφο 2 για τα έτη που αποµένουν έως το 2013 διατίθεται στα κράτη µέλη τα οποία αφορά η
χρηµατοδότηση διασυνοριακής συνεργασίας της παραγράφου 1
στοιχείο α), συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας στα εξωτερικά
σύνορα.
6.
Στην περίπτωση που τα διασυνοριακά προγράµµατα και τα
προγράµµατα για τις θαλάσσιες λεκάνες της παραγράφου 2 πρέπει
να διακοπούν µετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή διότι:
α) η χώρα-εταίρος δεν υπογράφει τη χρηµατοδοτική συµφωνία έως
το τέλος του έτους που έπεται της έγκρισης του προγράµµατος,
ή
β) το πρόγραµµα δεν µπορεί να εφαρµοσθεί λόγω προβληµάτων
που ανακύπτουν στις σχέσεις µεταξύ των χωρών που συµµετέχουν,
η συνεισφορά του ΕΤΠΑ που µνηµονεύεται στην παράγραφο 2 και
αντιστοιχεί στις ετήσιες δόσεις που δεν έχουν ακόµη αναληφθεί,
διατίθεται, κατόπιν αιτήσεώς τους, στα κράτη µέλη τα οποία αφορά
η χρηµατοδότηση διασυνοριακής συνεργασίας της παραγράφου 1
στοιχείο α), συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας στα εξωτερικά
σύνορα.

Άρθρο 22
Μη δυνατότητα µεταφοράς των πόρων
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Άρθρο 24
Πόροι για τεχνική βοήθεια

Το 0,25 % των πόρων που µνηµονεύονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, διατίθεται για τεχνική βοήθεια της Επιτροπής, όπως
ορίζεται στο άρθρο 45.
ΤΙΤΛΟΣ II
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη
συνοχή
Άρθρο 25
Περιεχόµενο
Το Συµβούλιο θεσπίζει, σε κοινοτικό επίπεδο, συνοπτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για την οικονοµική, κοινωνική και
εδαφική συνοχή µε τις οποίες καθορίζεται ενδεικτικό πλαίσιο για
την παρέµβαση των Ταµείων, συνεκτιµώντας άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές.
Για καθέναν από τους στόχους των Ταµείων, οι κατευθυντήριες
αυτές γραµµές αποτελούν ιδίως την έκφραση των προτεραιοτήτων
της Κοινότητας µε στόχο την προώθηση της εναρµονισµένης, ισόρροπης, και βιώσιµης ανάπτυξης της Κοινότητας, όπως ορίζεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1.
Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές θεσπίζονται λαµβάνοντας
υπόψη τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές που περιλαµβάνουν τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών
και τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση που θέσπισε
το Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στα
άρθρα 99 και 128 της συνθήκης.
Άρθρο 26
Έγκριση και επανεξέταση

Οι συνολικές πιστώσεις που διατίθενται ανά κράτος µέλος για
καθέναν από τους στόχους των Ταµείων και τις συνιστώσες τους
δεν είναι δυνατόν να µεταφερθούν από τον ένα στόχο στον άλλο.
Κατά παρέκκλιση, κάθε κράτος µέλος στο πλαίσιο του στόχου
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» µπορεί να µεταφέρει µέχρι και 15
% των κατανεµόµενων ποσών από µία από τις συνιστώσες του
άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) στην άλλη.

Η Επιτροπή προτείνει, κατόπιν στενής συνεργασίας µε τα κράτη
µέλη, τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη
συνοχή του άρθρου 25 του παρόντος κανονισµού. Έως την
1η Φεβρουαρίου 2007, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες
γραµµές για τη συνοχή εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 161 της συνθήκης. Οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πόροι για το αποθεµατικό επίδοσης

Οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή
είναι δυνατόν να υπόκεινται, κατόπιν στενής συνεργασίας µε τα
κράτη µέλη, σε ενδιάµεση επανεξέταση µε τη διαδικασία της
παραγράφου 1, εφόσον είναι αναγκαίο προκειµένου να ληφθούν
υπόψη τυχόν σηµαντικές µεταβολές στις προτεραιότητες της
Κοινότητας.

Το 3,0 % των πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 19 στοιχεία α)
και β) και στο άρθρο 20 µπορεί να διατίθεται σύµφωνα µε το
άρθρο 50.

Η ενδιάµεση επανεξέταση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών για τη συνοχή δεν επιβάλλει στα κράτη µέλη την
υποχρέωση να αναθεωρούν τα επιχειρησιακά τους προγράµµατα ή
το εθνικό τους στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς.

Άρθρο 23
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς

Άρθρο 27
Περιεχόµενο
1.
Το κράτος µέλος υποβάλλει εθνικό στρατηγικό πλαίσιο
αναφοράς το οποίο εξασφαλίζει ότι η συνδροµή από τα Ταµεία
συµβαδίζει µε τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές
για τη συνοχή και το οποίο προσδιορίζει το σύνδεσµο µεταξύ των
κοινοτικών προτεραιοτήτων, αφενός, και του εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, αφετέρου.
2.
Κάθε εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς αποτελεί µέσο
αναφοράς για την εκπόνηση του προγραµµατισµού των Ταµείων.
3.
Το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς εφαρµόζεται στο
στόχο «Σύγκλιση» και στο στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα
και απασχόληση». Μπορεί επίσης, εάν το αποφασίσει ένα κράτος
µέλος, να εφαρµόζεται στο στόχο της «Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας», µε την επιφύλαξη των µελλοντικών επιλογών άλλων ενδιαφερόµενων κρατών µελών.
4.
Το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς περιλαµβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) ανάλυση των αναπτυξιακών ανισοτήτων, αδυναµιών και δυνατοτήτων, λαµβάνοντας υπόψη τις τάσεις στην ευρωπαϊκή και
την παγκόσµια οικονοµία·
β) στρατηγική που επιλέγεται βάσει της ανωτέρω ανάλυσης, και
συµπεριλαµβάνει τις θεµατικές και εδαφικές προτεραιότητες.
Όπου ενδείκνυται, οι προτεραιότητες αυτές περιλαµβάνουν
δράσεις που σχετίζονται µε τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη, τη
διαφοροποίηση των αγροτικών οικονοµιών και των περιοχών
που εξαρτώνται από την αλιεία·
γ) τον κατάλογο επιχειρησιακών προγραµµάτων για τους στόχους
«Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»·
δ) περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο οι δαπάνες για τους
στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και
απασχόληση» θα συµβάλλουν στις προτεραιότητες της ΕΕ για
την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και τη δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην επίτευξη των στόχων των
ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών για την ανάπτυξη
και την απασχόληση 2005-2008, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο άρθρο 9 παράγραφος 3·
ε) την ενδεικτική ετήσια κατανοµή πιστώσεων από κάθε Ταµείο
ανά πρόγραµµα·
στ) µόνο για περιοχές του στόχου «Σύγκλιση»:
ii) τη δράση που προβλέπεται για την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας του κράτους µέλους,
ii) το ποσό των συνολικών ετήσιων πιστώσεων που προβλέπονται δυνάµει του ΕΓΤΑΑ και του ΕΑΤ,
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iii) τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκ των προτέρων
εξακρίβωση της συµµόρφωσης προς την αρχή της προσθετικότητας του άρθρου 15·
ζ) για κράτη µέλη που είναι επιλέξιµα για το Ταµείο Συνοχής στο
πλαίσιο των άρθρων 5 παράγραφος 2 και του άρθρου 8
παράγραφος 3, πληροφορίες σχετικά µε τους µηχανισµούς
συντονισµού µεταξύ επιχειρησιακών προγραµµάτων καθώς και
µεταξύ των προγραµµάτων αυτών και του ΕΓΤΑΑ, του ΕΑΤ
και, ανάλογα µε την περίπτωση, των παρεµβάσεων της ΕΤΕπ και
άλλων υφιστάµενων χρηµατοδοτικών µέσων.
5. Επιπλέον, το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς µπορεί
επίσης να περιλαµβάνει, ανάλογα µε την περίπτωση, τα εξής
στοιχεία:
α) τη διαδικασία για το συντονισµό µεταξύ της κοινοτικής πολιτικής για τη συνοχή και των σχετικών εθνικών, τοµεακών και
περιφερειακών πολιτικών του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους·
β) για κράτη µέλη διάφορα αυτών που µνηµονεύονται στην παράγραφο 4 στοιχείο ζ), πληροφορίες σχετικά µε τους µηχανισµούς
συντονισµού µεταξύ επιχειρησιακών προγραµµάτων καθώς και
µεταξύ των προγραµµάτων αυτών και του ΕΓΤΑΑ, του ΕΑΤ και
των παρεµβάσεων της ΕΤΕπ και άλλων υφιστάµενων χρηµατοδοτικών µέσων.
6. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο εθνικό στρατηγικό
πλαίσιο αναφοράς λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες θεσµικές ρυθµίσεις που ισχύουν σε κάθε κράτος µέλος.

Άρθρο 28
Εκπόνηση και έγκριση
1. Το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς εκπονείται από το
κράτος µέλος, αφού συµβουλευθεί τους οικείους εταίρους κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 11, σύµφωνα µε τη διαδικασία που κρίνει
προσφορότερη και σύµφωνα µε τη θεσµική δοµή του. Καλύπτει την
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013.
Το κράτος µέλος εκπονεί το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς
σε διάλογο µε την Επιτροπή, µε στόχο την εξασφάλιση κοινής
προσέγγισης.
2. Κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο
αναφοράς στην Επιτροπή εντός πέντε µηνών µετά την έγκριση των
κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών για τη συνοχή.
Η Επιτροπή λαµβάνει υπό σηµείωση την εθνική στρατηγική και τα
θέµατα προτεραιότητας που επιλέγονται για συνδροµή από τα
Ταµεία, και διατυπώνει τις κατάλληλες, κατά τη γνώµη της,
παρατηρήσεις εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής
του εν λόγω πλαισίου.
Το κράτος µέλος µπορεί να υποβάλλει ταυτόχρονα το εθνικό
στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς και τα επιχειρησιακά προγράµµατα
που µνηµονεύονται στο άρθρο 32.
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3.
Πριν ή ταυτόχρονα µε την έγκριση των επιχειρησιακών προγραµµάτων περί των οποίων το άρθρο 32 παράγραφος 5, η
Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων µε το κράτος µέλος, λαµβάνει
απόφαση η οποία καλύπτει:

31.7.2006

γ) παραδειγµάτων ορθής πρακτικής.

α) τον κατάλογο των επιχειρησιακών προγραµµάτων του άρθρου 27
παράγραφος 4 στοιχείο γ)·

4. Οι παραποµπές του παρόντος άρθρου στο εθνικό πρόγραµµα
µεταρρυθµίσεων συνδέονται µε τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες
γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2005 έως 2008)
και ισχύουν εξίσου σε οποιεσδήποτε ισοδύναµες κατευθυντήριες
γραµµές θα καθορίσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

β) την ενδεικτική ετήσια κατανοµή πιστώσεων από κάθε Ταµείο ανά
πρόγραµµα που µνηµονεύεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4
στοιχείο ε)·

Άρθρο 30

γ) και, για το στόχο «Σύγκλιση» µόνον, το ύψος των δαπανών που
εξασφαλίζουν συµµόρφωση προς την αρχή της προσθετικότητας
του άρθρου 15, και τη δράση που προβλέπεται για την ενίσχυση
της διοικητικής αποτελεσµατικότητας, όπως ορίζεται στο
άρθρο 27 παράγραφος 4 στοιχείο στ) σηµείο i).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Στρατηγική παρακολούθηση
Άρθρο 29
Στρατηγική υποβολή εκθέσεων από τα κράτη µέλη
1.
Για πρώτη φορά το 2007, κάθε κράτος µέλος περιλαµβάνει
στην ετήσια έκθεση υλοποίησης που συντάσσει σχετικά µε το εθνικό
πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων ένα συνοπτικό τµήµα σχετικά µε τη
συµβολή των επιχειρησιακών προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην εφαρµογή του εθνικού προγράµµατος
µεταρρυθµίσεων.
2.
Το αργότερο έως το τέλος του 2009 και του 2012, τα
κράτη µέλη υποβάλλουν συνοπτική έκθεση η οποία περιλαµβάνει
πληροφορίες σχετικά µε τη συµβολή των προγραµµάτων που
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία

Στρατηγική υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και
συζήτηση για την πολιτική συνοχής
1. Για πρώτη φορά το 2008 και στη συνέχεια κατ' έτος, η
Επιτροπή περιλαµβάνει στην ετήσια έκθεση προόδου της προς το
Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τµήµα στο οποίο συνοψίζονται οι
εκθέσεις των κρατών µελών περί των οποίων το άρθρο 29 παράγραφος 1, ιδίως δε η πρόοδος υλοποίησης των προτεραιοτήτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και
τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και της επίτευξης των
στόχων των ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών για την
ανάπτυξη και την απασχόληση (2005 έως 2008), όπως ορίζονται
στο άρθρο 9 παράγραφος 3.
2. Τα έτη 2010 και 2013, το αργότερο δε την 1η Απριλίου, η
Επιτροπή εκπονεί στρατηγική έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι
εκθέσεις των κρατών µελών περί των οποίων το άρθρο 29 παράγραφος 2. Ανάλογα µε την περίπτωση, η εν λόγω έκθεση ενσωµατώνεται ως ειδικό τµήµα στην έκθεση που συντάσσεται δυνάµει του
άρθρο 159 της συνθήκης.
3. Το Συµβούλιο εξετάζει τη στρατηγική έκθεση που αναφέρεται
στην παράγραφο 2 το συντοµότερο δυνατό µετά τη δηµοσίευσή
της. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, τα δε θεσµικά αυτά όργανα καλούνται να συµµετάσχουν
σε σχετική συζήτηση.

α) όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής για τη
συνοχή, όπως ορίζεται στη συνθήκη·

Άρθρο 31

β) όσον αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων των Ταµείων, όπως
ορίζονται στον παρόντα κανονισµό, και
γ) όσον αφορά την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που
αναλύονται στις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές
για τη συνοχή οι οποίες µνηµονεύονται στο άρθρο 25 και
προσδιορίζονται στις προτεραιότητες που θέτει το εθνικό
στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς περί του οποίου το άρθρο 27,
και
δ) όσον αφορά την υλοποίηση του στόχου για την προώθηση της
ανταγωνιστικότητας και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης µε
σκοπό την επίτευξη των στόχων των ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών για την ανάπτυξη και την απασχόληση
(2005 έως 2008), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 9
παράγραφος 3.
3.
Κάθε κράτος µέλος ορίζει το περιεχόµενο των εκθέσεων περί
των οποίων η ανωτέρω παράγραφος 2, το οποίο αποσκοπεί στον
προσδιορισµό:
α) της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης και των τάσεων·
β) των επιτευγµάτων, των προκλήσεων και των µελλοντικών προοπτικών σε σχέση µε την εφαρµογή της συµφωνηθείσας στρατηγικής, και

Έκθεση για τη συνοχή
1. Η έκθεση της Επιτροπής που µνηµονεύεται στο άρθρο 159
της συνθήκης περιλαµβάνει ιδίως τα ακόλουθα:
α) καταγραφή της προόδου όσον αφορά την οικονοµική και
κοινωνική συνοχή, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης και ανάπτυξης των περιφερειών, καθώς και
την ενσωµάτωση κοινοτικών προτεραιοτήτων·
β) καταγραφή του ρόλου των Ταµείων, της ΕΤΕπ και των άλλων
χρηµατοδοτικών µέσων, καθώς και τις επιπτώσεις άλλων κοινοτικών και εθνικών πολιτικών στην πραγµατοποιηθείσα πρόοδο.
2.

Η έκθεση προτείνει επίσης, εφόσον απαιτείται:

α) τυχόν προτάσεις για κοινοτικά µέτρα και πολιτικές που θα
πρέπει να θεσπισθούν προκειµένου να ενισχυθεί η οικονοµική
και κοινωνική συνοχή·
β) ενδεχόµενες προτεινόµενες προσαρµογές των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών για τη συνοχή, οι οποίες απαιτούνται ώστε να αντικατοπτρίζονται µεταβολές της κοινοτικής
πολιτικής.
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ΤΙΤΛΟΣ III
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Γενικές διατάξεις για τα διαρθρωτικά ταµεία και το Ταµείο
Συνοχής

Άρθρο 32
Εκπόνηση και έγκριση επιχειρησιακών προγραµµάτων
1.
Οι δραστηριότητες των Ταµείων στα κράτη µέλη λαµβάνουν
τη µορφή επιχειρησιακών προγραµµάτων στα πλαίσια του εθνικού
στρατηγικού πλαισίου αναφοράς. Κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα
καλύπτει περίοδο µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της
31ης ∆εκεµβρίου 2013. Κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα καλύπτει
µόνον έναν από τους τρεις στόχους του άρθρου 3, εκτός εάν
συµφωνηθεί διαφορετικά µεταξύ της Επιτροπής και του κράτους
µέλους.
2.
Κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα εκπονείται από το κράτος
µέλος ή µια αρχή που ορίζεται από το κράτος µέλος σε συνεργασία
µε τους εταίρους του άρθρου 11.
3.
Το κράτος µέλος υποβάλλει στην Επιτροπή πρόταση επιχειρησιακού προγράµµατος η οποία περιλαµβάνει όλες τις συνιστώσες
που ορίζονται στο άρθρο 37, το συντοµότερο δυνατόν, αλλά
οπωσδήποτε εντός πέντε µηνών από τη θέσπιση των κοινοτικών
στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών για τη συνοχή, όπως
ορίζεται στο άρθρο 26.
4.
Η Επιτροπή αξιολογεί το προτεινόµενο επιχειρησιακό πρόγραµµα προκειµένου να καθορίσει κατά πόσον συµβάλλει στην
επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς και στις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή. Εάν η Επιτροπή, εντός δύο
µηνών από την παραλαβή του επιχειρησιακού προγράµµατος, κρίνει
ότι ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα δεν συµβάλλει στην επίτευξη των
σκοπών του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς και των
κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών για τη συνοχή,
µπορεί να καλέσει το κράτος µέλος να προσκοµίσει κάθε
απαραίτητη συµπληρωµατική πληροφορία και, εάν απαιτείται, να
αναθεωρήσει αναλόγως το προτεινόµενο πρόγραµµα.
5.
Η Επιτροπή εγκρίνει κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα το συντοµότερο δυνατόν, αλλά οπωσδήποτε εντός τεσσάρων µηνών από την
επίσηµη υποβολή του από το κράτος µέλος και όχι πριν από την
1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 33
Αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων
1.
Με πρωτοβουλία του κράτους µέλους ή της Επιτροπής και σε
συµφωνία µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, τα επιχειρησιακά
προγράµµατα µπορούν να επανεξετάζονται και, εν ανάγκη, να
αναθεωρείται το υπόλοιπο του προγράµµατος, σε µια ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ύστερα από σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές µεταβολές·
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β) προκειµένου να ληφθούν περισσότερο ή µε διαφορετικό τρόπο
υπόψη σηµαντικές µεταβολές των κοινοτικών, εθνικών ή περιφερειακών προτεραιοτήτων·
γ) µε βάση την αξιολόγηση του άρθρου 48 παράγραφος 3, ή
δ) εάν ανακύψουν δυσκολίες κατά την υλοποίηση.
Τα επιχειρησιακά προγράµµατα αναθεωρούνται, εάν απαιτείται, µετά
την κατανοµή των αποθεµατικών των άρθρων 50 και 51.
2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά µε τα αιτήµατα
αναθεώρησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων το συντοµότερο
δυνατόν, αλλά οπωσδήποτε εντός τριών µηνών από την επίσηµη
υποβολή σχετικού αιτήµατος από το κράτος µέλος.
3. Η αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων δεν απαιτεί
αναθεώρηση της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου άρθρο 28
παράγραφος 3.

Άρθρο 34
Ειδικός χαρακτήρας των Ταµείων
1. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα λαµβάνουν χρηµατοδότηση
µόνον από ένα Ταµείο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην
παράγραφο 3.
2. Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στους
ειδικούς κανονισµούς των Ταµείων, το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ µπορούν
να χρηµατοδοτούν, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και εντός ορίου
10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητας ενός επιχειρησιακού προγράµµατος, δράσεις που
εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του άλλου Ταµείου, εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και
συνδέονται άµεσα µε αυτήν.
3. Στα κράτη µέλη που λαµβάνουν στήριξη από το Ταµείο
Συνοχής, το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής παρέχουν από κοινού
συνδροµή σε επιχειρησιακά προγράµµατα για υποδοµές µεταφορών
και για το περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων έργων.

Άρθρο 35
Γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής
1. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα που υποβάλλονται δυνάµει
του στόχου «Σύγκλιση» εκπονούνται για το κατάλληλο γεωγραφικό
επίπεδο και τουλάχιστον σε NUTS επίπεδο 2.
Τα επιχειρησιακά προγράµµατα που υποβάλλονται δυνάµει του
στόχου «Σύγκλιση» µε συνεισφορά του Ταµείου Συνοχής εκπονούνται σε εθνικό επίπεδο.
2. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα που υποβάλλονται δυνάµει
του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»
εκπονούνται σε NUTS επίπεδο 1 ή NUTS επίπεδο 2, σύµφωνα µε
το ιδιαίτερο θεσµικό σύστηµα του κράτους µέλους, για τις περιφέρειες που λαµβάνουν χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ, εκτός εάν
συµφωνηθεί διαφορετικά µεταξύ της Επιτροπής και του κράτους
µέλους. Τα εν λόγω επιχειρησιακά προγράµµατα εκπονούνται από
το κράτος µέλος στο κατάλληλο επίπεδο, εάν χρηµατοδοτούνται
από το ΕΚΤ.
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3.
Τα επιχειρησιακά προγράµµατα που υποβάλλονται δυνάµει
του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» για διασυνοριακή
συνεργασία εκπονούνται, κατά γενικό κανόνα, για κάθε σύνορο ή
οµάδα συνόρων από µια κατάλληλη οµάδα σε NUTS επίπεδο 3
συµπεριλαµβανοµένων των θυλάκων. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα που υποβάλλονται δυνάµει του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική
συνεργασία» για διακρατική συνεργασία, εκπονούνται στο επίπεδο
κάθε περιοχής διακρατικής συνεργασίας. Τα προγράµµατα διαπεριφερειακής συνεργασίας και ανταλλαγής εµπειρίας αφορούν
ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας.
Άρθρο 36
Συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων
1.
Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ µπορούν να συµµετέχουν στον προγραµµατισµό της συνδροµής από τα Ταµεία σύµφωνα µε τον τρόπο που
καθορίζεται στα καταστατικά τους.
2.
Ύστερα από σχετικό αίτηµα κρατών µελών, η ΕΤΕπ και το
ΕΤΕ µπορούν να συµµετέχουν στην προετοιµασία εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και επιχειρησιακών προγραµµάτων, καθώς
και σε δραστηριότητες που συνδέονται µε την προετοιµασία έργων,
ιδίως µεγάλων έργων, τη διευθέτηση της χρηµατοδότησης, και των
συµπράξεων µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Το κράτος
µέλος, σε συµφωνία µε την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ, µπορεί να
συγκεντρώνει τα χορηγούµενα δάνεια σε µία ή περισσότερες προτεραιότητες επιχειρησιακού προγράµµατος, ιδίως στους τοµείς της
καινοτοµίας και της οικονοµίας της γνώσης, του ανθρώπινου κεφαλαίου, του περιβάλλοντος και σε έργα βασικής υποδοµής.
3.
Η Επιτροπή µπορεί να διαβουλεύεται µε την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ
πριν εγκρίνει την απόφαση του άρθρου 28 παράγραφος 3, και τα
επιχειρησιακά προγράµµατα. Η διαβούλευση αφορά ιδίως τα
επιχειρησιακά προγράµµατα που περιλαµβάνουν ενδεικτικό
κατάλογο µεγάλων έργων ή προγραµµάτων τα οποία, λόγω της
φύσεως των προτεραιοτήτων τους, ενδείκνυνται για την κινητοποίηση δανείων ή άλλων τύπων χρηµατοδότησης που στηρίζονται
στην αγορά.
4.
Εάν το θεωρεί αναγκαίο για την αξιολόγηση µεγάλων έργων,
η Επιτροπή µπορεί να ζητά από την ΕΤΕπ να εξετάσει την τεχνική
ποιότητα και την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα
των έργων αυτών, ιδίως όσον αφορά τις δράσεις χρηµατοοικονοµικής τεχνικής που θα χρησιµοποιηθούν ή θα αναπτυχθούν.
5.
Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η
Επιτροπή µπορεί να χορηγεί επιχορήγηση στην ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Περιεχόµενο των προγραµµάτων
Τµ ήµα 1
Ε πι χ ει ρ η σ ια κ ά προ γ ρ ά µµα τα
Άρθρο 37
Επιχειρησιακά προγράµµατα για τους στόχους «Σύγκλιση»
και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»
1.
Τα επιχειρησιακά προγράµµατα για τους στόχους «Σύγκλιση»
και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» περιλαµβάνουν:
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α) ανάλυση της κατάστασης της επιλέξιµης περιοχής ή τοµέα από
πλευράς ισχυρών και αδύνατων σηµείων και τη στρατηγική που
επιλέγεται για την αντιµετώπισή τους·

β) αιτιολόγηση των προτεραιοτήτων που επιλέγονται σε σχέση µε
τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη
συνοχή, το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς, καθώς και τα
αποτελέσµατα από την εκ των προτέρων αξιολόγηση του
άρθρου 48·

γ) πληροφορίες σχετικά µε τους άξονες προτεραιότητας και τους
συγκεκριµένους στόχους τους. Οι στόχοι αυτοί εκφράζονται
ποσοτικά µε τη χρήση περιορισµένου αριθµού δεικτών για τα
αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις, λαµβανοµένης υπόψη της
αρχής της αναλογικότητας. Οι δείκτες καθιστούν δυνατή τη
µέτρηση της προόδου σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση
και της επίτευξης των στόχων των αξόνων προτεραιότητας·

δ) για ενηµερωτικούς λόγους, ενδεικτική ανάλυση ανά κατηγορία
της προγραµµατιζόµενης χρήσης της συνδροµής των Ταµείων
στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, σύµφωνα µε τους κανόνες εφαρµογής του παρόντος κανονισµού που θεσπίζονται από την
Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3·

ε) σχέδιο χρηµατοδότησης, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες:

i) πίνακα στον οποίο αναλύεται, για κάθε έτος, σύµφωνα µε
τα άρθρα 52, 53 και 54, το ποσό των συνολικών
πιστώσεων που προβλέπεται ότι θα χορηγήσει κάθε Ταµείο.
Το σχέδιο χρηµατοδότησης αναφέρει χωριστά στα πλαίσια
της συνολικής ετήσιας συνεισφοράς των διαρθρωτικών
ταµείων τις πιστώσεις που διατίθενται για περιφέρειες οι
οποίες λαµβάνουν µεταβατική στήριξη. Η συνολική προβλεπόµενη ετήσια συνεισφορά των Ταµείων είναι συµβατή µε
το ισχύον δηµοσιονοµικό πλαίσιο λαµβανοµένης υπόψη της
σταδιακής µείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του
παραρτήµατος ΙΙ,

ii) πίνακα στον οποίον καθορίζεται, για ολόκληρη την περίοδο
προγραµµατισµού, για το επιχειρησιακό πρόγραµµα και για
κάθε άξονα προτεραιότητας, το ποσό των συνολικών
πιστώσεων της κοινοτικής συνεισφοράς και των εθνικών
συµµετοχών καθώς και το ποσοστό της συνεισφοράς από τα
Ταµεία. Στις περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε το άρθρο 53, η
εθνική συµµετοχή αποτελείται από δηµόσιες και ιδιωτικές
δαπάνες, στον πίνακα εµφαίνεται η ενδεικτική ανάλυση
µεταξύ των δηµόσιων και των ιδιωτικών δαπανών. Στις
περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε το άρθρο 53, η εθνική
συµµετοχή αποτελείται από δηµόσιες δαπάνες, στον πίνακα
εµφαίνεται το ποσό της εθνικής δηµόσιας συνεισφοράς.
Στον πίνακα αυτόν αναφέρεται, για ενηµερωτικούς λόγους,
η συνεισφορά της ΕΤΕπ και των άλλων υφιστάµενων χρηµατοδοτικών µέσων·

στ) πληροφορίες όσον αφορά τη συµπληρωµατικότητα µε µέτρα
που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και µε µέτρα που
χρηµατοδοτούνται από το EΑΤ, ανάλογα µε την περίπτωση·
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ζ) τις διατάξεις υλοποίησης για το επιχειρησιακό πρόγραµµα,
συµπεριλαµβανοµένων των εξής:

κατανοµή και για την εξασφάλιση της παρακολούθησης των ειδικών
αυτών πιστώσεων.

του ορισµού, από το κράτος µέλος, όλων των οντοτήτων
που αναφέρονται στο άρθρο 59 ή, εάν το κράτος µέλος
επιλέγει την εναλλακτική λύση που προβλέπεται στο
άρθρο 74, τον ορισµό άλλων φορέων και διαδικασιών
σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 74,

6. Με πρωτοβουλία του κράτους µέλους, τα επιχειρησιακά
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ µπορούν να
περιέχουν επιπλέον, για τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», τα ακόλουθα:

i)

ii) περιγραφής των συστηµάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης,
iii) πληροφοριών για το φορέα που είναι αρµόδιος για την
είσπραξη των πληρωµών που πραγµατοποιούνται από την
Επιτροπή καθώς και τον ή τους φορείς που είναι υπεύθυνοι
για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους,
iv) καθορισµού των διαδικασιών κινητοποίησης και κυκλοφορίας των χρηµατοδοτικών ροών ώστε να εξασφαλίζεται η
διαφάνειά τους,
v) των στοιχείων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της δηµοσιότητας και της πληροφόρησης σχετικά µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα σύµφωνα µε το άρθρο 69,
vi) περιγραφής των διαδικασιών που συµφωνούνται µεταξύ της
Επιτροπής και του κράτους µέλους για την ανταλλαγή
ηλεκτρονικών δεδοµένων µε στόχο την τήρηση των απαιτήσεων πληρωµής, παρακολούθησης και αξιολόγησης που
ορίζονται στον παρόντα κανονισµό·
η) ενδεικτικό κατάλογο των µεγάλων έργων κατά την έννοια του
άρθρου 39 που αναµένεται να υποβληθούν στην Επιτροπή
προς έγκριση εντός της περιόδου προγραµµατισµού.
2.
Τα επιχειρησιακά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από
κοινού από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής στους τοµείς των
µεταφορών και του περιβάλλοντος περιλαµβάνουν έναν άξονα
προτεραιότητας που είναι ειδικός για κάθε Ταµείο και ειδική
ανάληψη υποχρεώσεων ανά Ταµείο.
3.
Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 , κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα
δυνάµει του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» περιλαµβάνει αιτιολόγηση για τη θεµατική, γεωγραφική
και οικονοµική συγκέντρωση στις προτεραιότητες, όπως ορίζεται
αντιστοίχως στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισµού και στο άρθρο 4
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006.
4.
Τα επιχειρησιακά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από
το ΕΤΠΑ περιέχουν επιπλέον, για τους στόχους «Σύγκλιση» και
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», τα ακόλουθα:
α) πληροφορίες σχετικά µε την προσέγγιση όσον αφορά τη βιώσιµη
αστική ανάπτυξη, εφόσον απαιτείται·
β) ειδικό άξονα προτεραιότητας για τα µέτρα που χρηµατοδοτούνται µε τις πρόσθετες πιστώσεις της παραγράφου 20 του
παραρτήµατος ΙΙ σε επιχειρησιακά προγράµµατα τα οποία
παρέχουν συνδροµή στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες,
5.
Τα επιχειρησιακά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από
µία ή περισσότερες ειδικές πιστώσεις που µνηµονεύονται στις
συµπληρωµατικές διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙ περιλαµβάνουν
πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες που προβλέπονται για την

α) τον κατάλογο των πόλεων που επιλέγονται για την αντιµετώπιση
θεµάτων σχετικά µε τις αστικές περιοχές, και τις διαδικασίες για
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε αρχές αστικών περιοχών, ενδεχοµένως µέσω συνολικής επιχορήγησης·
β) δράσεις για διαπεριφερειακή συνεργασία µε τουλάχιστον µία
περιφέρεια ή τοπικές αρχές άλλων κρατών µελών.
7. Με πρωτοβουλία του ενδιαφεροµένου κράτους µέλους, τα
επιχειρησιακά προγράµµατα για το ΕΚΤ µπορούν επίσης να περιέχουν, για τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», οριζόντια προσέγγιση ή άξονα ειδικής
προτεραιότητας για διαπεριφερειακές και διακρατικές δράσεις µε τη
συµµετοχή εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών τουλάχιστον
ενός άλλου κράτους µέλους.
Άρθρο 38
Επιχειρησιακά προγράµµατα για το στόχο «Ευρωπαϊκή
εδαφική συνεργασία»
Για τα επιχειρησιακά προγράµµατα στο πλαίσιο του στόχου
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» προβλέπονται ειδικοί κανόνες
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
Τµήµα 2
Μεγά λα έργα
Άρθρο 39
Περιεχόµενο
Στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράµµατος, το ΕΤΠΑ και το
Ταµείο Συνοχής µπορούν να χρηµατοδοτούν δαπάνες που αφορούν
πράξεις (εφεξής «µεγάλα έργα»), οι οποίες περιλαµβάνουν σειρές
εργασιών, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που έχουν ως στόχο να
ολοκληρώσουν µια αδιαίρετη εργασία συγκεκριµένης οικονοµικής ή
τεχνικής φύσης µε σαφώς προσδιορισµένους στόχους και µε συνολικό κόστος άνω των 25 εκατ. ευρώ στην περίπτωση του περιβάλλοντος και άνω των 50 εκατ. ευρώ σε άλλους τοµείς.
Άρθρο 40
Πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή
Το κράτος µέλος ή η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή
τις εξής πληροφορίες σχετικά µε τα µεγάλα έργα:
α) πληροφορίες σχετικά µε τον φορέα που φέρει την ευθύνη για
την υλοποίηση·
β) πληροφορίες σχετικά µε τη φύση της επένδυσης και περιγραφή
της επένδυσης, του δηµοσιονοµικού της µεγέθους και της
γεωγραφικής της θέσης·
γ) τα αποτελέσµατα των µελετών σκοπιµότητας·
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δ) χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου και, στην περίπτωση
που η περίοδος υλοποίησης για τη σχετική πράξη αναµένεται
να υπερβεί την περίοδο προγραµµατισµού, τις φάσεις για τις
οποίες ζητείται κοινοτική συγχρηµατοδότηση κατά την περίοδο
προγραµµατισµού 2007–2013·
ε) ανάλυση κόστους-οφέλους, που περιλαµβάνει εκτίµηση των
κινδύνων και τις προβλεπόµενες επιπτώσεις στον οικείο τοµέα
και στην κοινωνικοοικονοµική κατάσταση του κράτους µέλους
ή/και της περιφέρειας και, όταν αυτό είναι δυνατόν και
ανάλογα µε την περίπτωση, άλλων περιφερειών της Κοινότητας·
στ) ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·
ζ) αιτιολόγηση της δηµόσιας συνεισφοράς·
η) το χρηµατοδοτικό σχέδιο που περιλαµβάνει τους συνολικούς
προγραµµατισµένους πόρους και την προγραµµατισµένη
συνεισφορά των Ταµείων, της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ και όλων των
άλλων πηγών κοινοτικής χρηµατοδότησης, συµπεριλαµβανοµένου του ενδεικτικού ετήσιου σχεδίου για τη χρηµατοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠΑ ή το Ταµείο Συνοχής όσον
αφορά το µεγάλο έργο.
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µατος σε έναν ή περισσότερους ενδιάµεσους φορείς που ορίζονται
από το κράτος µέλος ή τη διαχειριστική αρχή, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών αρχών, των περιφερειακών αναπτυξιακών
φορέων ή των µη κυβερνητικών οργανώσεων σύµφωνα µε τους
όρους συµφωνίας που συνάπτεται µεταξύ του κράτους µέλους ή
της διαχειριστικής αρχής και του εν λόγω φορέα.
Η ανάθεση αυτή πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη της οικονοµικής ευθύνης της διαχειριστικής αρχής και των κρατών µελών.
2. Ο ενδιάµεσος φορέας που ευθύνεται για τη διαχείριση της
συνολικής επιχορήγησης παρέχει εγγυήσεις για τη φερεγγυότητα
και την ικανότητά του στο σχετικό πεδίο καθώς επίσης όσον αφορά
τη διοικητική και την οικονοµική διαχείριση. Ο φορέας αυτός, κατά
κανόνα, εδρεύει ή εκπροσωπείται στην ή στις περιφέρειες που
καλύπτονται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα κατά τη στιγµή του
ορισµού του.

Άρθρο 43
Κανόνες εφαρµογής

Η Επιτροπή παρέχει ενδεικτικές κατευθύνσεις σχετικά µε τη µεθοδολογία που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη διενέργεια της ανάλυσης
κόστους-οφέλους που προβλέπεται στο στοιχείο ε) σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 2.

Η συµφωνία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 42 παράγραφος 1,
περιλαµβάνει ιδίως τα εξής:

Άρθρο 41

α) τα είδη πράξεων που πρόκειται να καλυφθούν από τη συνολική
επιχορήγηση·

Απόφαση της Επιτροπής
1.
Η Επιτροπή αξιολογεί το µεγάλο έργο διαβουλευόµενη, εν
ανάγκη, µε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες, συµπεριλαµβανοµένης
της ΕΤΕπ, µε βάση τους παράγοντες που αναφέρονται στο
άρθρο 39, τη συνέπειά του µε τις προτεραιότητες του επιχειρησιακού προγράµµατος, τη συµβολή του στην επίτευξη των στόχων
των προτεραιοτήτων αυτών και τη συνέπειά του µε άλλες κοινοτικές
πολιτικές.
2.
Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση το συντοµότερο δυνατόν, αλλά
οπωσδήποτε εντός τριών µηνών από την υποβολή µεγάλου έργου
από το κράτος µέλος ή τη διαχειριστική αρχή, υπό τον όρο ότι η
υποβολή είναι σύµφωνη προς το άρθρο 40. Η απόφαση αυτή
καθορίζει το φυσικό αντικείµενο, το ποσό στο οποίο εφαρµόζεται
το ποσοστό συγχρηµατοδότησης του άξονα προτεραιότητας, και το
ετήσιο σχέδιο χρηµατοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠΑ ή το
Ταµείο Συνοχής.
3.
Στην περίπτωση που η Επιτροπή αρνηθεί χρηµατοδοτική
συνεισφορά των Ταµείων σε µεγάλο έργο, κοινοποιεί στο κράτος
µέλος τους σχετικούς λόγους εντός της προθεσµίας και σύµφωνα
µε τις σχετικές προϋποθέσεις της παραγράφου 2.
Τµ ήµα 3
Συνολι κές επιχ ορηγ ή σ εις
Άρθρο 42
Γενικές διατάξεις
1.
Το κράτος µέλος ή η διαχειριστική αρχή µπορεί να αναθέτει
τη διαχείριση και την υλοποίηση µέρους επιχειρησιακού προγράµ-

β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων·
γ) τα ποσοστά συνδροµής από τα Ταµεία και τους κανόνες που
διέπουν τη συνδροµή αυτή, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν
τόκων·
δ) τις ρυθµίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την
εξασφάλιση του δηµοσιονοµικού ελέγχου της συνολικής
επιχορήγησης του άρθρου 59 παράγραφος 1, έναντι της διαχειριστικής αρχής, συµπεριλαµβανοµένων των διευθετήσεων για την
ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και την παρουσίαση των λογαριασµών·
ε) ενδεχοµένως, τυχόν χρήση οικονοµικής εγγύησης ή ισοδύναµου
µέτρου, εκτός εάν το κράτος µέλος ή η διαχειριστική αρχή
παρέχει την εγγύηση αυτή σύµφωνα µε τις θεσµικές ρυθµίσεις
κάθε κράτους µέλους.
Τµήµα 4
Χ ρ η µα το οι κ ον ο µι κ ή τεχ ν ι κ ή
Άρθρο 44
Μέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής
Στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράµµατος, τα διαρθρωτικά
ταµεία µπορούν να χρηµατοδοτούν δαπάνες για πράξη που περιλαµβάνει συνεισφορές προς υποστήριξη µέσων χρηµατοοικονοµικής
τεχνικής για επιχειρήσεις, κυρίως µικροµεσαίες, όπως ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων, ταµεία εγγυήσεων και δανειοδοτήσεων, και
για ταµεία αστικής ανάπτυξης, δηλαδή ταµεία που επενδύουν σε
συµπράξεις µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και άλλα
έργα που περιλαµβάνονται σε ολοκληρωµένο σχέδιο για τη βιώσιµη
αστική ανάπτυξη.
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Όταν οι πράξεις αυτές οργανώνονται µέσω ταµείων χαρτοφυλακίου,
δηλαδή ταµείων που συγκροτούνται για να επενδύουν σε περισσότερα από ένα ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων, ταµεία εγγυήσεων
και δανειοδοτήσεων και ταµεία αστικής ανάπτυξης, το κράτος µέλος
ή η διαχειριστική αρχή τις υλοποιούν µε µία ή περισσότερες από
τις ακόλουθες µορφές:
α) την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης σύµφωνα µε το εφαρµοστέο
δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων·
β) σε άλλες περιπτώσεις, όταν η συµφωνία δεν είναι σύµβαση δηµόσιων υπηρεσιών κατά την έννοια του δικαίου περί δηµοσίων
συµβάσεων, τη χορήγηση επιχορήγησης η οποία ορίζεται, για το
σκοπό αυτόν, ως άµεση χρηµατοδοτική συνεισφορά µέσω
δωρεάς:
i) προς την ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ, ή
ii) προς χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα χωρίς πρόσκληση υποβολής
προτάσεων, εάν αυτό γίνεται σύµφωνα µε εθνικό νόµο που
είναι συµβατός µε τη συνθήκη.
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ε) µέτρα για τη διάδοση πληροφοριών, τη δικτύωση, την ευαισθητοποίηση, την προαγωγή της συνεργασίας και την ανταλλαγή
εµπειριών σε ολόκληρη την Κοινότητα·
στ) την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη διασύνδεση µηχανογραφηµένων συστηµάτων διαχείρισης, παρακολούθησης,
επιθεώρησης και αξιολόγησης·
ζ) βελτιώσεις των µεθόδων αξιολόγησης και της ανταλλαγής
πληροφοριών σχετικά µε τις πρακτικές που ακολουθούνται
στον τοµέα αυτόν.
2. Όταν προβλέπεται συνεισφορά από το ΕΤΠΑ ή το Ταµείο
Συνοχής, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά µε τα είδη δράσεων
που µνηµονεύονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, µε
τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 2.
3. Όταν προβλέπεται συνεισφορά από το ΕΚΤ, η Επιτροπή
εκδίδει απόφαση σχετικά µε τα είδη δράσεων που ορίζονται στην
πρώτη παράγραφο, ύστερα από διαβουλεύσεις µε την επιτροπή του
άρθρου 104, µε τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 2.

Οι κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται από την
Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3.
Άρθρο 46
Τµ ήµα 5
Τεχνική βοήθεια των κρατών µελών
Τ εχ ν ι κ ή βοή θει α
Άρθρο 45
Τεχνική βοήθεια µε πρωτοβουλία της Επιτροπής
1.
Κατόπιν πρωτοβουλίας ή/και για λογαριασµό της Επιτροπής,
τα Ταµεία µπορούν να χρηµατοδοτούν, µέχρι ανώτατου ποσοστού
0,25 % της ετήσιας χρηµατοδότησής τους, µέτρα προπαρασκευαστικά, παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής στήριξης, αξιολόγησης, ελέγχου και επιθεώρησης που είναι αναγκαία για την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.
Στις δράσεις αυτές περιλαµβάνονται ειδικότερα:
α) συνδροµή για την εκπόνηση και την αξιολόγηση έργων, µεταξύ
άλλων από κοινού µε την ΕΤΕπ, µέσω επιχορήγησης ή άλλων
µορφών συνεργασίας, ανάλογα µε την περίπτωση·
β) µελέτες που συνδέονται µε την εκπόνηση των κοινοτικών
στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών για τη συνοχή, τις
εκθέσεις της Επιτροπής για την πολιτική συνοχής και την τριετή
έκθεση για τη συνοχή·
γ) αξιολογήσεις, εκθέσεις εµπειρογνωµόνων, στατιστικές και
µελέτες, στις οποίες περιλαµβάνονται και µελέτες γενικής
φύσεως που αφορούν τη λειτουργία των Ταµείων, οι οποίες
µπορούν να πραγµατοποιούνται, ανάλογα µε την περίπτωση,
από την ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ µέσο επιχορήγησης ή άλλών µορφών
συνεργασίας·
δ) µέτρα που έχουν ως στόχο τους εταίρους, τους δικαιούχους
συνδροµής των Ταµείων και το κοινό γενικά, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων πληροφόρησης·

1. Με πρωτοβουλία του κράτους µέλους, τα Ταµεία µπορούν να
χρηµατοδοτούν τις δραστηριότητες προπαρασκευής, διαχείρισης,
παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των
επιχειρησιακών προγραµµάτων καθώς και δραστηριότητες για την
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των
Ταµείων εντός των εξής ορίων:
α) 4 % του συνολικού ποσού που διατίθεται δυνάµει των στόχων
«Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»·
β) 6 % του συνολικού ποσού που διατίθεται δυνάµει του στόχου
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία».
2. Για τον καθέναν από τους τρεις στόχους, οι δράσεις τεχνικής
βοήθειας, εντός των ορίων που θέτει η παράγραφος 1, αναλαµβάνονται, εν γένει, στα πλαίσια κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος.
Ωστόσο, συµπληρωµατικά, οι δράσεις αυτές µπορούν να αναλαµβάνονται µερικώς και µε την επιφύλαξη των γενικών ορίων τεχνικής
βοήθειας που θέτει η παράγραφος 1, υπό µορφή ειδικού επιχειρησιακού προγράµµατος.
3. Εάν το κράτος µέλος αποφασίσει να αναλάβει δράσεις
τεχνικής βοήθειας στα πλαίσια κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος,
η αναλογία του συνολικού ύψους της δαπάνης τεχνικής βοήθειας
προς κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα δεν υπερβαίνει τα όρια που
θέτει η παράγραφος 1.
Σε αυτή την περίπτωση, δράσεις τεχνικής βοήθειας µπορούν επίσης
να αναληφθούν υπό µορφή ειδικού επιχειρησιακού προγράµµατος
υπό τον όρο ότι το συνολικό ύψος της δαπάνης τεχνικής βοήθειας
προς αυτό το ειδικό πρόγραµµα δεν έχει ως αποτέλεσµα η συνολική
αναλογία των κεφαλαίων που διατίθενται για τεχνική βοήθεια να
υπερβαίνει τα όρια που θέτει η παράγραφος 1.
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ΤΙΤΛΟΣ IV
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Αξιολόγηση
Άρθρο 47
Γενικές διατάξεις
1.
Οι αξιολογήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας,
της αποτελεσµατικότητας και της λογικής συνέπειας της συνδροµής
των Ταµείων, καθώς και της στρατηγικής και της υλοποίησης των
επιχειρησιακών προγραµµάτων όσον αφορά τα ειδικά διαρθρωτικά
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και
οι ενδιαφερόµενες περιφέρειες, λαµβάνοντας επίσης υπόψη το
στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης και τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία
όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση.
2.
Η αξιολόγηση µπορεί να είναι στρατηγικής φύσης
προκειµένου να εξετάζεται η εξέλιξη ενός προγράµµατος ή µιας
οµάδας προγραµµάτων σε σχέση µε τις κοινοτικές και εθνικές
προτεραιότητες. Η αξιολόγηση µπορεί να είναι επιχειρησιακής
φύσης προκειµένου να υποστηρίζεται η παρακολούθηση ενός
επιχειρησιακού προγράµµατος. Αξιολογήσεις πραγµατοποιούνται
πριν, κατά και µετά την περίοδο προγραµµατισµού.
3.
Οι αξιολογήσεις διεξάγονται µε ευθύνη των κρατών µελών ή
της Επιτροπής, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε την αρχή
της αναλογικότητας που ορίζεται στο άρθρο 13.
Οι αξιολογήσεις πραγµατοποιούνται από εσωτερικούς ή εξωτερικούς εµπειρογνώµονες ή φορείς, λειτουργικά ανεξάρτητους από
τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 59 στοιχεία β) και γ). Τα
αποτελέσµατα δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες
για την πρόσβαση στα έγγραφα.
4.
Οι αξιολογήσεις χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό
για τεχνική βοήθεια.
5.
Η Επιτροπή παρέχει ενδεικτικές κατευθύνσεις όσον αφορά τις
µεθόδους αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων
ποιότητας, µε τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 2.
Άρθρο 48
Ευθύνη των κρατών µελών
1.
Τα κράτη µέλη παρέχουν τους πόρους που απαιτούνται για
την πραγµατοποίηση των αξιολογήσεων, διοργανώνουν την
παραγωγή και τη συγκέντρωση των απαιτούµενων δεδοµένων και
χρησιµοποιούν τους διάφορους τύπους πληροφοριών που προβλέπονται από το σύστηµα παρακολούθησης.
Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να συντάσσουν, εφόσον απαιτείται,
δυνάµει του στόχου «Σύγκλιση», σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 13, σχέδιο αξιολόγησης που
περιλαµβάνει τις ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης που
σκοπεύει να πραγµατοποιήσει το κράτος µέλος κατά τις διάφορες
φάσεις της υλοποίησης.
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2. Τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν εκ των προτέρων αξιολόγηση
για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα δυνάµει του στόχου «Σύγκλιση».
Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, τηρουµένης της αρχής της
αναλογικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 13, και βάσει των
συµφωνηθέντων µεταξύ της Επιτροπής και του κράτους µέλους, τα
κράτη µέλη µπορούν να πραγµατοποιούν µία εκ των προτέρων
αξιολόγηση που καλύπτει περισσότερα του ενός επιχειρησιακά
προγράµµατα.
Για το στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»,
τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν είτε εκ των προτέρων αξιολόγηση
που καλύπτει όλα τα επιχειρησιακά προγράµµατα είτε αξιολόγηση
για κάθε Ταµείο είτε αξιολόγηση για κάθε προτεραιότητα είτε αξιολόγηση για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα.
Για το στόχο «Εδαφική συνεργασία», τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν από κοινού εκ των προτέρων αξιολόγηση που καλύπτει είτε
καθένα επιχειρησιακό πρόγραµµα είτε περισσότερα επιχειρησιακά
προγράµµατα.
Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις πραγµατοποιούνται υπό την
ευθύνη της αρχής που είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση των
εγγράφων προγραµµατισµού.
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση
της κατανοµής των πόρων του προϋπολογισµού στα επιχειρησιακά
προγράµµατα και τη βελτίωση της ποιότητας του προγραµµατισµού. Προσδιορίζει και εκτιµά τις ανισότητες, τα κενά και τις
δυνατότητες ανάπτυξης, τους προς επίτευξη στόχους, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, τους ποσοτικοποιηµένους στόχους, τη
συνέπεια, εάν απαιτείται, της προτεινόµενης στρατηγικής για την
περιφέρεια, την κοινοτική προστιθέµενη αξία, το βαθµό κατά τον
οποίον έχουν ληφθεί υπόψη οι κοινοτικές προτεραιότητες, τα
διδάγµατα που αποκοµίστηκαν από την προηγούµενη περίοδο
προγραµµατισµού και την ποιότητα των διαδικασιών για την
υλοποίηση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την οικονοµική διαχείριση.
3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού, τα κράτη
µέλη πραγµατοποιούν αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση επιχειρησιακών προγραµµάτων, ιδίως όταν, κατά την εν
λόγω παρακολούθηση, διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους
στόχους που τέθηκαν αρχικά, ή όταν υποβάλλονται προτάσεις για
την αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων, όπως ορίζεται
στο άρθρο 33. Τα αποτελέσµατα υποβάλλονται στην επιτροπή
παρακολούθησης για το επιχειρησιακό πρόγραµµα και στην
Επιτροπή.

Άρθρο 49
Ευθύνη της Επιτροπής
1. Η Επιτροπή µπορεί να πραγµατοποιεί στρατηγικές αξιολογήσεις.
2. Η Επιτροπή µπορεί να πραγµατοποιεί, µε δική της πρωτοβουλία και από κοινού µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση επιχειρησιακών
προγραµµάτων, όταν, κατά την παρακολούθηση των προγραµµάτων, διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους στόχους
που τέθηκαν αρχικά. Τα αποτελέσµατα υποβάλλονται στην επιτροπή
παρακολούθησης για το επιχειρηµατικό σχέδιο.
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3.
Η Επιτροπή πραγµατοποιεί εκ των υστέρων αξιολόγηση για
κάθε στόχο σε στενή συνεργασία µε το κράτος µέλος και τις διαχειριστικές αρχές.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση καλύπτει όλα τα επιχειρησιακά
προγράµµατα δυνάµει κάθε στόχου και εξετάζει την έκταση χρήσης
των πόρων, την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του προγραµµατισµού των Ταµείων και τις κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις.
Πραγµατοποιείται για καθέναν από τους στόχους και αποβλέπει
στη συναγωγή συµπερασµάτων για την πολιτική στους τοµείς της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.
Προσδιορίζει τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την
αποτυχία της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων και
εντοπίζει τις ορθές πρακτικές.
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Συνεισφορά των Ταµείων
Άρθρο 52
∆ιαφοροποίηση των ποσοστών συνεισφοράς
Η συνεισφορά των Ταµείων µπορεί να διαφοροποιείται βάσει των
ακόλουθων στοιχείων:
α) της σοβαρότητας των ειδικών προβληµάτων, ιδίως οικονοµικής,
κοινωνικής ή εδαφικής φύσης·

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2015.

β) της σηµασίας κάθε άξονα προτεραιότητας για τις κοινοτικές
προτεραιότητες όπως καθορίζονται στις κοινοτικές στρατηγικές
κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή, καθώς επίσης για τις
εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

γ) της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος, κυρίως
µέσω της εφαρµογής της αρχής της προφύλαξης, της αρχής
της προληπτικής δράσης και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

Αποθεµατικά

Άρθρο 50
Εθνικό αποθεµατικό επίδοσης
1.
Με πρωτοβουλία του, κάθε κράτος µέλος µπορεί να
αποφασίζει να συστήσει εθνικό αποθεµατικό επίδοσης για το στόχο
«Σύγκλιση» ή/και τον στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και
απασχόληση», που να συνιστά το 3 % της συνολικής πίστωσής του
για κάθε στόχο.
2.
Όταν κράτος µέλος έχει αποφασίσει να συστήσει το εν λόγω
αποθεµατικό, αξιολογεί στο πλαίσιο καθενός από τους στόχους, το
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2011, τις επιδόσεις των επιχειρησιακών του προγραµµάτων.
3.
Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, βάσει προτάσεων
από κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος και σε στενή διαβούλευση
µε το καθένα, η Επιτροπή κατανέµει το εθνικό αποθεµατικό
επίδοσης.

Άρθρο 51

δ) του ποσοστού κινητοποίησης της ιδιωτικής χρηµατοδότησης,
ιδίως στα πλαίσια συµπράξεων µεταξύ του δηµόσιου και του
ιδιωτικού τοµέα στους οικείους τοµείς·
ε) της ενσωµάτωσης της διαπεριφερειακής συνεργασίας όπως
ορίζεται στο άρθρο 37 παράγραφος 6 στοιχείο β), δυνάµει των
στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και
απασχόληση»·
στ) δυνάµει του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και
απασχόληση», της κάλυψης περιοχών µε γεωγραφικά ή φυσικά
µειονεκτήµατα οι οποίες καθορίζονται ως εξής:
i)

νησιωτικά κράτη µέλη που είναι επιλέξιµα δυνάµει του
Ταµείου Συνοχής, και άλλα νησιά, εκτός από εκείνα στα
οποία βρίσκεται η πρωτεύουσα κράτους µέλους ή τα οποία
έχουν σταθερή ζεύξη µε την ηπειρωτική χώρα,

ii) ορεινές περιοχές όπως αυτές ορίζονται από την εθνική
νοµοθεσία του κράτους µέλους,
iii) αραιοκατοικηµένες (λιγότερο από 50 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο) και εξαιρετικά αραιοκατοικηµένες
(λιγότερο από 8 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο)
περιοχές,
iv) οι περιοχές που αποτελούσαν εξωτερικά σύνορα της
Κοινότητας στις 30 Απριλίου 2004 και που έπαυσαν να
αποτελούν εξωτερικά σύνορα µία ηµέρα µετά την
ηµεροµηνία αυτή.

Εθνικό αποθεµατικό για απρόβλεπτα

Άρθρο 53

Με ιδία πρωτοβουλία, ένα κράτος µέλος µπορεί να διατηρεί αποθεµατικό ύψους ίσου προς το 1 % της ετήσιας συνεισφοράς των
διαρθρωτικών ταµείων για το στόχο «Σύγκλιση» και προς το 3 %
της ετήσιας συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταµείων για το στόχο
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» για να καλύπτει
απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις που συνδέονται µε την
οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση ή µε τις συνέπειες της
απελευθέρωσης του εµπορίου.

Συνεισφορά των Ταµείων

Το κράτος µέλος µπορεί να κατανέµει το αποθεµατικό για κάθε
στόχο σε ειδικό εθνικό πρόγραµµα ή στο πλαίσιο επιχειρησιακών
προγραµµάτων.

1. Η συνεισφορά των Ταµείων, στο επίπεδο του επιχειρησιακού
προγράµµατος, υπολογίζεται σε συνάρτηση µε:
α) είτε το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών συµπεριλαµβανοµένων
των δηµόσιων και των ιδιωτικών δαπανών·
β) είτε τις δηµόσιες επιλέξιµες δαπάνες.
2. Η συνεισφορά από τα Ταµεία σε επίπεδο επιχειρησιακού
προγράµµατος δυνάµει των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» υπόκειται στα ανώτατα όρια
που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
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3.
Για τα επιχειρησιακά προγράµµατα δυνάµει του στόχου
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» στα οποία τουλάχιστον ένας
συµµετέχων στο επιχειρησιακό πρόγραµµα περιλαµβάνεται στα
κράτη µέλη των οποίων το µέσο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την
περίοδο 2001-2003, ήταν κάτω του 85 % του µέσου όρου της ΕΕ
25 κατά την ίδια χρονική περίοδο, η συνεισφορά από το ΕΤΠΑ δεν
υπερβαίνει το 75 % της δηµόσιας επιλέξιµης δαπάνης που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
4.
Η συνεισφορά των Ταµείων στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας δεν υπόκειται στα ανώτατα όρια που καθορίζονται στην
παράγραφο 3 και στο παράρτηµα ΙΙΙ. Ωστόσο, καθορίζεται κατά
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση του µέγιστου ποσού συνεισφοράς των Ταµείων και του µέγιστου ποσοστού συνεισφοράς ανά
Ταµείο που καθορίζεται στο επίπεδο του επιχειρησιακού προγράµµατος.
5.
Για τα επιχειρησιακά προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται
από:
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4. Για τις κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις κατά την έννοια
του άρθρου 87 της συνθήκης, οι δηµόσιες ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάµει επιχειρησιακών προγραµµάτων τηρούν τα ανώτατα
όρια που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις.
5. ∆απάνες που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία δεν
λαµβάνουν συνδροµή από άλλα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Έργα που παράγουν έσοδα

Άρθρο 55
Έργα που παράγουν έσοδα

α) το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής· ή
β) από τις πρόσθετες πιστώσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές
που προβλέπει το παράρτηµα ΙΙΙ, από το ΕΤΠΑ ή/και από το
Ταµείο Συνοχής,
η απόφαση έγκρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος καθορίζει
το µέγιστο ποσοστό και το µέγιστο ποσό συνεισφοράς για κάθε
Ταµείο και πίστωση χωριστά.
6.
Η απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης επιχειρησιακού
προγράµµατος καθορίζει το µέγιστο ποσοστό και το µέγιστο ποσό
συνεισφοράς ανά Ταµείο για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα και για
κάθε άξονα προτεραιότητας. Η απόφαση αναφέρει χωριστά τις
πιστώσεις για τις περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβατική στήριξη.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως έργο που
παράγει έσοδα νοείται κάθε πράξη που περιλαµβάνει επένδυση σε
υποδοµή της οποίας η χρήση υπόκειται σε τέλη τα οποία βαρύνουν
άµεσα τους χρήστες ή κάθε πράξη που περιλαµβάνει την πώληση ή
τη µίσθωση γης ή κτιρίων ή οιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών
έναντι πληρωµής.
2. Η επιλέξιµη δαπάνη για έργα που παράγουν έσοδα δεν υπερβαίνει την τρέχουσα αξία του επενδυτικού κόστους µείον την
τρέχουσα αξία των καθαρών εσόδων από την επένδυση για συγκεκριµένη περίοδο αναφοράς για
α) επενδύσεις σε υποδοµή, ή
β) άλλα έργα στα οποία είναι δυνατή η εκ των προτέρων αντικειµενική εκτίµηση των εσόδων.

Άρθρο 54
Άλλες διατάξεις
1.
Η συνεισφορά των Ταµείων για κάθε άξονα προτεραιότητας
δεν είναι µικρότερη από το 20 % της επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης.
2.
Τα µέτρα τεχνικής βοήθειας που υλοποιούνται κατόπιν
πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή για λογαριασµό της µπορούν να
χρηµατοδοτούνται µε ποσοστό 100 %.
3.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου επιλεξιµότητας του άρθρο 56
παράγραφος 1:
α) ένας άξονας προτεραιότητας µπορεί να λαµβάνει συνδροµή
µόνον από ένα Ταµείο και ένα στόχο κάθε φορά·
β) µια πράξη µπορεί να λαµβάνει συνδροµή από ένα Ταµείο
δυνάµει ενός µόνον επιχειρησιακού προγράµµατος τη φορά·
γ) η συνδροµή που λαµβάνουν οι πράξεις από κάποιο Ταµείο δεν
µπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο της χορηγούµενης δηµόσιας δαπάνης.

Όταν δεν είναι επιλέξιµο για συγχρηµατοδότηση όλο το επενδυτικό
κόστος, τα καθαρά έσοδα κατανέµονται κατ' αναλογίαν στα
επιλέξιµα και στα µη επιλέξιµα µέρη του επενδυτικού κόστους.
Στον υπολογισµό, η διαχειριστική αρχή λαµβάνει υπόψη την ενδεδειγµένη περίοδο αναφοράς για την εκάστοτε κατηγορία επένδυσης,
την κατηγορία του έργου, την κερδοφορία που αναµένεται κανονικά
από την εκάστοτε κατηγορία επένδυσης και την εφαρµογή της
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και, ενδεχοµένως, θέµατα ισότητας
που συνδέονται µε την σχετική ευηµερία του οικείου κράτους
µέλους.
3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι αντικειµενικά δυνατή η εκ των
προτέρων εκτίµηση των εσόδων, τα παραγόµενα εντός πέντε ετών
από την ολοκλήρωση πράξης έσοδα αφαιρούνται από τη δαπάνη
που δηλώνεται στην Επιτροπή. Η αφαίρεση γίνεται από την αρχή
πιστοποίησης το αργότερο κατά το µερικό ή κατά το τελικό
κλείσιµο του επιχειρησιακού προγράµµατος. Η αίτηση πληρωµής
του τελικού υπολοίπου διορθώνεται αναλόγως.
4. Εφόσον διαπιστωθεί, το αργότερο τρία έτη από το κλείσιµο
του επιχειρησιακού προγράµµατος, ότι κάποια πράξη έχει
παραγάγει έσοδα τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη βάσει των
παραγράφων 2 και 3, τα έσοδα αυτά επιστρέφονται στον γενικό
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα µε τη
συνεισφορά των Ταµείων.
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5.
Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους δυνάµει του
άρθρου 70 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν
διαδικασίες, ανάλογες µε τα σχετικά ποσά, για την παρακολούθηση
των εσόδων που αποκοµίζονται από πράξεις το συνολικό κόστος
των οποίων είναι κάτω των 200 000 ευρώ.

5. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των δαπανών
που µνηµονεύονται στο άρθρο 45.

6.
Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για έργα που υπόκεινται στους
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87
της συνθήκης.

∆ιάρκεια των πράξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Επιλεξιµότητα δαπανών

Άρθρο 56
Επιλεξιµότητα δαπανών
1.
Οι δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για µεγάλα
έργα, είναι επιλέξιµες για συνεισφορά των Ταµείων εάν έχουν όντως
καταβληθεί µεταξύ της ηµεροµηνίας υποβολής των επιχειρησιακών
προγραµµάτων στην Επιτροπή ή της 1ης Ιανουαρίου 2007, εάν η
ηµεροµηνία αυτή είναι προγενέστερη, και της 31ης ∆εκεµβρίου
2015. Οι πράξεις δεν πρέπει να έχουν περατωθεί πριν από την
ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας.
2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στις συνεισφορές σε
είδος, το κόστος απόσβεσης και τα πάγια έξοδα µπορούν να αντιµετωπίζονται ως δαπάνες που πραγµατοποιούνται από τους δικαιούχους κατά την υλοποίηση πράξεων υπό τους εξής όρους:
α) οι κανόνες επιλεξιµότητας που θεσπίζονται δυνάµει της
παραγράφου 4 προβλέπουν την επιλεξιµότητα των δαπανών
αυτών·
β) το ποσό των δαπανών αιτιολογείται µε λογιστικά έγγραφα που
έχουν αποδεικτική ισχύ ισοδύναµη µε τιµολόγια·
γ) στην περίπτωση των συνεισφορών σε είδος, η συγχρηµατοδότηση από τα Ταµεία δεν υπερβαίνει τη συνολική επιλέξιµη
δαπάνη µειωµένη κατά την αξία των συνεισφορών αυτών.
3.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες για συνεισφορά των Ταµείων
µόνον εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί για πράξεις που έχουν
αποφασιστεί από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού
προγράµµατος ή υπό την ευθύνη της σύµφωνα µε κριτήρια που
καθορίζονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
Νέες δαπάνες, οι οποίες προστίθενται κατά τη στιγµή της
αναθεώρησης επιχειρησιακού προγράµµατος όπως ορίζεται στο
άρθρο 33, είναι επιλέξιµες από τη στιγµή της υποβολής στην
Επιτροπή, της αίτησης για αναθεώρηση του επιχειρησιακού
προγράµµατος.
4.
Οι κανόνες για την επιλεξιµότητα των δαπανών καθορίζονται
σε εθνικό επίπεδο µε την επιφύλαξη της εξαίρεσης που προβλέπεται
στους ειδικούς κανονισµούς κάθε Ταµείου. Οι κανόνες αυτοί
καλύπτουν το σύνολο της δαπάνης που δηλώνεται στα πλαίσια του
επιχειρησιακού προγράµµατος.

∆ιάρκεια των πράξεων
1. Το κράτος µέλος ή η διαχειριστική αρχή διασφαλίζουν ότι
µία πράξη διατηρεί τη συνεισφορά των Ταµείων µόνον εάν, εντός
πέντε ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή εντός τριών ετών
από την ολοκλήρωση της πράξης στα κράτη µέλη που έχουν
επιλέξει να µειώσουν αυτό το χρονικό όριο για τη διατήρηση µιας
επένδυσης ή θέσεων απασχόλησης που έχει δηµιουργήσει µια ΜΜΕ,
η εν λόγω πράξη δεν υποστεί σηµαντική τροποποίηση:
α) η οποία επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους υλοποίησής της ή
παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα σε επιχείρηση ή δηµόσιο
φορέα, και
β) η οποία απορρέει είτε από αλλαγή στη φύση της κυριότητας
στοιχείου υποδοµής είτε από την παύση παραγωγικής δραστηριότητας.
2. Το κράτος µέλος και η διαχειριστική αρχή ενηµερώνουν την
Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του
άρθρου 67, για κάθε τροποποίηση που µνηµονεύεται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τα άλλα κράτη µέλη.
3. Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται σύµφωνα µε
τα άρθρα 98 ως 102.
4. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή µεριµνούν ώστε οι επιχειρήσεις
που υπόκεινται ή είχαν υπαχθεί σε διαδικασία ανάκτησης σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 µετά τη µεταβίβαση παραγωγικής δραστηριότητας εντός κράτους µέλους ή προς κάποιο άλλο κράτος µέλος
να µη λαµβάνουν συνεισφορά από τα Ταµεία.

ΤΙΤΛΟΣ VΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου

Άρθρο 58
Γενικές αρχές για τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου
Τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραµµάτων που συγκροτούνται από τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν
τα εξής:
α) τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων των ενδιαφερόµενων φορέων
στους τοµείς της διαχείρισης και του ελέγχου και κατανοµή
αρµοδιοτήτων στα πλαίσια κάθε φορέα·
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β) τη συµµόρφωση προς την αρχή του διαχωρισµού των αρµοδιοτήτων µεταξύ των φορέων αυτών και στο εσωτερικό των εν
λόγω φορέων·
γ) διαδικασίες που να διασφαλίζουν την ορθότητα και την κανονικότητα των δαπανών που δηλώνονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος·
δ) αξιόπιστα συστήµατα λογιστικής, παρακολούθησης
σύνταξης οικονοµικών εκθέσεων σε ηλεκτρονική µορφή·

και

ε) ένα σύστηµα σύνταξης εκθέσεων και παρακολούθησης βάσει
του οποίου ο υπεύθυνος φορέας αναθέτει την εκτέλεση καθηκόντων σε άλλο φορέα·
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4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 58 στοιχείο β), ορισµένες ή
και όλες οι αρχές της παραγράφου 1 µπορούν να αποτελούν
τµήµατα του ίδιου φορέα.
5. Ειδικοί κανόνες σχετικά µε τη διαχείριση και τον έλεγχο
ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για επιχειρησιακά
προγράµµατα δυνάµει του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία».
6. Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες για την εφαρµογή των άρθρων
60, 61 και 62 µε τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3.

στ) ρυθµίσεις για το λογιστικό έλεγχο της λειτουργίας των
συστηµάτων·
ζ) συστήµατα και διαδικασίες για την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου·
η) διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης σχετικά
µε παρατυπίες και µε την ανάκτηση αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.

Άρθρο 59
Ορισµός αρχών
1.

Για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα το κράτος µέλος ορίζει:

α) διαχειριστική αρχή: εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή
ή δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ορίζεται από το κράτος
µέλος για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράµµατος·
β) αρχή πιστοποίησης: εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή
ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωµής πριν
διαβιβαστούν στην Επιτροπή·
γ) αρχή ελέγχου: εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή
οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή
και την αρχή πιστοποίησης, ο οποίος ορίζεται από το κράτος
µέλος για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα και είναι υπεύθυνος
για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου.
Η ίδια αρχή είναι δυνατό να ορίζεται για περισσότερα από ένα
επιχειρησιακά προγράµµατα.
2.
Το κράτος µέλος µπορεί να ορίζει έναν ή περισσότερους
ενδιάµεσους φορείς που επιτελούν ορισµένα ή και όλα τα
καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής ή της αρχής πιστοποίησης, υπό
την ευθύνη αυτής της αρχής.
3.
Το κράτος µέλος θεσπίζει κανόνες που διέπουν τις σχέσεις
του µε τις αρχές που αριθµούνται στην παράγραφο 1 καθώς και τις
σχέσεις τους µε την Επιτροπή.
Με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισµού, το κράτος µέλος
καθορίζει τις αµοιβαίες σχέσεις µεταξύ των αρχών που παρατίθενται
στην παράγραφο 1, οι οποίες εκτελούν τα καθήκοντά τους σε
πλήρη συµφωνία µε τα θεσµικά, νοµικά και δηµοσιονοµικά
συστήµατα του οικείου κράτους µέλους.

Άρθρο 60
Καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής
Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την
υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος σύµφωνα µε την
αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ιδίως µε στόχο:
α) τη διασφάλιση της επιλογής των προς χρηµατοδότηση πράξεων
σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο επιχειρησιακό
πρόγραµµα καθώς και της συµµόρφωσής τους µε τους
ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη την
περίοδο υλοποίησής τους·
β) την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων
προϊόντων και υπηρεσιών και της πραγµατικής πραγµατοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι για τις
διάφορες πράξεις καθώς και της συµµόρφωσής τους προς τους
κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες· είναι δυνατό να πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικά επιτόπου επαληθεύσεις επιµέρους πράξεων, σύµφωνα µε τους λεπτοµερείς κανόνες που
θεσπίζει η Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3·
γ) τη διασφάλιση της ύπαρξης συστήµατος καταχώρισης και
αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικών εγγραφών για
κάθε πράξη στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος
καθώς και της συλλογής των δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς ελέγχους και την
αξιολόγηση·
δ) τη διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό
σύστηµα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις
συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη µε την επιφύλαξη
των εθνικών λογιστικών κανόνων·
ε) τη διασφάλιση ότι οι αξιολογήσεις των επιχειρησιακών προγραµµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 3,
εκτελούνται σύµφωνα µε το άρθρο 47·
στ) τον καθορισµό διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης
όλων των εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς
διαδροµής ελέγχου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 90·
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ζ) τη διασφάλιση ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες και τις
επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε τη δαπάνη
για σκοπούς πιστοποίησης·
η) την καθοδήγηση των εργασιών της αρχής παρακολούθησης και
τον εφοδιασµό της µε τα απαιτούµενα έγγραφα τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης
του επιχειρησιακού προγράµµατος υπό το φως των συγκεκριµένων του στόχων·
θ) τη σύνταξη και, µετά την έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης, την υποβολή στην Επιτροπή των ετήσιων και
τελικών εκθέσεων σχετικά µε την υλοποίηση·
ι)

τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 69·

ια) την παροχή, στην Επιτροπή, πληροφοριών προκειµένου να
µπορεί να αξιολογεί µεγάλα έργα.
Άρθρο 61
Καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης
Η αρχή πιστοποίησης ενός επιχειρησιακού προγράµµατος είναι
υπεύθυνη ιδίως για:
α) την κατάρτιση και την υποβολή πιστοποιηµένων δηλώσεων
δαπανών και αιτήσεων πληρωµών στην Επιτροπή·
β) την πιστοποίηση ότι:
i) η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστηµάτων και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιµα δικαιολογητικά,
ii) οι δηλωθείσες δαπάνες συµµορφούνται προς τους ισχύοντες
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για
πράξεις που επελέγησαν για χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τα
κριτήρια που εφαρµόζονται στο πρόγραµµα και πληρούν
τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες·
γ) τη διασφάλιση, για σκοπούς πιστοποίησης, ότι έχει λάβει
επαρκείς πληροφορίες από τη διαχειριστική αρχή σχετικά µε τις
διαδικασίες που εφαρµόστηκαν και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες που περιλαµβάνονται
στις δηλώσεις δαπανών·
δ) το συνυπολογισµό, για σκοπούς πιστοποίησης, των αποτελεσµάτων όλων των λογιστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν
από την ελεγκτική αρχή ή υπό την ευθύνη της·
ε) την τήρηση, σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικών µητρώων για
τις δαπάνες που υποβάλλονται στην Επιτροπή·
στ) την τήρηση µητρώου των ποσών που µπορούν να ανακτηθούν
και των ποσών που αποσύρονται µετά από ακύρωση του
συνόλου ή µέρους της συνεισφοράς για µια πράξη. Τα
ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στο γενικό προϋπολογισµό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το κλείσιµο του επιχειρησιακού προγράµµατος, µε αφαίρεσή τους από την επόµενη
κατάσταση δαπανών.
Άρθρο 62
Καθήκοντα της αρχής ελέγχου
1.
H αρχή ελέγχου ενός επιχειρησιακού προγράµµατος είναι
υπεύθυνη ιδίως για:
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α) τη διασφάλιση της εκτέλεσης των λογιστικών ελέγχων για την
επαλήθευση της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου του επιχειρησιακού προγράµµατος·
β) τη διασφάλιση ότι οι λογιστικοί έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται σε κατάλληλο δείγµα για την επαλήθευση των δηλωνόµενων δαπανών·
γ) την υποβολή στην Επιτροπή, εντός εννέα µηνών από την έγκριση
του επιχειρησιακού προγράµµατος, στρατηγικής λογιστικού
ελέγχου που καλύπτει τους φορείς οι οποίοι θα εκτελέσουν
τους λογιστικούς ελέγχους που αναφέρονται στα στοιχεία α) και
β), τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί, τη µέθοδο δειγµατοληψίας για τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων, καθώς
και ενδεικτικό προγραµµατισµό των λογιστικών ελέγχων
προκειµένου να διασφαλίζεται ο λογιστικός έλεγχος των κυριότερων φορέων καθώς και η οµοιόµορφη κατανοµή των λογιστικών ελέγχων καθ' όλη την περίοδο προγραµµατισµού.
Στην περίπτωση που ένα κοινό σύστηµα εφαρµόζεται σε περισσότερα του ενός επιχειρησιακά προγράµµατα, είναι δυνατόν να
υποβάλλεται, δυνάµει του στοιχείου γ), µία µόνον στρατηγική
λογιστικού ελέγχου·
δ) έως τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015:
i)

την υποβολή, στην Επιτροπή, ετήσιας έκθεσης ελέγχου στην
οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των λογιστικών ελέγχων
που πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο
που λήγει στις 30 Ιουνίου του συγκεκριµένου έτους
σύµφωνα µε τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου του
επιχειρησιακού προγράµµατος, και αναφέρονται οι τυχόν
ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στα συστήµατα διαχείρισης
και ελέγχου του προγράµµατος. Η πρώτη έκθεση, που θα
υποβληθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, καλύπτει
την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως τις 30 Ιουνίου
2008. Οι πληροφορίες που αφορούν τους λογιστικούς
ελέγχους που διεξάγονται µετά την 1η Ιουλίου 2015 περιλαµβάνονται στην τελική έκθεση ελέγχου η οποία
υποστηρίζει τη δήλωση κλεισίµατος περί της οποίας το
στοιχείο ε),

ii) γνωµοδότηση, βάσει των λογιστικών και άλλων ελέγχων που
έχουν πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη της, ως προς το κατά
πόσον το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί
ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι
καταστάσεις δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή
είναι ορθές και, συνεπώς, ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι
νόµιµες και κανονικές,
iii) την υποβολή, ανάλογα µε την περίπτωση δυνάµει του
άρθρου 86α, δήλωσης µερικού κλεισίµατος η οποία αξιολογεί τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών
δαπανών.
Στις περιπτώσεις που ισχύει κοινό σύστηµα για περισσότερα του
ενός επιχειρησιακά προγράµµατα, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σηµείο i) είναι δυνατό να συγκεντρώνονται σε ενιαία
έκθεση, η δε γνώµη και η δήλωση που εκδίδονται δυνάµει των
σηµείων ii) και iii) είναι δυνατό να καλύπτουν όλα τα σχετικά
επιχειρησιακά προγράµµατα·
ε) την υποβολή στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου
2017, δήλωσης κλεισίµατος του προγράµµατος, στην οποία
αξιολογείται η εγκυρότητα της αίτησης πληρωµής του τελικού
υπολοίπου καθώς και η νοµιµότητα και κανονικότητα των
σχετικών συναλλαγών που καλύπτονται από την τελική
κατάσταση δαπανών η οποία υποστηρίζεται από έκθεση τελικού
ελέγχου.
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2.
Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι το έργο του λογιστικού
ελέγχου λαµβάνει υπόψη διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού
ελέγχου.
3.
Εάν οι λογιστικοί και οι λοιποί έλεγχοι που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), διενεργούνται από φορέα διαφορετικό από την αρχή ελέγχου, η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι οι
φορείς αυτοί διαθέτουν την αναγκαία λειτουργική ανεξαρτησία.
4.
Η Επιτροπή διατυπώνει τα σχόλιά της σχετικά µε την
στρατηγική λογιστικού ελέγχου που υποβάλλεται δυνάµει της
παραγράφου 1 στοιχείο γ), το αργότερο τρεις µήνες από την
παραλαβή της. Εάν δεν υπάρξουν σχόλια σε αυτό το διάστηµα, η
στρατηγική θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Παρακολούθηση
Άρθρο 63
Επιτροπή παρακολούθησης
1.
Το κράτος µέλος συνιστά επιτροπή παρακολούθησης για
κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα, σε συµφωνία µε τη διαχειριστική
αρχή εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της
απόφασης έγκρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος στο κράτος
µέλος. Είναι δυνατό να συστήνεται µία και µόνη επιτροπή παρακολούθησης για πολλά επιχειρησιακά προγράµµατα.
2.
Κάθε επιτροπή παρακολούθησης καταρτίζει τον εσωτερικό
της κανονισµό εντός του θεσµικού, νοµικού και δηµοσιονοµικού
πλαισίου του οικείου κράτους µέλους και τον εγκρίνει σε συµφωνία
µε τη διαχειριστική αρχή προκειµένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά
της σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 64
Σύνθεση
1.
Η επιτροπή παρακολούθησης προεδρεύεται από αντιπρόσωπο
του κράτους µέλους ή της διαχειριστικής αρχής.
Η σύνθεσή της αποφασίζεται από το κράτος µέλος σε συµφωνία µε
τη διαχειριστική αρχή.
2.
Με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος της επιτροπής
παρακολούθησης, εκπρόσωπος της Επιτροπής συµµετέχει στις
εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης µε συµβουλευτικό ρόλο.
Είναι δυνατή η συµµετοχή εκπροσώπου της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ, µε
συµβουλευτικό ρόλο, για τα επιχειρησιακά προγράµµατα στα οποία
συνεισφέρουν η ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ.
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σεις των κριτηρίων αυτών σύµφωνα µε τις ανάγκες του προγραµµατισµού·
β) επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σηµειώθηκε
στην επίτευξη των εδικών στόχων του επιχειρησιακού προγράµµατος µε βάση τα έγγραφα που υποβάλλει η διαχειριστική
αρχή·
γ) εξετάζει τα αποτελέσµατα της υλοποίησης, ιδίως δε την
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας, καθώς και τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 48 παράγραφος 3·
δ) εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση
υλοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 67·
ε) ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου ή µε το
τµήµα της έκθεσης που αφορά το οικείο επιχειρησιακό πρόγραµµα, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία µπορεί
να διατυπώσει η Επιτροπή µετά την εξέταση της εν λόγω
έκθεσης ή του σχετικού τµήµατός της·
στ) µπορεί να προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε
αναθεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού προγράµµατος η
οποία ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των
στόχων των Ταµείων που αριθµούνται στο άρθρο 3 ή στη
βελτίωση της διαχείρισής τους, συµπεριλαµβανοµένης της
χρηµατοοικονοµικής διαχείρισής τους·
ζ) εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχοµένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά
µε τη συνεισφορά των Ταµείων.
Άρθρο 66
∆ιατάξεις σχετικά µε την παρακολούθηση
1. Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή παρακολούθησης διασφαλίζουν την ποιότητα υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος.
2. Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή παρακολούθησης
διενεργούν την παρακολούθηση µε τη χρήση χρηµατοοικονοµικών
δεικτών καθώς και των δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 36
παράγραφος 1 στοιχείο γ), οι οποίοι καθορίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα.
Στην περίπτωση που επιτρέπεται από τη φύση της συνδροµής, οι
στατιστικές αναλύονται ανά φύλο και ανά µέγεθος των δικαιούχων
επιχειρήσεων.
3. Η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ Επιτροπής και κρατών µελών
για το σκοπό αυτόν πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα,
σύµφωνα µε τους κανόνες εφαρµογής του παρόντος κανονισµού
που θεσπίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 103 παράγραφος 3.

Άρθρο 65
Καθήκοντα

Άρθρο 67

Η επιτροπή παρακολούθησης βεβαιώνεται για την αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος, σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις:

Ετήσια έκθεση και τελική έκθεση υλοποίησης

α) εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς
χρηµατοδότηση πράξεων εντός έξι µηνών από την έγκριση του
επιχειρησιακού προγράµµατος και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρή-

1. Για πρώτη φορά το 2008 και έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους,
η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση, και,
έως τις 31 Μαρτίου 2017, τελική έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση
του επιχειρησιακού προγράµµατος.
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2.
Οι εκθέσεις της παραγράφου 1 περιλαµβάνουν τις ακόλουθες
πληροφορίες προκειµένου να παρέχεται σαφής εικόνα για την
υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος:

γραφος 2, στη διαχειριστική αρχή ή σε άλλη δηµόσια αρχή
κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του επιχειρησιακού
προγράµµατος·

α) την πρόοδο που σηµειώθηκε στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος και τους άξονες προτεραιότητας σε
σχέση µε τους ειδικούς, επαληθεύσιµους στόχους τους, µε
ποσοτικό υπολογισµό εάν και εφόσον µπορούν να εκφραστούν
ποσοτικά, κάνοντας χρήση των δεικτών του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο γ), σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας·

θ) περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ουσιαστική τροποποίηση δυνάµει του άρθρου 57.

β) τη χρηµατοοικονοµική υλοποίηση του επιχειρησιακού
προγράµµατος µε λεπτοµερή αναφορά, για κάθε άξονα προτεραιότητας:
i)

των δαπανών που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους οι
οποίες περιελήφθησαν σε αιτήσεις πληρωµών που
στάλθηκαν στη διαχειριστική αρχή και της αντίστοιχης
δηµόσιας συνεισφοράς,

ii) των συνολικών πληρωµών που εισπράχθηκαν από την
Επιτροπή, και µε ποσοτική έκφραση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 2, και
iii) των δαπανών που καταβλήθηκαν από τον φορέα που είναι
υπεύθυνος για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους,
ανάλογα µε την περίπτωση, η οικονοµική υλοποίηση σε
περιοχές που λαµβάνουν µεταβατική στήριξη παρουσιάζεται
χωριστά στα πλαίσια κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος·
γ) για ενηµερωτικούς µόνον λόγους, ενδεικτική ανάλυση της
κατανοµής των πόρων των Ταµείων ανά κατηγορία, σύµφωνα
µε τους κανόνες εφαρµογής που θεσπίζονται από την Επιτροπή
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3·
δ) τα µέτρα που λαµβάνονται από τη διαχειριστική αρχή ή την
επιτροπή παρακολούθησης για τη διασφάλιση της ποιότητας
και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης, ιδίως δε:
i)

τα µέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµίσεων συλλογής δεδοµένων,

ii) συνοπτική παράθεση των τυχόν σηµαντικών προβληµάτων
που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού
προγράµµατος και των τυχόν ληφθέντων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που λήφθηκαν σε απάντηση των
σχολίων που διατυπώνονται δυνάµει του άρθρου 68
παράγραφος 2, εφόσον απαιτείται,
iii) τη χρησιµοποίηση τεχνικής βοήθειας·
ε) τα µέτρα που λήφθηκαν για την πληροφόρηση και δηµοσιότητα του επιχειρησιακού προγράµµατος·
στ) πληροφορίες σχετικά µε σηµαντικά προβλήµατα που αφορούν
τη συµµόρφωση προς το κοινοτικό δίκαιο, τα οποία ανέκυψαν
κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος και τα
µέτρα που λήφθηκαν για την επίλυσή τους·
ζ) ανάλογα µε την περίπτωση, την πρόοδο και τη χρηµατοδότηση
µεγάλων έργων·
η) τη χρήση της συνδροµής που έχει διατεθεί ύστερα από
ακύρωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 98 παρά-

Το εύρος των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή είναι
ανάλογο µε το συνολικό ποσό της δαπάνης του οικείου επιχειρησιακού προγράµµατος. Ανάλογα µε την περίπτωση, οι πληροφορίες
αυτές µπορούν να υποβάλλονται σε συνοπτική µορφή.
Οι πληροφορίες των στοιχείων δ), ζ), η) και θ) δεν περιλαµβάνονται
εάν δεν έχει υπάρξει σηµαντική τροποποίηση µετά την προηγούµενη
έκθεση.
3. Οι εκθέσεις της παραγράφου 1 κρίνονται δεκτές εφόσον
περιέχουν όλες τις κατάλληλες πληροφορίες της παραγράφου 2. Η
Επιτροπή ενηµερώνει το κράτος µέλος σχετικά µε το παραδεκτό της
ετήσιας έκθεσης εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
της παραλαβής της.
4. Η Επιτροπή ενηµερώνει το κράτος µέλος για τη γνώµη της
όσον αφορά το περιεχόµενο µιας παραδεκτής ετήσιας έκθεσης
σχετικά µε την υλοποίηση που υποβάλλεται από τη διαχειριστική
αρχή εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής. Για την
τελική έκθεση του επιχειρησιακού προγράµµατος, η προθεσµία
ανέρχεται σε πέντε το πολύ µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής
µιας παραδεκτής έκθεσης. Εάν η Επιτροπή δεν απαντήσει εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας, η έκθεση θεωρείται ότι έχει γίνει
αποδεκτή.

Άρθρο 68
Ετήσια εξέταση των προγραµµάτων
1. Κάθε έτος, κατά την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων
υλοποίησης του άρθρου 67, η Επιτροπή και η διαχειριστική αρχή
εξετάζουν την πρόοδο που σηµειώθηκε στην υλοποίηση του
επιχειρησιακού προγράµµατος, τα κυριότερα αποτελέσµατα που
επιτεύχθηκαν κατά το προηγούµενο έτος, τη χρηµατοοικονοµική
υλοποίηση και άλλους παράγοντες µε στόχο τη βελτίωση της
υλοποίησης.
Είναι δυνατόν να εξετάζονται επίσης και άλλες πλευρές της
λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου που επισηµαίνονται στην τελευταία ετήσια έκθεση ελέγχου περί της οποίας το
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σηµείο i).
2. Μετά την εξέταση της παραγράφου 1, η Επιτροπή µπορεί να
διατυπώνει σχόλια προς το κράτος µέλος και τη διαχειριστική αρχή,
η οποία ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή παρακολούθησης. Το
κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε τα µέτρα που
λήφθηκαν όσον αφορά τα σχόλια αυτά.
3. Όταν καταστούν διαθέσιµες, ανάλογα µε την περίπτωση, οι εκ
των υστέρων αξιολογήσεις της συνδροµής που χορηγήθηκε κατά
την περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006, τα συνολικά αποτελέσµατα είναι δυνατό να εξετάζονται στην επόµενη ετήσια εξέταση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Ενηµέρωση και δηµοσιότητα

Άρθρο 69
Ενηµέρωση και δηµοσιότητα
1.
Το κράτος µέλος και η διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τις πράξεις
και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και εξασφαλίζουν τη
σχετική δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους µε στόχο την
προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων.
Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3.
2.
Η διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα είναι
υπεύθυνη για τη δηµοσιότητα που του δίνεται σύµφωνα µε τους
κανόνες εφαρµογής του παρόντος κανονισµού οι οποίοι θεσπίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 104 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Ευθύνες των κρατών µελών και της Επιτροπής

Τµ ήµα 1
Ε υθ ύν ες των κ ρ α τώ ν µελώ ν
Άρθρο 70
∆ιαχείριση και έλεγχος
1.
Τα κράτη µέλη είναι αρµόδια για τη διαχείριση και τον έλεγχο
των επιχειρησιακών προγραµµάτων, ιδίως λαµβάνοντας τα
ακόλουθα µέτρα:
α) διασφαλίζουν ότι τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου για τα
επιχειρησιακά προγράµµατα έχουν οργανωθεί σύµφωνα µε τα
άρθρα 58 έως 62 και λειτουργούν ουσιαστικά·
β) προλαµβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν παρατυπίες και
ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά µαζί µε τους τόκους
υπερηµερίας, ανάλογα µε την περίπτωση. Ενηµερώνουν σχετικά
την Επιτροπή και την τηρούν ενήµερη σχετικά µε την πρόοδο
των διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών.
2.
Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η ανάκτηση ποσών
καταβληθέντων αχρεωστήτως σε δικαιούχο, το κράτος µέλος είναι
υπεύθυνο για την επιστροφή των απολεσθέντων ποσών στο γενικό
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν αποδεικνύεται ότι η
απώλεια προκλήθηκε λόγω παρατυπίας ή αµέλειάς του.
3.
Οι κανόνες εφαρµογής των παραγράφων 1 και 2 θεσπίζονται
από την Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3.
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Άρθρο 71

Θέσπιση συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου
1. Πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης ενδιάµεσης
πληρωµής ή το αργότερο εντός δώδεκα µηνών από την έγκριση
κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος, τα κράτη µέλη υποβάλλουν
στην Επιτροπή περιγραφή των συστηµάτων, η οποία καλύπτει ιδίως
την οργάνωση και τις διαδικασίες:
α) των διαχειριστικών αρχών και των αρχών πιστοποίησης και των
ενδιάµεσων φορέων·
β) της ελεγκτικής αρχής καθώς και οιωνδήποτε άλλων φορέων που
πραγµατοποιούν ελέγχους υπό την ευθύνη της.
2. Η περιγραφή της παραγράφου 1 συνοδεύεται από έκθεση
στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσµατα αξιολόγησης της
θέσπισης των συστηµάτων και διατυπώνεται γνώµη σχετικά µε τη
συµµόρφωσή τους προς τα άρθρα 58 έως 62. Εάν εκφράζονται
επιφυλάξεις στη γνώµη, η έκθεση προσδιορίζει τη σοβαρότητα των
ελλείψεων και, εάν οι ελλείψεις δεν αφορούν ολόκληρο το πρόγραµµα, τον ή τους σχετικούς άξονες προτεραιότητας. Το κράτος
µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε τα διορθωτικά µέτρα
που πρέπει να ληφθούν και µε το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής τους
και στη συνέχεια επιβεβαιώνει ότι τα µέτρα υλοποιήθηκαν και ότι οι
σχετικές επιφυλάξεις έχουν αρθεί.
Η έκθεση του πρώτου εδαφίου κρίνεται αποδεκτή και η πρώτη
ενδιάµεση πληρωµή πραγµατοποιείται, υπό τις ακόλουθες
συνθήκες:
α) εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της έκθεσης,
όταν η γνώµη περί της οποίας το δεύτερο εδάφιο δεν περιέχει
επιφυλάξεις και εφόσον δεν διατυπώνονται παρατηρήσεις από
την Επιτροπή·
β) εάν η γνώµη περιέχει επιφυλάξεις, µόλις επιβεβαιώσει η
Επιτροπή ότι έχουν εφαρµοστεί διορθωτικά µέτρα σχετικά µε τα
βασικά στοιχεία των συστηµάτων και αποσυρθούν οι σχετικές
επιφυλάξεις, ελλείψει δε παρατηρήσεων από την Επιτροπή, εντός
δύο µηνών από την ηµεροµηνία της επιβεβαίωσης.
Όταν οι επιφυλάξεις αφορούν έναν µόνον άξονα προτεραιότητας, η
πρώτη ενδιάµεση πληρωµή πραγµατοποιείται για τους άλλους
άξονες του επιχειρησιακού προγράµµατος για τους οποίους δεν
διατυπώνονται επιφυλάξεις.
3. Η έκθεση και η γνώµη που αναφέρονται στην παράγραφο 2
εκπονούνται από την ελεγκτική αρχή ή από δηµόσιο ή ιδιωτικό
φορέα λειτουργικά ανεξάρτητο από τις διαχειριστικές αρχές και τις
αρχές πιστοποίησης, που ενεργεί λαµβάνοντας υπόψη διεθνώς
αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου.
4. Στις περιπτώσεις που ισχύει κοινό σύστηµα για περισσότερα
από ένα επιχειρησιακά προγράµµατα, µπορεί να κοινοποιείται
περιγραφή του κοινού συστήµατος δυνάµει της παραγράφου 1
συνοδευόµενη από µία και µόνον έκθεση και γνώµη δυνάµει της
παραγράφου 2.
5. Οι κανόνες εφαρµογής των παραγράφων 1 έως 4 θεσπίζονται
από την Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3.
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Τµ ήµα 2
Ε υθ ύ ν ες τη ς Ε πιτρο πή ς
Άρθρο 72
Ευθύνες της Επιτροπής
1.
Η Επιτροπή διασφαλίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 71,
ότι τα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει συστήµατα διαχείρισης και
ελέγχου τα οποία είναι σύµφωνα µε τα άρθρα 58 έως 62 και, µε
βάση τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου και την ετήσια γνώµη της ελεγκτικής αρχής και τους δικούς της λογιστικούς ελέγχους, ότι τα
συστήµατα λειτουργούν ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της περιόδου
υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων.
2.
Με την επιφύλαξη των λογιστικών ελέγχων που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη, υπάλληλοι της Επιτροπής ή εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι της Επιτροπής µπορούν να πραγµατοποιούν επιτόπιους λογιστικούς ελέγχους για την επαλήθευση της
ουσιαστικής λειτουργίας των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου,
στους οποίους µπορούν να περιλαµβάνονται λογιστικοί έλεγχοι
πράξεων που προβλέπονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, µε προειδοποίηση τουλάχιστον δέκα εργάσιµων ηµερών, εκτός από
επείγουσες περιπτώσεις. Υπάλληλοι ή εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι του κράτους µέλους µπορούν να συµµετέχουν στους λογιστικούς αυτούς ελέγχους. Οι κανόνες εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού όσον αφορά τη χρήση των δεδοµένων που συλλέγονται
κατά τη διάρκεια των λογιστικών ελέγχων θεσπίζονται από την
Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3.
Οι υπάλληλοι ή οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι της Επιτροπής,
οι οποίοι είναι δεόντως εξουσιοδοτηµένοι για τη διεξαγωγή επιτόπιων λογιστικών ελέγχων, έχουν πρόσβαση στα µητρώα και όλα τα
λοιπά έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων και των µεταδεδοµένων που εκπονούνται ή λαµβάνονται και καταχωρούνται σε
ηλεκτρονικό µέσο, τα οποία αφορούν δαπάνες που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο.
Οι προαναφερόµενες εξουσίες λογιστικού ελέγχου δεν θίγουν την
εφαρµογή των εθνικών διατάξεων που επιφυλάσσουν ορισµένες
πράξεις σε υπαλλήλους ειδικώς οριζόµενους από την εθνική νοµοθεσία. Μεταξύ άλλων, οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι της Επιτροπής δεν λαµβάνουν µέρος σε κατ' οίκον επισκέψεις ή στις
επίσηµες ανακρίσεις ατόµων στα πλαίσια της εθνικής νοµοθεσίας
του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους. Ωστόσο, έχουν πρόσβαση
στις πληροφορίες που αποκτώνται κατ' αυτόν τον τρόπο.
3.
Η Επιτροπή µπορεί να ζητά από ένα κράτος µέλος να πραγµατοποιήσει επιτόπιο λογιστικό έλεγχο προκειµένου να επαληθεύσει
την ουσιαστική λειτουργία των συστηµάτων ή την ορθότητα µιας ή
περισσότερων συναλλαγών. Υπάλληλοι ή εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι της Επιτροπής µπορούν να συµµετέχουν στους λογιστικούς
αυτούς ελέγχους.
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στικών ελέγχων των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου µε στόχο
την καλύτερη δυνατή χρησιµοποίηση των πόρων και την αποφυγή
περιττής επανάληψης εργασιών.
Για να διευκολυνθεί αυτή η συνεργασία στην περίπτωση που ένα
κράτος µέλος ορίζει περισσότερες από µία ελεγκτικές αρχές, το
κράτος µέλος µπορεί να ορίζει συντονιστικό φορέα.
Η Επιτροπή και οι ελεγκτικές αρχές, καθώς και ο συντονιστικός
φορέας, εφόσον έχει ορισθεί τέτοιος φορέας, συναντώνται τακτικά
και τουλάχιστον άπαξ ετησίως, εκτός εάν συµφωνήσουν διαφορετικά µεταξύ τους, προκειµένου να εξετάζουν από κοινού την
ετήσια έκθεση ελέγχου και τη γνώµη που υποβάλλεται δυνάµει του
άρθρου 62 και να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά µε άλλα θέµατα
που έχουν σχέση µε τη βελτίωση της διαχείρισης και του ελέγχου
των επιχειρησιακών προγραµµάτων.
2. Κατά τον καθορισµό της οικείας στρατηγικής ελέγχου, η
Επιτροπή προσδιορίζει τα επιχειρησιακά προγράµµατα για τα οποία
η γνώµη για συµµόρφωση του συστήµατος δυνάµει του άρθρου 71
παράγραφος 2, διατυπώθηκε χωρίς επιφυλάξεις, ή όταν οι επιφυλάξεις αποσύρθηκαν µετά από τη λήψη διορθωτικών µέτρων, όταν
η στρατηγική λογιστικού ελέγχου της ελεγκτικής αρχής είναι ικανοποιητική και όταν έχουν ληφθεί εύλογες εγγυήσεις ότι τα
συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργούν ουσιαστικά µε
βάση τα αποτελέσµατα των λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής και
του κράτους µέλους.
3. Για τα προγράµµατα αυτά, η Επιτροπή µπορεί να συµπεραίνει
ότι µπορεί να βασίζεται κυρίως στη γνώµη που αναφέρεται στο
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σηµείο ii), όσον αφορά την
ουσιαστική λειτουργία των συστηµάτων και ότι µπορεί να διενεργεί
τους δικούς της επιτόπιους λογιστικούς ελέγχους µόνον όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι το σύστηµα παρουσιάζει ελλείψεις που
επηρεάζουν τις δαπάνες που πιστοποιούνται προς την Επιτροπή
κατά τη διάρκεια έτους για το οποίο διατυπώθηκε γνώµη δυνάµει
του άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σηµείο ii), η οποία δεν
περιέχει επιφύλαξη όσον αφορά τις ελλείψεις αυτές.
Όταν η Επιτροπή καταλήγει σε ένα τέτοιο συµπέρασµα, ενηµερώνει
αναλόγως το οικείο κράτος µέλος. Εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για
ελλείψεις, µπορεί επίσης να απαιτεί από το κράτος µέλος να
διενεργεί λογιστικούς ελέγχους σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 3 ή να πραγµατοποιεί τους δικούς της λογιστικούς
ελέγχους δυνάµει του άρθρου 72 παράγραφος 2.

Τµήµα 3
Αν αλογ ικ ό τη τα όσ ον α φ ο ρά το ν έλεγ χ ο επι χ ει ρ η σια κ ών πρ ογ ρα µµά των
Άρθρο 74
Ρυθµίσεις αναλογικού ελέγχου

Άρθρο 73
Συνεργασία µε τις ελεγκτικές αρχές των κρατών µελών
1.
Η Επιτροπή συνεργάζεται µε τις ελεγκτικές αρχές των
επιχειρησιακών προγραµµάτων για το συντονισµό των αντίστοιχων
σχεδίων λογιστικού ελέγχου τους και των µεθόδων λογιστικού
ελέγχου τους και ανταλλάσσει αµέσως τα αποτελέσµατα των λογι-

1. Για τα επιχειρησιακά προγράµµατα για τα οποία οι συνολικές
επιλέξιµες δηµόσιες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 750 εκατοµµύρια
EUR και για τα οποία το επίπεδο κοινοτικής συγχρηµατοδότησης
δεν υπερβαίνει το 40 % των συνολικών δηµόσιων δαπανών:
α) δεν απαιτείται από την ελεγκτική αρχή να υποβάλλει στην
Επιτροπή στρατηγική λογιστικού ελέγχου δυνάµει του
άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·
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β) όταν η γνώµη για συµµόρφωση του συστήµατος δυνάµει του
άρθρου 71 παράγραφος 2, δεν περιέχει επιφυλάξεις, ή όταν οι
επιφυλάξεις αποσύρθηκαν µετά τη λήψη διορθωτικών µέτρων, η
Επιτροπή µπορεί να συµπεραίνει ότι µπορεί να βασίζεται κυρίως
στη γνώµη που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1
στοιχείο δ), σηµείο ii), όσον αφορά την ουσιαστική λειτουργία
των συστηµάτων και ότι µπορεί να διενεργεί τους δικούς της
επιτόπιους λογιστικούς ελέγχους µόνον όταν υπάρχουν ενδείξεις
ότι το σύστηµα παρουσιάζει ελλείψεις που επηρεάζουν τις
δαπάνες που πιστοποιούνται προς την Επιτροπή κατά τη
διάρκεια έτους για το οποίο διατυπώθηκε γνώµη δυνάµει του
άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σηµείο ii), η οποία δεν
περιέχει επιφύλαξη όσον αφορά τις ελλείψεις αυτές.
Όταν η Επιτροπή καταλήγει σε ένα τέτοιο συµπέρασµα,
ενηµερώνει αναλόγως το οικείο κράτος µέλος. Εφόσον υπάρχουν
ενδείξεις για ελλείψεις, µπορεί επίσης να απαιτεί από το κράτος
µέλος να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους σύµφωνα µε το
άρθρο 72 παράγραφος 3, ή να πραγµατοποιεί τους δικούς της
λογιστικούς ελέγχους δυνάµει του άρθρου 72 παράγραφος 2.
2.
Για τα επιχειρησιακά προγράµµατα της παραγράφου 1, ένα
κράτος µέλος µπορεί επιπλέον να κάνει χρήση της δυνατότητας να
συστήνει, σύµφωνα µε τους εθνικούς του κανόνες, τους φορείς και
τις διαδικασίες για:
α) την εκτέλεση των καθηκόντων της διαχειριστικής αρχής όσον
αφορά την επαλήθευση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων
και υπηρεσιών και τις δαπάνες που δηλώνονται δυνάµει του
άρθρου 60 στοιχείο β)·
β) την εκτέλεση των καθηκόντων της αρχής πιστοποίησης δυνάµει
του άρθρου 61, και
γ) την εκτέλεση των καθηκόντων της ελεγκτικής αρχής δυνάµει του
άρθρου 62.
Όταν ένα κράτος µέλος κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, δεν
χρειάζεται να ορίζει αρχή πιστοποίησης και ελεγκτική αρχή δυνάµει
του άρθρου 59 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ).
Το άρθρο 71 εφαρµόζεται κατ' αναλογία.
Όταν η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες εφαρµογής για τα άρθρα 60, 61
και 62, προσδιορίζει τις διατάξεις που δεν εφαρµόζονται σε
επιχειρησιακά προγράµµατα για τα οποία το οικείο κράτος µέλος
έχει κάνει χρήση της δυνατότητας που περιλαµβάνεται στην
παρούσα παράγραφο.
ΤΙΤΛΟΣ VII
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
∆ηµοσιονοµική διαχείριση

31.7.2006

1ης Ιανουαρίου 2007 και 31ης ∆εκεµβρίου 2013. Η πρώτη
ανάληψη υποχρεώσεων του προϋπολογισµού πραγµατοποιείται πριν
από τη λήψη απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του
επιχειρησιακού προγράµµατος. Κάθε µεταγενέστερη ανάληψη υποχρεώσεων πραγµατοποιείται από την Επιτροπή, κατά κανόνα έως τις
30 Απριλίου εκάστου έτους, µε βάση την απόφαση συνεισφοράς
των Ταµείων, που προβλέπει το άρθρο 32.
2. Στην περίπτωση που δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία
πληρωµή, το κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει, έως τις 30
Σεπτεµβρίου του έτους n το αργότερο, τη µεταφορά τυχόν αναλήψεων υποχρεώσεων των επιχειρησιακών προγραµµάτων που σχετίζονται µε το εθνικό αποθεµατικό για απρόβλεπτα, περί του οποίου
το άρθρο 51, σε άλλα επιχειρησιακά προγράµµατα. Το κράτος
µέλος προσδιορίζει στο αίτηµά του τα επιχειρησιακά προγράµµατα
που επωφελούνται από τη µεταφορά αυτήν.

Τµήµα 2
Κ οι ν οί κ α ν όν ες γι α τι ς πλη ρ ωµ ές
Άρθρο 76
Κοινοί κανόνες για τις πληρωµές
1. Οι πληρωµές, εκ µέρους της Επιτροπής, της συνεισφοράς των
Ταµείων πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις πιστώσεις του προϋπολογισµού. Κάθε πληρωµή καταλογίζεται στις παλαιότερες ανοικτές
πιστώσεις του προϋπολογισµού του σχετικού Ταµείου.
2. Οι πληρωµές λαµβάνουν τη µορφή προχρηµατοδότησης,
ενδιάµεσων πληρωµών και πληρωµής του τελικού υπολοίπου.
Πραγµατοποιούνται προς το φορέα που έχει οριστεί από το κράτος
µέλος.
3. Το αργότερο στις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα κράτη µέλη
διαβιβάζουν στην Επιτροπή προσωρινή πρόβλεψη των πιθανολογούµενων αιτήσεων πληρωµών τους για το τρέχον και για το επόµενο
οικονοµικό έτος.
4. Όλες οι ανταλλαγές στοιχείων που αφορούν οικονοµικές
συναλλαγές µεταξύ της Επιτροπής και των αρχών και φορέων που
ορίζονται από τα κράτη µέλη πραγµατοποιούνται µε τη χρήση
ηλεκτρονικών µέσων, σύµφωνα µε τους κανόνες εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού που θεσπίζονται από την Επιτροπή µε τη
διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3. Σε περιπτώσεις
ανωτέρας βίας, ιδίως δε σε περίπτωση δυσλειτουργίας του κοινού
ηλεκτρονικού συστήµατος ή αδυναµίας διαρκούς σύνδεσης, το
κράτος µέλος µπορεί να διαβιβάζει τη δήλωση δαπανών και την
αίτηση πληρωµών σε χαρτί.

Τµ ήµα 1

Άρθρο 77

Αν α λή ψ εις υ ποχ ρεώ σ εων του πρ οϋ πολογι σµ ού

Κοινοί κανόνες υπολογισµού ενδιάµεσων πληρωµών και
πληρωµών του τελικού υπολοίπου

Άρθρο 75
Αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισµού
1.
Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του κοινοτικού προϋπολογισµού
για τα επιχειρησιακά προγράµµατα (εφεξής «αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισµού») πραγµατοποιούνται ετησίως για κάθε
Ταµείο και στόχο κατά τη διάρκεια της περιόδου µεταξύ

Οι ενδιάµεσες πληρωµές και οι πληρωµές του τελικού υπολοίπου
υπολογίζονται εφαρµόζοντας το ποσοστό συγχρηµατοδότησης που
ορίζεται στην απόφαση σχετικά µε το οικείο επιχειρησιακό πρόγραµµα για κάθε άξονα προτεραιότητας, στην επιλέξιµη δαπάνη
που µνηµονεύεται στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα προτεραιότητας
σε κάθε δήλωση δαπανών πιστοποιηµένη από την αρχή πιστοποίησης.
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Ωστόσο, η κοινοτική συνεισφορά µέσω των ενδιάµεσων πληρωµών
και των πληρωµών του τελικού υπολοίπου δεν είναι µεγαλύτερη
από τη δηµόσια συνεισφορά και το ανώτατο ποσό συνδροµής από
τα Ταµεία για κάθε άξονα προτεραιότητας που ορίζεται στην
απόφαση της Επιτροπής µε την οποία εγκρίνεται το επιχειρησιακό
πρόγραµµα.

Άρθρο 78
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5. Στις περιπτώσεις που η συνεισφορά των Ταµείων υπολογίζεται σε σχέση µε τις δηµόσιες δαπάνες µε αναφορά στο άρθρο 53
παράγραφος 1, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε δαπάνες
εκτός των δηµόσιων δαπανών, δεν επηρεάζουν το οφειλόµενο ποσό
όπως αυτό υπολογίζεται βάσει της αίτησης πληρωµής.
6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όσον αφορά τα
µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής που ορίζονται στο άρθρο 44, η
δήλωση δαπανών περιλαµβάνει τις συνολικές δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά τη δηµιουργία αυτών των ταµείων ή ταµείων
χαρτοφυλακίου ή τη συνεισφορά σε αυτά.

∆ήλωση δαπανών

Ωστόσο, κατά το µερικό ή τελικό κλείσιµο του επιχειρησιακού
προγράµµατος, οι επιλέξιµες δαπάνες είναι το σύνολο:

1.
Όλες οι δηλώσεις δαπανών περιλαµβάνουν, για κάθε άξονα
προτεραιότητας, το συνολικό ποσό των επιλέξιµων δαπανών,
σύµφωνα µε το άρθρο 56, στις οποίες υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι
για την υλοποίηση των πράξεων καθώς και την αντίστοιχη δηµόσια
συνεισφορά που έχει καταβληθεί ή οφείλεται στους δικαιούχους
σύµφωνα µε τους όρους που διέπουν τη δηµόσια συνεισφορά. Οι
δαπάνες που καταβάλλουν οι δικαιούχοι δικαιολογούνται από
εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας.

α) των πληρωµών από ταµεία αστικής ανάπτυξης για επενδύσεις σε
συµπράξεις µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα ή σε
άλλα έργα που περιλαµβάνονται σε ολοκληρωµένο σχέδιο για
την βιώσιµη αστική ανάπτυξη, ή

Εντούτοις, όσον αφορά τα καθεστώτα ενισχύσεων κατά την έννοια
του άρθρου 87 της συνθήκης και µόνον, επιπλέον των όρων που
εκτίθενται στο προηγούµενο στοιχείο, η δηµόσια συνεισφορά που
αντιστοιχεί στις δαπάνες που περιλαµβάνονται στη δήλωση δαπανών
θα πρέπει να έχει καταβληθεί στους δικαιούχους από το φορέα που
χορηγεί την ενίσχυση.
2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όσον αφορά τις
κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 της συνθήκης,
η δήλωση δαπανών µπορεί να περιλαµβάνει προκαταβολές που
έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους από το φορέα που χορηγεί
την ενίσχυση, υπό τους ακόλουθους σωρευτικούς όρους:
α) υπόκεινται στην υποχρέωση τραπεζικής εγγύησης ή δηµόσιου
χρηµατοδοτικού µέσου µε ισοδύναµο αποτέλεσµα·
β) δεν υπερβαίνουν το 35 % του συνολικού ποσού της ενίσχυσης
που χορηγείται σε δικαιούχο για ένα δεδοµένο σχέδιο·
γ) καλύπτονται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από τους
δικαιούχους στα πλαίσια της εφαρµογής του σχεδίου και δικαιολογούνται µε εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα
ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας το αργότερο τρία έτη µετά το
έτος καταβολής της προκαταβολής, εάν η ηµεροµηνία αυτή
είναι προγενέστερη, ή την 31η ∆εκεµβρίου 2015· σε αντίθετη
περίπτωση, η επόµενη δήλωση δαπανών διορθώνεται αναλόγως.
3.
Οι δηλώσεις δαπανών προσδιορίζουν, για κάθε επιχειρησιακό
πρόγραµµα, τα στοιχεία που µνηµονεύονται στην παράγραφο 1 σε
σχέση µε τις περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβατική συνδροµή.
4.
Στην περίπτωση µεγάλων έργων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 39, στις καταστάσεις δαπανών µπορούν να περιλαµβάνονται
µόνον οι δαπάνες που συνδέονται µε µεγάλα έργα τα οποία έχει
ήδη εγκρίνει η Επιτροπή.

β) των πληρωµών για επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός των προαναφερόµενων ταµείων, ή
γ) των χορηγηθεισών εγγυήσεων καθώς και ποσών που έχουν
δεσµευθεί ως εγγυήσεις από ταµεία εγγυήσεων, και
δ) των επιλέξιµων δαπανών διαχείρισης.
Το ποσοστό συγχρηµατοδότησης εφαρµόζεται στις επιλέξιµες
δαπάνες που καταβάλλονται από τον δικαιούχο.
Η σχετική δήλωση δαπανών διορθώνεται αναλόγως.
7. Οι τόκοι από πληρωµές επιχειρησιακών προγραµµάτων σε
ταµεία που ορίζονται στο άρθρο 44, χρησιµοποιούνται για τη
χρηµατοδότηση είτε έργων αστικής ανάπτυξης, στην περίπτωση
ταµείων αστικής ανάπτυξης, είτε µέσων χρηµατοοικονοµικής
τεχνικής για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στις άλλες περιπτώσεις.
Οι πόροι που επιστρέφονται στην πράξη από επενδύσεις ταµείων
όπως ορίζονται στο άρθρο 44 ή που αποµένουν αφού καλυφθούν
όλες οι εγγυήσεις, επαναχρησιµοποιούνται από τις αρµόδιες αρχές
των ενδιαφερόµενων κρατών µελών προς όφελος έργων αστικής
ανάπτυξης ή µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Άρθρο 79
Σώρευση πληρωµών προχρηµατοδότησης και ενδιάµεσων
πληρωµών
1. Το σωρευτικό σύνολο των πραγµατοποιούµενων πληρωµών
προχρηµατοδότησης και ενδιάµεσων πληρωµών δεν υπερβαίνει το
95 % της συνεισφοράς των Ταµείων στο επιχειρησιακό πρόγραµµα.
2. Όταν επιτευχθεί το ανώτατο αυτό όριο, η αρχή πιστοποίησης
εξακολουθεί να διαβιβάζει στην Επιτροπή όλες τις πιστοποιηµένες
δηλώσεις δαπανών στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους n, καθώς και τα
ποσά που ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους για κάθε
Ταµείο, το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους n+1.
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Άρθρο 80
Πλήρης πληρωµή στους δικαιούχους
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι υπεύθυνοι για τη διενέργεια των
πληρωµών φορείς να διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν
το συντοµότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της δηµόσιας συνεισφοράς. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται,
ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος
ισοδύναµου αποτελέσµατος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα τη
µείωση των ποσών αυτών για τους δικαιούχους.

Άρθρο 81
Χρήση του ευρώ
1.
Τα ποσά των επιχειρησιακών προγραµµάτων που υποβάλλονται από τα κράτη µέλη, των πιστοποιηµένων δηλώσεων δαπανών,
των αιτήσεων πληρωµής και των δαπανών που αναφέρονται στις
ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις υλοποίησης εκφράζονται σε ευρώ.
2.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά µε επιχειρησιακά
προγράµµατα και οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωµές της
Επιτροπής εκφράζονται και εκτελούνται σε ευρώ.
3.
Τα κράτη µέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως νόµισµά
τους κατά την ηµεροµηνία της αίτησης πληρωµής µετατρέπουν σε
ευρώ τα ποσά των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν σε εθνικό
νόµισµα. Τα ποσά αυτά µετατρέπονται σε ευρώ µε την µηνιαία λογιστική ισοτιµία της Επιτροπής για τον µήνα κατά τον οποίον καταχωρίσθηκαν οι δαπάνες στους λογαριασµούς της αρχής πιστοποίησης του συγκεκριµένου επιχειρησιακού προγράµµατος. Η
Επιτροπή δηµοσιεύει κάθε µήνα ηλεκτρονικώς την ισοτιµία αυτήν.
4.
Όταν το ευρώ γίνει νόµισµα κράτους µέλους, η διαδικασία
µετατροπής που µνηµονεύεται στην παράγραφο 3 εξακολουθεί να
εφαρµόζεται σε όλες τις δαπάνες που έχουν καταχωρισθεί στους
λογαριασµούς από την αρχή πιστοποίησης πριν από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της αµετάκλητης ισοτιµίας µετατροπής
του εθνικού νοµίσµατος σε ευρώ.
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2008, 3 % της συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταµείων στο
επιχειρησιακό πρόγραµµα·
β) για τα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα, το 2007, 2 % της συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταµείων στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, το 2008, 3 % της συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταµείων
στο επιχειρησιακό πρόγραµµα και, το 2009, 2 % της συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταµείων στο επιχειρησιακό πρόγραµµα·
γ) εάν το επιχειρησιακό πρόγραµµα υπάγεται στο στόχο
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» και ένας τουλάχιστον από
τους συµµετέχοντες είναι κράτος µέλος που προσχώρησε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα, το 2007, 2
% της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, το
2008, 3 % της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ στο επιχειρησιακό πρόγραµµα και, το 2009, 2 % της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ στο
επιχειρησιακό πρόγραµµα·
δ) για τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνθεσή της
πριν από την 1η Μαΐου 2004, το 2007, 2 % της συνεισφοράς
του Ταµείου Συνοχής στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, το 2008,
3 % της συνεισφοράς του Ταµείου Συνοχής στο επιχειρησιακό
πρόγραµµα και, το 2009, 2,5 % της συνεισφοράς του Ταµείου
Συνοχής στο επιχειρησιακό πρόγραµµα·
ε) για τα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα, το 2007, 2,5 % της συνεισφοράς του Ταµείου Συνοχής στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, το
2008, 4 % της συνεισφοράς του Ταµείου Συνοχής στο επιχειρησιακό πρόγραµµα και, το 2009, 4 % της συνεισφοράς του
Ταµείου Συνοχής στο επιχειρησιακό πρόγραµµα.
2. Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ως προχρηµατοδότηση
επιστρέφεται στην Επιτροπή από το φορέα που ορίζεται από το
κράτος µέλος εάν δεν υποβληθεί αίτηση πληρωµής στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού προγράµµατος εντός 24 µηνών από την ηµεροµηνία
καταβολής της πρώτης δόσης του ποσού της προχρηµατοδότησης
από την Επιτροπή.
Η συνολική συνεισφορά του Ταµείου στο επιχειρησιακό πρόγραµµα
δεν επηρεάζεται από την επιστροφή αυτήν.

Τµ ήµα 3

Άρθρο 83

Π ροχ ρ η µα το δό τη σ η

Τόκοι

Άρθρο 82

Τυχόν τόκοι που γεννώνται από την προχρηµατοδότηση καταλογίζονται στο οικείο επιχειρησιακό πρόγραµµα, θεωρούνται ως πόροι
του κράτους µέλους υπό µορφή εθνικής δηµόσιας συνεισφοράς και
δηλώνονται στην Επιτροπή κατά το χρόνο του τελικού κλεισίµατος
του επιχειρησιακού προγράµµατος.

Πληρωµή
1.
Μετά την έκδοση απόφασης από την Επιτροπή για την
έγκριση της συνεισφοράς των Ταµείων σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα, η Επιτροπή καταβάλλει στο φορέα που ορίζεται από το
κράτος µέλος ενιαίο ποσό προχρηµατοδότησης για τη περίοδο
2007-2013.

Άρθρο 84

Το ποσό προχρηµατοδότησης καταβάλλεται σε διαφορετικές δόσεις,
ως εξής:

Εκκαθάριση

α) για τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνθεσή της
πριν από την 1η Μαΐου 2004, το 2007, 2 % της συνεισφοράς
των διαρθρωτικών ταµείων στο επιχειρησιακό πρόγραµµα και, το

Το ποσό που καταβάλλεται ως προχρηµατοδότηση αφαιρείται
εντελώς από τους λογαριασµούς της Επιτροπής όταν κλείσει το
επιχειρησιακό πρόγραµµα σύµφωνα µε το άρθρο 89.
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Τµ ήµα 4

Τµήµα 5

Ενδ ι ά µεσες πλη ρωµές

Κλείσιµο πρ ογρ ά µµα το ς κ α ι πλη ρωµή του τελικού
υ πολοί που

Άρθρο 85

Άρθρο 88

Ενδιάµεσες πληρωµές

Μερικό κλείσιµο

Για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα πραγµατοποιούνται ενδιάµεσες
πληρωµές. Η πρώτη ενδιάµεση πληρωµή πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε το άρθρο 71 παράγραφος 2.

1. Μερικό κλείσιµο επιχειρησιακών προγραµµάτων µπορεί να
πραγµατοποιείται σε χρονικές περιόδους που καθορίζονται από το
κράτος µέλος.

Άρθρο 86

Το µερικό κλείσιµο αφορά πράξεις που έχουν περατωθεί κατά τη
διάρκεια περιόδου που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου του προηγουµένου έτους. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, µια
πράξη θεωρείται ότι έχει περατωθεί εάν οι δραστηριότητες της
όντως πραγµατοποιήθηκαν και έχουν καταβληθεί όλες οι σχετικές
δαπάνες των δικαιούχων και η αντίστοιχη δηµόσια συνεισφορά.

Όροι αποδοχής των αιτήσεων πληρωµών
1.
Κάθε ενδιάµεση πληρωµή που διενεργείται από την Επιτροπή
υπόκειται στην τήρηση των ακόλουθων όρων:
α) πρέπει να έχει υποβληθεί στην Επιτροπή αίτηση πληρωµής και
δήλωση δαπανών σύµφωνα µε το άρθρο 78·
β) η Επιτροπή δεν έχει καταβάλει, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
περιόδου και για κάθε άξονα προτεραιότητας, ποσό ανώτερο
από το ανώτατο ποσό συνδροµής από τα Ταµεία όπως ορίζεται
στην απόφαση της Επιτροπής µε την οποία εγκρίνεται το
επιχειρησιακό πρόγραµµα·
γ) η διαχειριστική αρχή πρέπει να έχει υποβάλει στην Επιτροπή την
πλέον πρόσφατη ετήσια έκθεση υλοποίησης σύµφωνα µε το
άρθρο 67 παράγραφοι 1 και 3·
δ) η Επιτροπή δεν έχει διατυπώσει αιτιολογηµένη γνώµη όσον
αφορά παράβαση δυνάµει του άρθρου 226 της συνθήκης, όσον
αφορά την ή τις πράξεις για τις οποίες δηλώνεται η δαπάνη
σύµφωνα µε τη σχετική αίτηση πληρωµής.
2.
Εάν δεν πληρούνται ένας ή περισσότεροι από τους όρους της
παραγράφου 1, η Επιτροπή ενηµερώνει το κράτος µέλος και την
αρχή πιστοποίησης εντός ενός µηνός ώστε να µπορέσουν να
ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπιση της κατάστασης.

Άρθρο 87
Ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων πληρωµής και προθεσµίες
πληρωµών

2. Μερικό κλείσιµο πραγµατοποιείται υπό τον όρο ότι το
κράτος µέλος διαβιβάζει τα εξής έγγραφα στην Επιτροπή έως τις
31 ∆εκεµβρίου δεδοµένου έτους:
α) κατάσταση δαπανών που συνδέονται µε τις πράξεις της
παραγράφου 1·
β) δήλωση µερικού κλεισίµατος σύµφωνα µε το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σηµείο iii).
3. Οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται
σύµφωνα µε τα άρθρα 98 και 99 σχετικά µε πράξεις που υπόκεινται
σε µερικό κλείσιµο, είναι καθαρές δηµοσιονοµικές διορθώσεις.
Άρθρο 89
Όροι για την πληρωµή του τελικού υπολοίπου
Η Επιτροπή καταβάλλει το τελικό υπόλοιπο εφόσον:

1.

α) το κράτος µέλος έχει αποστείλει, έως τις 31 Μαρτίου 2017,
αίτηση πληρωµής που να περιλαµβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:
i)

αίτηση πληρωµής του τελικού υπολοίπου και δήλωση
δαπανών σύµφωνα µε το άρθρο 78,

ii) την τελική έκθεση υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που
καθορίζονται στο άρθρο 67,
iii) δήλωση κλεισίµατος σύµφωνα µε το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο ε), και
β) η Επιτροπή δεν έχει διατυπώσει αιτιολογηµένη γνώµη όσον
αφορά παράβαση δυνάµει του άρθρου 226 της συνθήκης, όσον
αφορά την ή τις πράξεις για τις οποίες δηλώνεται η δαπάνη
σύµφωνα µε τη σχετική αίτηση πληρωµής.

1.
Η αρχή πιστοποίησης βεβαιώνεται ότι οι αιτήσεις ενδιάµεσων
πληρωµών για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα συγκεντρώνονται σε
οµάδες και αποστέλλονται στην Επιτροπή, ει δυνατόν τρεις φορές
ετησίως. Προκειµένου να καταβληθεί η πληρωµή από την Επιτροπή
κατά το τρέχον έτος, η τελευταία προθεσµία κατά την οποία πρέπει
να υποβληθεί αίτηση πληρωµής είναι η 31η Οκτωβρίου.

2. Παράλειψη υποβολής στην Επιτροπή οποιουδήποτε από τα
έγγραφα της παραγράφου 1 επιφέρει αυτοµάτως την αποδέσµευση
του τελικού υπολοίπου σύµφωνα µε το άρθρο 93.

2.
Εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα κεφάλαια και δεν έχουν
ανασταλεί οι πληρωµές σύµφωνα µε το άρθρο 92, η Επιτροπή
πραγµατοποιεί την ενδιάµεση πληρωµή το αργότερο εντός δύο
µηνών µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία πρωτοκολλήθηκε στην
Επιτροπή η αίτηση πληρωµής που γίνεται σύµφωνα µε τους
παραπάνω όρους του άρθρου 86.

3. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη µέλη τη γνώµη της
σχετικά µε το περιεχόµενο της δήλωσης κλεισίµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σηµείο iii), εντός 5 µηνών
από την ηµεροµηνία παραλαβής της. Η δήλωση κλεισίµατος
θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή εάν η Επιτροπή δεν διατυπώσει
παρατηρήσεις εντός της εν λόγω πεντάµηνης προθεσµίας.
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4.
Εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα κεφάλαια, η Επιτροπή
καταβάλλει το τελικό υπόλοιπο εντός σαράντα πέντε το πολύ
ηµερών από την τελευταία χρονικά από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες:
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οποίες αποτελούν αντικείµενο µερικού κλεισίµατος δυνάµει του
άρθρου 88.

α) ηµεροµηνία αποδοχής της τελικής έκθεσης σύµφωνα µε το
άρθρο 67 παράγραφος 4, και

3. Τα έγγραφα τηρούνται είτε υπό τη µορφή των πρωτοτύπων
είτε υπό τη µορφή επικυρωµένων αντιγράφων σε κοινώς αποδεκτά
µέσα καταχώρισης δεδοµένων.

β) ηµεροµηνία αποδοχής της δήλωσης κλεισίµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σηµείο iii) του παρόντος
άρθρου.

Τµήµα 6

5.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, το υπόλοιπο της
ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισµού αποδεσµεύεται
δώδεκα µήνες µετά την πληρωµή. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα
κλείνει µε την έλευση του πρώτου από τα ακόλουθα τρία γεγονότα:

∆ ι ακ οπή τη ς προ θεσ µί α ς πλη ρωµή ς κ α ι α ν α σ τολή
πλη ρωµών
Άρθρο 91

α) την καταβολή του τελικού υπολοίπου που ορίζει η Επιτροπή
βάσει των εγγράφων που µνηµονεύονται στην παράγραφο 1·

∆ιακοπή της προθεσµίας πληρωµής

β) την αποστολή χρεωστικού σηµειώµατος για αχρεωστήτως
καταβληθέντα ποσά από την Επιτροπή στο κράτος µέλος για το
επιχειρησιακό πρόγραµµα·

1. Η προθεσµία πληρωµής µπορεί να διακόπτεται από τον κύριο
διατάκτη κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ)
αριθ. 1605/2002 για έξι το πολύ µήνες εάν:

γ) την αποδέσµευση του τελικού υπολοίπου της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισµού.

α) έκθεση εθνικού ή κοινοτικού φορέα λογιστικού ελέγχου περιέχει
ενδείξεις σηµαντικών ελαττωµάτων στη λειτουργία των
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου·

Η Επιτροπή ενηµερώνει το κράτος µέλος σχετικά µε την ηµεροµηνία
κλεισίµατος του επιχειρησιακού προγράµµατος εντός δύο µηνών.
6.
Με την επιφύλαξη των αποτελεσµάτων τυχόν λογιστικών
ελέγχων που πραγµατοποιούνται από την Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο, το τελικό υπόλοιπο που καταβάλλεται από την
Επιτροπή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα µπορεί να τροποποιείται
εντός εννέα µηνών από την ηµεροµηνία καταβολής του ή, στην
περίπτωση που πρέπει να επιστραφεί αρνητικό υπόλοιπο από το
κράτος µέλος, εντός εννέα µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης του
χρεωστικού σηµειώµατος. Η τροποποίηση αυτή του υπολοίπου δεν
επηρεάζει την ηµεροµηνία κλεισίµατος του επιχειρησιακού
προγράµµατος όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.

β) ο λόγω κύριος διατάκτης πρέπει να πραγµατοποιήσει πρόσθετες
επαληθεύσεις ύστερα από πληροφορίες που περιέρχονται εις
γνώσιν του ότι οι δαπάνες που περιέχονται σε µια πιστοποιηµένη
δήλωση δαπανών συνδέονται µε σοβαρή παρατυπία η οποία δεν
έχει επανορθωθεί.
2. Το κράτος µέλος και η αρχή πιστοποίησης ενηµερώνονται
αµέσως σχετικά µε τους λόγους της διακοπής. Η διακοπή παύει
µόλις το κράτος µέλος λάβει τα αναγκαία µέτρα.

Άρθρο 92
Αναστολή πληρωµών

Άρθρο 90
∆ιαθεσιµότητα εγγράφων
1.
Με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές
ενισχύσεις δυνάµει του άρθρου 87 της συνθήκης, η διαχειριστική
αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε
τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους του σχετικού επιχειρησιακού προγράµµατος τηρούνται στη διάθεση της Επιτροπής και
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για:
α) διάστηµα τριών ετών µετά το κλείσιµο του επιχειρησιακού
προγράµµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 89 παράγραφος 3·
β) διάστηµα τριών ετών µετά το έτος κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε το µερικό κλείσιµο, στην περίπτωση εγγράφων που
αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγχους για πράξεις της
παραγράφου 2.
Τα διαστήµατα αυτά διακόπτονται είτε στην περίπτωση ενδίκων
διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης της Επιτροπής.
2.
Η διαχειριστική αρχή θέτει στη διάθεση της Επιτροπής,
κατόπιν σχετικού αιτήµατος, κατάλογο περατωθεισών πράξεων οι

1. Το σύνολο ή µέρος των ενδιάµεσων πληρωµών, στο επίπεδο
των αξόνων προτεραιότητας ή των προγραµµάτων, µπορεί να
αναστέλλεται από την Επιτροπή στην περίπτωση που:
α) υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο σύστηµα διαχείρισης και
ελέγχου του προγράµµατος, οι οποίες επηρεάζουν την αξιοπιστία της διαδικασίας για την πιστοποίηση των πληρωµών και
για τις οποίες δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά µέτρα, ή
β) δαπάνη που περιλαµβάνεται σε πιστοποιηµένη δήλωση δαπανών
έχει σχέση µε σοβαρή παρατυπία η οποία δεν έχει διορθωθεί, ή
γ) ένα κράτος µέλος έχει προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών του δυνάµει του άρθρου 70 παράγραφοι 1 και 2.
2. Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίζει την αναστολή όλων ή
µέρους των ενδιάµεσων πληρωµών αφού δώσει στο κράτος µέλος
τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός δύο µηνών.
3. Η Επιτροπή θέτει τέρµα στην αναστολή όλων ή µέρους των
ενδιάµεσων πληρωµών όταν το κράτος µέλος έχει λάβει τα
αναγκαία µέτρα προκειµένου να καταστήσει δυνατή την άρση της
αναστολής. Σε περίπτωση που το κράτος µέλος δεν λάβει τα απαιτούµενα µέτρα, η Επιτροπή µπορεί να λάβει την απόφαση να
ακυρώσει το σύνολο ή µέρος της κοινοτικής συνεισφοράς στο
επιχειρησιακό πρόγραµµα, σύµφωνα µε το άρθρο 99.
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Επιτροπή η αρχή πιστοποίησης επειδή οι πράξεις ανεστάλησαν λόγω
δικών ή διοικητικών εφέσεων µε ανασταλτικό αποτέλεσµα, υπό τον
όρο ότι το κράτος µέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή πληροφορίες
για τους σχετικούς λόγους έως τις 31 ∆εκεµβρίου του δεύτερου ή
του τρίτου έτους που έπεται της ετήσιας ανάληψης υποχρεώσεων
του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 93.

Τµ ήµα 7
Αυ τό µα τη α πο δέσ µευσ η
Άρθρο 93
Αρχές
1.
Η Επιτροπή αποδεσµεύει αυτοµάτως κάθε τµήµα των αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισµού σε ένα επιχειρησιακό
πρόγραµµα το οποίο δεν χρησιµοποιήθηκε για την καταβολή των
πληρωµών προχρηµατοδότησης ή των ενδιάµεσων πληρωµών, ή για
το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρωµής, σύµφωνα µε το
άρθρο 85, έως τις 31 ∆εκεµβρίου του δεύτερου έτους µετά το
έτος της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισµού δυνάµει του
προγράµµατος, µε την εξαίρεση της παραγράφου 2.
2.
Για τα κράτη µέλη των οποίων ΑΕγχΠ από το 2001 ως το
2003 ήταν µικρότερο από το 85 % του µέσου όρου της ΕΕ των
25 την ίδια περίοδο, όπως παρατίθεται στο παράρτηµα ΙΙ, η
προθεσµία της παραγράφου 1 είναι η 31η ∆εκεµβρίου του τρίτου
έτους που έπεται του έτους που αναλήφθηκαν οι ετήσιες υποχρεώσεις του προϋπολογισµού από το 2007 έως και το 2010 στο
πλαίσιο των επιχειρησιακών τους προγραµµάτων.
Η προθεσµία αυτή ισχύει επίσης για τις ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισµού από το 2007 ως το 2010 σε ένα
επιχειρησιακό πρόγραµµα που υπάγεται στο στόχο «Ευρωπαϊκή
εδαφική συνεργασία», εάν τουλάχιστον ένας από τους συµµετέχοντες είναι κράτος µέλος µνεία του οποίου γίνεται στο πρώτο
εδάφιο.
3.
Το τµήµα των αναλήψεων υποχρεώσεων που παραµένει
ανοικτό στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 αποδεσµεύεται αυτοµάτως εάν η
Επιτροπή δεν λάβει σχετική αποδεκτή αίτηση πληρωµής έως τις
31 Μαρτίου 2017.
4.
Εάν ο παρών κανονισµός τεθεί σε ισχύ µετά την
1η Ιανουαρίου 2007, η περίοδος µετά την οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί η πρώτη αυτόµατη αποδέσµευση της παραγράφου 1
παρατείνεται, όσον αφορά την πρώτη δέσµευση, κατά τον αριθµό
µηνών µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της ηµεροµηνίας της
πρώτης ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισµού.
Άρθρο 94
Περίοδος διακοπής

για µεγάλα έργα και
ενίσχυσης
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Όταν η Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση µεγάλου έργου ή
καθεστώτος ενίσχυσης, τα ποσά τα οποία ενδέχεται να αφορά η
αυτόµατη αποδέσµευση µειώνονται κατά τα ετήσια ποσά που
αφορούν τα εν λόγω µεγάλα έργα ή τα καθεστώτα ενίσχυσης.
Για αυτά τα ετήσια ποσά, η ηµεροµηνία έναρξης για τον υπολογισµό των προθεσµιών αυτόµατης αποδέσµευσης του άρθρου 93,
είναι η ηµεροµηνία της επόµενης απόφασης που απαιτείται
προκειµένου να επιτραπούν µεγάλα έργα ή καθεστώτα ενίσχυσης
του είδους αυτού.
Άρθρο 95
Περίοδος διακοπής λόγω δικών και διοικητικών εφέσεων
Το ποσό το οποίο ενδέχεται να αφορά η αυτόµατη αποδέσµευση
µειώνεται κατά τα ποσά τα οποία δεν µπόρεσε να δηλώσει στην

Για το τµήµα των αναλήψεων υποχρεώσεων που είναι ακόµη
ανοικτό στις 31 ∆εκεµβρίου 2015, η προθεσµία του άρθρου 93
παράγραφος 2, διακόπτεται υπό τους ίδιους όρους που εφαρµόζονται για το ποσό που αφορά τις σχετικές πράξεις.
Η προαναφερθείσα µείωση µπορεί να ζητείται άπαξ, εάν η αναστολή
διαρκεί έως και ένα έτος, ή περισσότερες της µίας φορές, ανάλογα
µε τον αριθµό ετών που µεσολαβούν µεταξύ της ηµεροµηνίας της
νοµικής ή διοικητικής απόφασης για αναστολή της υλοποίησης της
πράξης και της ηµεροµηνίας της τελικής νοµικής ή διοικητικής
απόφασης.

Άρθρο 96
Εξαιρέσεις όσον αφορά την αυτόµατη αποδέσµευση
Κατά τον υπολογισµό της αυτόµατης αποδέσµευσης δεν λαµβάνονται υπόψη:
α) το τµήµα της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισµού για
το οποίο υποβλήθηκε αίτηση πληρωµής, αλλά του οποίου η
επιστροφή διεκόπη ή ανεστάλη από την Επιτροπή στις 31
∆εκεµβρίου του δεύτερου ή του τρίτου έτους που έπεται του
έτους της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισµού,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 93 και µε τα άρθρα 91
και 92. Όταν επιλυθεί το πρόβληµα που είχε ως αποτέλεσµα τη
διακοπή ή την αναστολή, ο κανόνας της αυτόµατης αποδέσµευσης εφαρµόζεται στο σχετικό τµήµα της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισµού·
β) το τµήµα της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισµού για
το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση πληρωµής, αλλά του οποίου
δεν έχει πραγµατοποιηθεί η επιστροφή ιδίως λόγω έλλειψης
δηµοσιονοµικών πόρων·
γ) το τµήµα της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισµού για
το οποίο δεν κατέστη δυνατό να υποβληθεί αποδεκτή αίτηση
πληρωµής για λόγους ανωτέρας βίας που επηρεάζουν σοβαρά
την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος. Οι εθνικές
αρχές που επικαλούνται λόγους ανωτέρας βίας αποδεικνύουν
τις άµεσες συνέπειές της για την υλοποίηση ολοκλήρου ή
µέρους του επιχειρησιακού προγράµµατος.

Άρθρο 97
∆ιαδικασία
1. Η Επιτροπή ενηµερώνει εγκαίρως το ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος και τις ενδιαφερόµενες αρχές οποτεδήποτε υπάρχει κίνδυνος
εφαρµογής της αυτόµατης αποδέσµευσης που προβλέπεται στο
άρθρο 93. Η Επιτροπή ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος
και τις ενδιαφερόµενες αρχές σχετικά µε το ποσό της αυτόµατης
αποδέσµευσης που προκύπτει από τις πληροφορίες που έχει στην
κατοχή της.
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2.
Το κράτος µέλος έχει δύο µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής των εν λόγω πληροφοριών για να συµφωνήσει για το ποσό ή
να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Η Επιτροπή προβαίνει στην
αυτόµατη αποδέσµευση το αργότερο εννέα µήνες µετά την
προθεσµία του άρθρου 93.
3.
Η συνεισφορά του Ταµείου στο επιχειρησιακό πρόγραµµα
µειώνεται, για το σχετικό έτος, κατά το αυτοµάτως αποδεσµευόµενο
ποσό. Το κράτος µέλος υποβάλλει, εντός δύο µηνών από την
ηµεροµηνία της αποδέσµευσης, αναθεωρηµένο σχέδιο χρηµατοδότησης το οποίο αντικατοπτρίζει το µειωµένο ποσό συνδροµής
για έναν ή πλείονες άξονες προτεραιότητας του επιχειρησιακού
προγράµµατος. Σε περίπτωση µη υποβολής του σχεδίου αυτού, η
Επιτροπή µειώνει αναλογικά τα ποσά που κατανέµονται σε κάθε
άξονα προτεραιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
∆ηµοσιονοµικές διορθώσεις

Τµ ήµα 1
∆ η µοσ ιο ν οµι κ ές δ ι ο ρ θώ σ ει ς α πό τα κ ρ ά τη µέλ η
Άρθρο 98
∆ηµοσιονοµικές διορθώσεις από τα κράτη µέλη
1.
Τα κράτη µέλη φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για τη
διερεύνηση των παρατυπιών, ενεργώντας βάσει στοιχείων για
οποιαδήποτε µείζονος σηµασίας µεταβολή η οποία επηρεάζει τη
φύση ή τους όρους υλοποίησης ή τον έλεγχο πράξεων ή επιχειρησιακών προγραµµάτων καθώς και για τη διενέργεια των απαιτούµενων δηµοσιονοµικών διορθώσεων.
2.
Το κράτος µέλος προβαίνει στις απαιτούµενες δηµοσιονοµικές διορθώσεις όσον αφορά τις µεµονωµένες ή συστηµικές παρατυπίες που διαπιστώνονται σε πράξεις ή επιχειρησιακά προγράµµατα. Οι διορθώσεις που διενεργούνται από το κράτος µέλος
συνίστανται στην ακύρωση του συνόλου ή µέρους της δηµόσιας
συνεισφοράς του επιχειρησιακού προγράµµατος. Το κράτος µέλος
λαµβάνει υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα των παρατυπιών
καθώς και την οικονοµική απώλεια του Ταµείου.
Τα κεφάλαια από τα Ταµεία που αποδεσµεύονται µε τον τρόπο
αυτόν, µπορούν να επαναχρησιµοποιούνται από το κράτος µέλος
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2015 για το σχετικό επιχειρησιακό πρόγραµµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3.
3.
Η συνεισφορά που ακυρώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο
2, δεν επιτρέπεται να επαναχρησιµοποιηθεί για την ή τις πράξεις οι
οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο διόρθωσης, ούτε, στην περίπτωση
που η δηµοσιονοµική διόρθωση πραγµατοποιείται λόγω συστηµικής
παρατυπίας, για υφιστάµενες πράξεις στο σύνολο ή µέρος του
άξονα προτεραιότητας στον οποίο συνέβη η εν λόγω συστηµική
παρατυπία.
4.
Στην περίπτωση συστηµικής παρατυπίας, το κράτος µέλος
επεκτείνει τις έρευνές του προκειµένου να καλύψει όλες τις πράξεις
που ενδέχεται να επηρεάζονται.

31.7.2006
Τµήµα 2

∆ η µ ο σ ι ον ο µ ι κ ές δ ι ορ θώ σ ει ς α πό τη ν Ε πι τρ οπή
Άρθρο 99
Κριτήρια που διέπουν τις διορθώσεις
1. Η Επιτροπή µπορεί να προβαίνει σε δηµοσιονοµικές διορθώσεις ακυρώνοντας το σύνολο ή µέρος της κοινοτικής συνεισφοράς
σε επιχειρησιακό πρόγραµµα όταν, µετά τη διεξαγωγή της αναγκαίας εξέτασης, συµπεραίνει ότι:
α) υπάρχει σοβαρή έλλειψη στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
του προγράµµατος, που έχει θέσει σε κίνδυνο την κοινοτική
συνεισφορά η οποία έχει ήδη καταβληθεί στο πρόγραµµα·
β) οι δαπάνες που περιέχονται στην πιστοποιηµένη δήλωση
δαπανών είναι παράτυπες και δεν έχουν διορθωθεί από το
κράτος µέλος πριν από την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης
που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο·
γ) ένα κράτος µέλος δεν έχει συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις
του δυνάµει του άρθρου 98 πριν από την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.
2. Η Επιτροπή στηρίζει τις δηµοσιονοµικές της διορθώσεις σε
διαπιστωνόµενες επιµέρους περιπτώσεις παρατυπιών, λαµβάνοντας
υπόψη τη συστηµική φύση της παρατυπίας προκειµένου να
καθορίσει εάν θα πρέπει να εφαρµοστεί κατ' αποκοπήν διόρθωση ή
διόρθωση κατά παρέκταση.
3. Όταν λαµβάνει απόφαση σχετικά µε το ποσό της διόρθωσης,
η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα της παρατυπίας καθώς και την έκταση και τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις
των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στο σχετικό επιχειρησιακό πρόγραµµα.
4. Όταν η Επιτροπή στηρίζει τη θέση της στα γεγονότα που
διαπιστώθηκαν από ελεγκτές, εκτός των δικών της ελεγκτών,
συνάγει τα συµπεράσµατά της σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές
συνέπειες αφού εξετάσει τα µέτρα που έλαβε το ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος δυνάµει του άρθρου 98 παράγραφος 2, τις εκθέσεις
που υποβλήθηκαν δυνάµει του άρθρου 70 παράγραφος 1
στοιχείο β), καθώς και τις απαντήσεις που ελήφθησαν από το
κράτος µέλος.
5. Όταν ένα κράτος µέλος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που
προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 4, η Επιτροπή µπορεί,
ανάλογα µε το βαθµό µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, να πραγµατοποιεί δηµοσιονοµική διόρθωση ακυρώνοντας ολόκληρο ή
µέρος της συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταµείων προς το εν λόγω
κράτος µέλος.
Το ποσοστό που εφαρµόζεται στη δηµοσιονοµική διόρθωση που
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο καθορίζεται στους κανόνες
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού που θεσπίζονται από την
Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3.
Άρθρο 100
∆ιαδικασία
1. Πριν λάβει απόφαση σχετικά µε δηµοσιονοµική διόρθωση, η
Επιτροπή κινεί τη διαδικασία ενηµερώνοντας το κράτος µέλος
σχετικά µε τα προσωρινά συµπεράσµατά της και ζητώντας από το
κράτος µέλος να διατυπώσει τα σχόλιά του εντός διµήνου.
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Όταν η Επιτροπή προτείνει κατά παρέκταση ή κατ' αποκοπή δηµοσιονοµική διόρθωση, παρέχεται στο κράτος µέλος η δυνατότητα να
αποδείξει, µέσω εξέτασης των σχετικών εγγράφων, ότι η πραγµατική
έκταση της παρατυπίας είναι µικρότερη από την εκτίµηση της Επιτροπής. Το κράτος µέλος, σε συµφωνία µε την Επιτροπή, µπορεί να
περιορίσει το πεδίο της εξέτασης αυτής σε ένα κατάλληλο ποσοστό
ή δείγµα των σχετικών εγγράφων. Εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ο χρόνος που διατίθεται για την εξέταση
αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει µία πρόσθετη περίοδο δύο µηνών
µετά τη δίµηνη προθεσµία του πρώτου εδαφίου.
2.
Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία τα οποία
υποβάλλονται από το κράτος µέλος εντός της προθεσµίας της
παραγράφου 1.
3.
Όταν το κράτος µέλος δεν αποδέχεται τα προσωρινά
συµπεράσµατα της Επιτροπής, καλείται σε ακρόαση από την
Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της οποίας τα δύο µέρη συνεργάζονται
στηριζόµενα στην εταιρική σχέση και προσπαθούν να επιτύχουν
συµφωνία όσον αφορά τις παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα που
θα συναγάγουν.
4.
Σε περίπτωση συµφωνίας, το κράτος µέλος µπορεί να χρησιµοποιήσει εκ νέου τα σχετικά κοινοτικά κονδύλια, σύµφωνα µε το
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 98 παράγραφος 2.
5.
Εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία, η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση
σχετικά µε τη δηµοσιονοµική διόρθωση εντός έξι µηνών από την
ηµεροµηνία της ακρόασης, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία
και τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία. Στην
περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί ακρόαση, ο υπολογισµός της
εξάµηνης περιόδου αρχίζει δύο µήνες από την ηµεροµηνία της
προσκλητήριας επιστολής της Επιτροπής.

Άρθρο 101
Υποχρεώσεις των κρατών µελών
Τυχόν δηµοσιονοµική διόρθωση από την Επιτροπή δεν επηρεάζει
την υποχρέωση του κράτους µέλους να επιδιώκει ανακτήσεις
δυνάµει του άρθρου 98 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού
και να ανακτά κρατικές ενισχύσεις δυνάµει του άρθρου 87 της
συνθήκης και του άρθρου 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/
1999 του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 88 της συνθήκης
ΕΚ (1).
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Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002. Η προθεσµία αυτή είναι η τελευταία
ηµέρα του δευτέρου µήνα από την έκδοση του εντάλµατος.
2. Τυχόν καθυστέρηση στην πραγµατοποίηση της επιστροφής
γεννά δικαίωµα επιβολής τόκου υπερηµερίας, που αρχίζει την
ηµεροµηνία που καθίσταται ληξιπρόθεσµη και λήγει την ηµεροµηνία
της πληρωµής. Το επιτόκιο είναι υψηλότερο, κατά µιάµιση ποσοστιαία µονάδα, από το επιτόκιο που εφαρµόζεται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις βασικές πράξεις της αναχρηµατοδότησης κατά την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο
καθίσταται ληξιπρόθεσµη.

ΤΙΤΛΟΣ VIII
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Επιτροπή συντονισµού των Ταµείων

Άρθρο 103
Επιτροπή και διαδικασίες
1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή συντονισµού των
Ταµείων (εφεξής «επιτροπή συντονισµού των Ταµείων»).
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η προθεσµία του άρθρου 4 παράγραφος 3 της απόφασης
1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίµηνη.
4. Η επιτροπή συντονισµού των Ταµείων θεσπίζει τον εσωτερικό
της κανονισµό.
5. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ ορίζουν από έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος
δεν έχει δικαίωµα ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Άρθρο 102
Επιστροφή
1.
Οποιαδήποτε επιστροφή, η οποία οφείλεται στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγµατοποιείται πριν από την
προθεσµία που αναφέρεται στο ένταλµα είσπραξης το οποίο
συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 72 του κανονισµού (ΕΚ,
(1) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε την
πράξη προσχώρησης του 2003. Σηµείωση: Ο τίτλος του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 659/1999 τροποποιήθηκε για να ληφθεί υπόψη η
επαναρίθµηση των άρθρων της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 12 της συνθήκης του Άµστερνταµ· η
αρχική παραποµπή ήταν το άρθρο 93 της συνθήκης.

Επιτροπή του άρθρου 147 της συνθήκης

Άρθρο 104
Επιτροπή του άρθρου 147 της συνθήκης
1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που συγκροτείται στο
πλαίσιο του άρθρου 147 της συνθήκης (εφεξής «επιτροπή»). Η
επιτροπή αποτελείται από έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, έναν
εκπρόσωπο των οργανώσεων των εργαζοµένων και έναν εκπρόσωπο
των οργανώσεων των εργοδοτών από κάθε κράτος µέλος. Το µέλος
της Επιτροπής που προεδρεύει της επιτροπής µπορεί να αναθέτει το
καθήκον αυτό σε ανώτερο υπάλληλο της Επιτροπής.
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2.
Κάθε κράτος µέλος ορίζει εκπρόσωπο και αναπληρωτή κάθε
εκπροσώπου για κάθε κατηγορία της παραγράφου 1. Σε περίπτωση
απουσίας ενός µέλους, ο αναπληρωτής συµµετέχει αυτοδικαίως στη
λήψη των αποφάσεων.
3.
Τα µέλη και οι αναπληρωτές διορίζονται από το Συµβούλιο
για µια τριετία έπειτα από πρόταση της Επιτροπής. Η θητεία τους
µπορεί να ανανεώνεται. Όσον αφορά τη σύνθεση της επιτροπής, το
Συµβούλιο µεριµνά για τη δίκαιη εκπροσώπηση των διαφόρων
ενδιαφερόµενων κατηγοριών. Για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
που τα αφορούν, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ µπορούν να ορίζουν έναν
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν έχει δικαίωµα ψήφου.
4.

Η επιτροπή

α) γνωµοδοτεί για τους κανόνες εφαρµογής του παρόντος κανονισµού·
β) γνωµοδοτεί σχετικά µε τα σχέδια αποφάσεων της Επιτροπής που
αφορούν τον προγραµµατισµό, στην περίπτωση στήριξης από το
ΕΚΤ·
γ) γνωµοδοτεί όποτε ασχολείται µε τις κατηγορίες των µέτρων
τεχνικής βοήθειας που µνηµονεύονται στο άρθρο 45 στην
περίπτωση στήριξης από το ΕΚΤ και µε άλλα συναφή θέµατα
που έχουν αντίκτυπο στην υλοποίηση στρατηγικών απασχόλησης, κατάρτισης και κοινωνικής ένταξης σε ενωσιακό
επίπεδο, σχετικών µε το ΕΚΤ.

31.7.2006

2. Όταν αποφασίζει για επιχειρησιακά προγράµµατα, η Επιτροπή
λαµβάνει υπόψη οποιαδήποτε συνδροµή συγχρηµατοδοτούµενη
από τα διαρθρωτικά ταµεία ή οποιαδήποτε έργα συγχρηµατοδοτούµενα από το Ταµείο Συνοχής τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί από το
Συµβούλιο ή την Επιτροπή πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού και τα οποία έχουν δηµοσιονοµικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από τα εν
λόγω επιχειρησιακά προγράµµατα.
3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 31 παράγραφος 2, του
άρθρου 32 παράγραφος 4 και του άρθρου 37 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, τα τµηµατικά ποσά τα οποία
έχουν δεσµευθεί για συνδροµή συγχρηµατοδοτούµενη από το
ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ και εγκριθείσα από την Επιτροπή µεταξύ
1ης Ιανουαρίου 2000 και 31ης ∆εκεµβρίου 2006, για τα οποία η
πιστοποιηµένη δήλωση δαπανών που έχουν πράγµατι καταβληθεί, η
τελική έκθεση υλοποίησης και η δήλωση του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισµού δεν έχουν διαβιβασθεί στην Επιτροπή εντός 15 µηνών από την τελευταία ηµέρα
επιλεξιµότητας δαπανών που ορίζεται στην απόφαση για τη
χορήγηση συνεισφοράς από τα Ταµεία, αποδεσµεύονται αυτοµάτως
από την Επιτροπή το αργότερο έξι µήνες µετά την προθεσµία αυτή,
πράγµα που συνεπάγεται την επιστροφή των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.

5.
Η Επιτροπή είναι δυνατόν να ζητά τη γνώµη της επιτροπής
για ζητήµατα διαφορετικά από αυτά που µνηµονεύονται στην
παράγραφο 4.

Κατά τον υπολογισµό του προς αυτόµατη αποδέσµευση ποσού, δεν
λαµβάνονται υπόψη τα ποσά που αφορούν πράξεις ή προγράµµατα
τα οποία έχουν ανασταλεί λόγω δικών ή διοικητικών εφέσεων µε
ανασταλτικό αποτέλεσµα.

6.
Για να εγκριθούν οι γνώµες της επιτροπής απαιτείται απόλυτη
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Η Επιτροπή ενηµερώνει την
επιτροπή για τον τρόπο µε τον οποίο έχει λάβει υπόψη τις γνώµες
της.

Άρθρο 106

ΤΙΤΛΟΣ IX
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 105

Ρήτρα επανεξέτασης
Το Συµβούλιο επανεξετάζει τον παρόντα κανονισµό το αργότερο
στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 µε τη διαδικασία του άρθρου 161 της
συνθήκης.

Μεταβατικές διατάξεις
1.
Ο παρών κανονισµός δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή την τροποποίηση, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής ή µερικής ακύρωσης,
συνδροµής η οποία συγχρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταµεία
ή έργου το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής και
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή µε βάση τους κανονισµούς (ΕΟΚ)
αριθ. 2052/88 (1), (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 (2), (ΕΚ) αριθ. 1164/
94 (3) και (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ή οποιαδήποτε άλλη νοµοθετική
πράξη η οποία εφαρµόζεται στην εν λόγω συνδροµή στις
31 ∆εκεµβρίου 2006, η οποία εν συνεχεία εφαρµόζεται στην εν
λόγω συνδροµή ή στα εν λόγω έργα έως το κλείσιµό τους.
(1) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου
1988, για την αποστολή των διαρθρωτικών ταµείων, την αποτελεσµατικότητά τους και το συντονισµό των παρεµβάσεών τους µεταξύ τους
καθώς και µε τις παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και
των άλλων υφιστάµενων χρηµατοδοτικών οργάνων (ΕΕ L 185 της
15.7.1988, σ. 9). Κανονισµός που καταργήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1260/1999.
(2) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συµβουλίου, της
19ης ∆εκεµβρίου 1988, για τις διατάξεις εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το συντονισµό των παρεµβάσεων των
διαφόρων διαρθρωτικών ταµείων µεταξύ τους καθώς και µε τις παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφιστάµενων
χρηµατοδοτικών οργάνων (ΕΕ L 374 της 31.12.1988, σ. 1). Κανονισµός
που καταργήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
(3) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου, της 16ης Μαΐου
1994, για την ίδρυση του ταµείου συνοχής (ΕΕ L 130 της 25.5.1994,
σ. 1). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την πράξη
προσχώρησης του 2003.

Άρθρο 107
Κατάργηση
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 105 παράγραφος 1
του παρόντος κανονισµού, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Οι παραποµπές στον καταργηµένο κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999 θεωρούνται παραποµπές στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 108
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την εποµένη της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 16, 25 έως 28, 32 έως 40, 47 έως
49, 52 έως 54, 56, 58 έως 62, 69 έως 74, 103 έως 105, και
108 εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος κανονισµού µόνον για τα προγράµµατα που αφορούν την
περίοδο 2007-2013. Οι λοιπές διατάξεις εφαρµόζονται από την
1η Ιανουαρίου 2007.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2006.
Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
E. HEINÄLUOMA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ετήσια κατανοµή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την περίοδο 2007 έως 2013
(σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18)
(EUR, τιµές του 2004)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 342 000 000
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο
Κριτήρια και µεθοδολογία του άρθρου 18

Μέθοδος κατανοµής για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για τον στόχο «Σύγκλιση» του άρθρου 5 παράγραφος 1

1. Το συνολικό ποσό που λαµβάνει κάθε κράτος µέλος αντιστοιχεί στο άθροισµα των πιστώσεων που χορηγούνται στις
διάφορες επιλέξιµες περιφέρειές του. Οι πιστώσεις αυτές υπολογίζονται βάσει της σχετικής περιφερειακής και εθνικής
ευηµερίας και του ποσοστού ανεργίας σύµφωνα µε τα παρακάτω:
α) καθορισµός ενός απόλυτου ποσού (σε ευρώ) που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του πληθυσµού της συγκεκριµένης
περιφέρειας επί τη διαφορά µεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της περιφέρειας, µετρούµενου σε ισοτιµίες αγοραστικής
δύναµης, και του µέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ των 25·
β) εφαρµογή ενός ποσοστιαίου συντελεστή στο ανωτέρω απόλυτο ποσό προκειµένου να καθορισθεί η συνολική χρηµατοδότηση της περιφέρειας· ο συντελεστής αυτός είναι φθίνων ώστε να λαµβάνεται υπόψη η σχετική ευηµερία, σε σύγκριση
µε το µέσο όρο της ΕΕ των 25, του κράτους µέλους στο οποίο ανήκει η επιλέξιµη περιφέρεια, και συγκεκριµένα:
— για τις περιφέρειες σε κράτη µέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΕ ανέρχεται σε λιγότερο από το 82 % του κοινοτικού µέσου όρου: 4,25 %
— για τις περιφέρειες σε κράτη µέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΕ κείται µεταξύ του 82 και του 99 % του κοινοτικού µέσου όρου: 3,36 %
— για τις περιφέρειες σε κράτη µέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΕ υπερβαίνει το 99 % του κοινοτικού µέσου όρου:
2,67 %·
γ) στο ποσό που προκύπτει από το στοιχείο β) προστίθεται, ανάλογα µε την περίπτωση, ένα ποσό που απορρέει από τη
χορήγηση πριµοδότησης 700 ευρώ ανά άνεργο, βάσει του αριθµού ανέργων στη συγκεκριµένη περιφέρεια ο οποίος υπερβαίνει τον αριθµό ανέργων που θα είχε προκύψει εάν είχε ληφθεί ως βάση το µέσο ποσοστό ανέργων του συνόλου των
περιφερειών σύγκλισης της ΕΕ.
Μέθοδος κατανοµής για τα κράτη µέλη που είναι επιλέξιµα για το Ταµείο Συνοχής στο πλαίσιο του άρθρου 5 παράγραφος 2

2. Η συνολική θεωρητική χρηµατοδότηση για το Ταµείο Συνοχής προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό της µέσης κατά κεφαλήν
έντασης της ενίσχυσης ύψους 44,7 ευρώ επί τον επιλέξιµο πληθυσµό. Η εκ των προτέρων κατανοµή αυτής της θεωρητικής
χρηµατοδότησης σε κάθε κράτος µέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό που υπολογίζεται βάσει του πληθυσµού του, της έκτασής
του και της εθνικής ευηµερίας του, που προκύπτουν από την εφαρµογή της παρακάτω µεθόδου:
α) υπολογισµός του αριθµητικού µέσου όρου του µεριδίου του πληθυσµού και της έκτασης του συγκεκριµένου κράτους
µέλους στο συνολικό πληθυσµό και τη συνολική έκταση όλων των επιλέξιµων κρατών µελών· εάν, ωστόσο, το µερίδιο
ενός κράτους µέλους στο συνολικό πληθυσµό είναι τουλάχιστον πενταπλάσιο του µεριδίου του στη συνολική έκταση,
πράγµα που αντιστοιχεί σε εξαιρετικά υψηλή πυκνότητα πληθυσµού, στο παρόν στάδιο λαµβάνεται υπόψη µόνον το
µερίδιο στο συνολικό πληθυσµό·
β) αναπροσαρµογή των ποσοστών που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισµό µε την εφαρµογή συντελεστή που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του ποσοστού κατά το οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕΕ του συγκεκριµένου κράτους µέλους, µετρούµενο σε ισοτιµίες αγοραστικής δύναµης, υπερβαίνει το µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ του συνόλου των επιλέξιµων κρατών
µελών ή υπολείπεται αυτού (µέσος όρος εκφραζόµενος ως 100 %).
3. Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι σηµαντικές ανάγκες των κρατών µελών που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το
2004 ή αργότερα για υποδοµές µεταφορών και περιβάλλοντος, το µερίδιο του Ταµείου Συνοχής καθορίζεται στο ένα τρίτο
των συνολικών πιστώσεων (διαρθρωτικά ταµεία συν Ταµείο Συνοχής) κατά µέσον όρο για το σύνολο της περιόδου. Για τα
άλλα κράτη µέλη, οι χρηµατοδοτικοί πόροι που θα διατεθούν προκύπτουν άµεσα από τη µέθοδο κατανοµής που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος παραρτήµατος.
Μέθοδος κατανοµής για τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµα για το στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα
και απασχόληση» περί του οποίου το άρθρο 6

4. Το µερίδιο του κάθε δικαιούχου κράτους µέλους προκύπτει από το άθροισµα των µεριδίων των επιλέξιµων περιφερειών του,
οι οποίες καθορίζονται σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια, σταθµισµένα ως εξής: συνολικός πληθυσµός (στάθµιση 0,5),
αριθµός ανέργων σε περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 µε ποσοστό ανεργίας άνω του µέσου όρου της οµάδας (στάθµιση 0,2),
αριθµός απαιτούµενων θέσεων εργασίας για την επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 70 % (στάθµιση 0,15), αριθµός εργαζοµένων χαµηλού µορφωτικού επιπέδου (στάθµιση 0,10), χαµηλή πυκνότητα του πληθυσµού (στάθµιση 0,05). Τα µερίδια
αυτά αναπροσαρµόζονται στη συνέχεια βάσει της σχετικής περιφερειακής ευηµερίας (για κάθε περιφέρεια, αύξηση ή µείωση
του συνολικού της µεριδίου κατά + 5 %/- 5 % ανάλογα µε το κατά πόσον το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ υπερβαίνει το µέσο κατά
κεφαλήν ΑΕγχΠ της οµάδας ή υπολείπεται αυτού). Εντούτοις, το µερίδιο κάθε κράτους µέλους δεν θα είναι µικρότερο από
τα τρία τέταρτα του µεριδίου του για το 2006 για την κοινή χρηµατοδότηση στο πλαίσιο των στόχων 2 και 3.
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Μέθοδος κατανοµής για το στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» περί του οποίου το άρθρο 7

5. Η κατανοµή των πόρων µεταξύ των δικαιούχων κρατών µελών (συµπεριλαµβανοµένης της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ στο ευρωπαϊκό µέσο γειτονίας και εταιρικής σχέσης και στο προενταξιακό µέσο που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2)
καθορίζεται ως εξής:
α) για τη διασυνοριακή συνιστώσα του άρθρου 7 παράγραφος 1 βάσει του πληθυσµού των περιφερειών επιπέδου ΝUTS 3
που ζει σε χερσαίες και θαλάσσιες παραµεθόριες περιοχές, ως µερίδιο του συνολικού πληθυσµού όλων των επιλέξιµων
περιφερειών·
β) για τη διακρατική συνιστώσα του άρθρου 7 παράγραφος 2, βάσει του συνολικού πληθυσµού του κράτους µέλους, ως
µερίδιο του συνολικού πληθυσµού όλων των δικαιούχων κρατών µελών.
Μέθοδος κατανοµής για τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµα για τη µεταβατική στήριξη περί της οποίας το
άρθρο 8

6. Οι πιστώσεις δυνάµει της µεταβατικής στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 7α θα καθορισθούν µε την εφαρµογή των
ακόλουθων παραµέτρων:
α) για τις περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το 80 % της ατοµικής τους κατά κεφαλήν έντασης
ενίσχυσης του 2006 κατά το 2007 και, εν συνεχεία, γραµµική µείωση ώστε να επιτευχθεί η µέση εθνική κατά κεφαλήν
ένταση ενίσχυσης για το στόχο περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης κατά το 2013. Στις πιστώσεις που
επιτυγχάνονται µε αυτόν τον τρόπο προστίθεται ποσό που προκύπτει από τη χορήγηση πριµοδότησης 600 ευρώ ανά
άνεργο βάσει του αριθµού ανέργων στην περιφέρεια που υπερβαίνει τον αριθµό ανέργων που θα είχε προκύψει αν είχε
ληφθεί ως βάση το µέσο ποσοστό ανέργων όλων των περιφερειών σύγκλισης της ΕΕ·
β) για τις περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, το 75 % της ατοµικής τους κατά κεφαλήν έντασης
ενίσχυσης του 2006 κατά το 2007 και γραµµική µείωση εν συνεχεία ώστε να επιτευχθεί η µέση εθνική κατά κεφαλήν
ένταση ενίσχυσης για το στόχο περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης έως το 2011. Στις πιστώσεις που
επιτυγχάνονται µε αυτόν τον τρόπο προστίθεται ποσό που προκύπτει από τη χορήγηση πριµοδότησης 600 ευρώ ανά
άνεργο βάσει του αριθµού ανέργων στην περιφέρεια που υπερβαίνει τον αριθµό ανέργων που θα είχε προκύψει αν είχε
ληφθεί ως βάση το µέσο ποσοστό ανέργων όλων των περιφερειών σύγκλισης της ΕΕ·
γ) για τα κράτη µέλη που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 ανωτέρω, οι πιστώσεις είναι φθίνουσες επί επτά έτη, κατά
τρόπον ώστε το ποσό του 2007 να ισούται µε 1,2 δισεκατ. ευρώ, το ποσό του 2008 µε 850 εκατ. ευρώ, το ποσό του
2009 µε 500 εκατ. ευρώ, το ποσό του 2010 µε 250 εκατ. ευρώ, το ποσό του 2011 µε 200 εκατ. ευρώ, το ποσό του
2012 µε 150 εκατ. ευρώ και το ποσό του 2013 µε 100 εκατ. ευρώ.
Ανώτατο επίπεδο µεταφορών από ταµεία που στηρίζουν τη συνοχή

7.

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της κατάλληλης συγκέντρωσης της χρηµατοδότησης για λόγους συνοχής στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες και κράτη µέλη και της µείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά τη µέση κατά κεφαλήν ένταση
ενίσχυσης που οφείλονται στον καθορισµό ανώτατου ορίου, το ανώτατο επίπεδο των µεταφορών από τα Ταµεία σε κάθε
επιµέρους κράτος µέλος σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό έχει ως εξής:
— για τα κράτη µέλη µε µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ (ΜΑ∆) για την περίοδο 2001-2003 κατώτερο από το 40 % του µέσου
όρου της ΕΕ των 25: 3,7893 % του ΑΕγχΠ τους,
— για τα κράτη µέλη µε µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ (ΜΑ∆) για την περίοδο 2001-2003 ίσο ή ανώτερο από το 40 % και
κατώτερο από το 50 % του µέσου όρου της ΕΕ των 25: 3,7135 % του ΑΕγχΠ τους,
— για τα κράτη µέλη µε µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ (ΜΑ∆) για την περίοδο 2001-2003 ίσο ή ανώτερο από το 50 % και
κατώτερο από το 55 % του µέσου όρου της ΕΕ των 25: 3,6188 % του ΑΕγχΠ τους,
— για τα κράτη µέλη µε µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ (ΜΑ∆) για την περίοδο 2001-2003 ίσο ή ανώτερο από το 55 % και
κατώτερο από το 60 % του µέσου όρου της ΕΕ των 25: 3,5240 % του ΑΕγχΠ τους,
— για τα κράτη µέλη µε µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ (ΜΑ∆) για την περίοδο 2001-2003 ίσο ή ανώτερο από το 60 % και
κατώτερο από το 65 % του µέσου όρου της ΕΕ των 25: 3,4293 % του ΑΕγχΠ τους,
— για τα κράτη µέλη µε µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ (ΜΑ∆) για την περίοδο 2001-2003 ίσο ή ανώτερο από το 65 % και
κατώτερο από το 70 % του µέσου όρου της ΕΕ των 25: 3,3346 % του ΑΕγχΠ τους,
— για τα κράτη µέλη µε µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ (ΜΑ∆) για την περίοδο 2001-2003 ίσο ή ανώτερο από το 70 % και
κατώτερο από το 75 % του µέσου όρου της ΕΕ των 25: 3,2398 % του ΑΕγχΠ τους,
— εν συνεχεία, το ανώτατο επίπεδο των µεταφορών µειώνεται κατά 0,09 % του ΑΕγχΠ για κάθε αύξηση κατά 5 % του
µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΕ (ΜΑ∆) για την περίοδο 2001-2003 σε σχέση µε το µέσο όρο της ΕΕ των 25.
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8.

Τα ανώτατα όρια που παρατίθενται στην παράγραφο 7 περιλαµβάνουν τη συνεισφορά του ΕΤΠΑ για τη χρηµατοδότηση
της διασυνοριακής συνιστώσας του ευρωπαϊκού µηχανισµού γειτονίας και εταιρικής σχέσης και του µηχανισµού προενταξιακής συνδροµής, καθώς και το τµήµα του ΕΓΤΑΑ που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού
και Εγγυήσεων-Τµήµα Προσανατολισµού, και του EΑΤ.

9.

Οι υπολογισµοί της Επιτροπής όσον αφορά το ΑΕγχΠ θα βασίζονται στις στατιστικές που δηµοσιεύθηκαν τον Απρίλιο του
2005. Τα ατοµικά εθνικά ποσοστά αύξησης του ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013, όπως προβλέφθηκαν από την
Επιτροπή τον Απρίλιο του 2005, θα εφαρµοσθούν για κάθε κράτος µέλος χωριστά.

10. Εάν το 2010 διαπιστωθεί ότι το σωρευµένο ΑΕγχΠ οποιουδήποτε κράτους µέλους για την περίοδο 2007-2009 έχει
παρεκκλίνει κατά ποσοστό µεγαλύτερο του ±5 % από το σωρευµένο ΑΕγχΠ που είχε προβλεφθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω
παράγραφο 9, µεταξύ άλλων και ως συνέπεια των µεταβολών των ισοτιµιών, τα ποσά που θα έχουν χορηγηθεί για τη
συγκεκριµένη περίοδο στο εν λόγω κράτος µέλος σύµφωνα µε την παράγραφο 7 θα προσαρµοσθούν αναλόγως. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσµα αυτών των προσαρµογών, είτε θετικό είτε αρνητικό, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα 3 δισεκατ.
ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, εάν το καθαρό αποτέλεσµα είναι θετικό, το σύνολο των πρόσθετων πόρων περιορίζεται στο
επίπεδο της εξοικονόµησης σε σχέση µε τα ανώτατα όρια για την κατηγορία 1Β που καθορίζονται για τα έτη 2007-2010
στη διοργανική συµφωνία της 17ης Μαΐου 2006 για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση.
Οι τελικές προσαρµογές θα κατανεµηθούν εξίσου µεταξύ των ετών 2011 έως 2013.
11. Προκειµένου να αντικατοπτρισθεί η τιµή του πολωνικού ζλότι κατά την περίοδο αναφοράς, το αποτέλεσµα της εφαρµογής
του προαναφεροµένου ανωτάτου ορίου µεταφοράς που ορίζεται στο σηµείο 7 για την Πολωνία θα πολλαπλασιασθεί επί
συντελεστή 1,04 για την περίοδο που µεσολαβεί έως την αναθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 10 (2007-2009).
Συµπληρωµατικές διατάξεις

12. Όταν σε δεδοµένο κράτος µέλος οι περιφέρειες «σταδιακής εξόδου» που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, αντιστοιχούν στο ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού πληθυσµού των περιφερειών που είναι πλήρως επιλέξιµες για βοήθεια
του στόχου 1 κατά το 2006, τα ποσοστά της βοήθειας είναι 80 % της ατοµικής τους κατά κεφαλήν έντασης ενίσχυσης
του 2006 κατά το 2007, 75 % κατά το 2008, 70 % κατά το 2009, 65 % κατά το 2010, 60 % κατά το 2011, 55 %
κατά το 2012 και 50 % κατά το 2013.
13. Όσον αφορά τις µεταβατικές ρυθµίσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 6 στοιχεία α) και β), το σηµείο εκκίνησης κατά το
2007 για τις περιφέρειες εκείνες που δεν ήταν επιλέξιµες για καθεστώς στόχου 1 κατά την περίοδο 2000-2006, ή των
οποίων η επιλεξιµότητα άρχισε το 2004, θα είναι το 90 % του θεωρητικού τους επιπέδου κατά κεφαλήν έντασης της
ενίσχυσης του 2006, υπολογιζόµενου βάσει της µεθόδου κατανοµής του Βερολίνου του 1999 και µε το περιφερειακό τους
κατά κεφαλήν επίπεδο του ΑΕγχΠ εξοµοιούµενο προς το 75 % του µέσου όρου της ΕΕ των 15.
14. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, οι πολωνικές περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 Lubelskie, Podkarpackie, WarmińskoMazurskie, Podlaskie και Świętokrzyskie, των οποίων τα κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (ΜΑ∆) είναι τα πέντε χαµηλότερα της ΕΕ
των 25, λαµβάνουν από το ΕΤΠΑ χρηµατοδότηση υπεράνω και πέραν εκείνης για την οποία είναι άλλως επιλέξιµες. Η πρόσθετη αυτή χρηµατοδότηση ανέρχεται σε 107 ευρώ ανά κάτοικο για την περίοδο 2007-2013 δυνάµει του στόχου
«Σύγκλιση». Οποιαδήποτε προς τα άνω προσαρµογή των ποσών που χορηγούνται στην Πολωνία δυνάµει της παραγράφου
10, δεν θα περιλαµβάνει αυτή την πρόσθετη χρηµατοδότηση
15. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, η περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 Közép-Magyarország λαµβάνει πρόσθετη χρηµατοδότηση 140 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Για την περιφέρεια αυτή θα εφαρµοσθούν οι ίδιες κανονιστικές διατάξεις µε εκείνες που ισχύουν για τις περιφέρειες του άρθρου 8 παράγραφος 1.
16. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, η περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 της Πράγας λαµβάνει πρόσθετη χρηµατοδότηση
ύψους 200 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013 δυνάµει του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση».
17. Η Κύπρος θα επωφεληθεί κατά την περίοδο 2007-2013 από τις µεταβατικές ρυθµίσεις οι οποίες εφαρµόζονται στις περιφέρειες που ορίζονται στο σηµείο 6 στοιχείο β), µε σηµείο εκκίνησης το 2007 σύµφωνα µε το σηµείο 13.
18. Οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 Itä Suomi και Madeira, µολονότι διατηρούν το καθεστώς περιφερειών σταδιακής ένταξης,
θα επωφελούνται από τις µεταβατικές δηµοσιονοµικές ρυθµίσεις που καθορίζονται στο σηµείο 6 στοιχείο α).
19. Η περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 των Καναρίων Νήσων λαµβάνει πρόσθετη χρηµατοδότηση 100 εκατ. ευρώ για την περίοδο
2007-2013 δυνάµει της µεταβατικής στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.
20. Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που προσδιορίζονται στο άρθρο 299 της συνθήκης και οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2
οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της συνθήκης προσχώρησης της
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας δικαιούνται, λόγω των ιδιαίτερων περιορισµών τους, πρόσθετη χρηµατοδότηση
από το ΕΤΠΑ. Η χρηµατοδότηση αυτή θα ανέρχεται σε 35 ευρώ ανά κάτοικο κατ' έτος και θα συµπληρώνει οποιαδήποτε
άλλη χρηµατοδότηση για την οποία είναι επιλέξιµες οι εν λόγω περιφέρειες.
21. Όσον αφορά τις πιστώσεις δυνάµει της διασυνοριακής συνιστώσας του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» περί της
οποίας το άρθρο 7 παράγραφος 1, η ένταση της ενίσχυσης για τις περιφέρειες κατά µήκος των παλαιών εξωτερικών
χερσαίων συνόρων µεταξύ της ΕΕ των 15 και της ΕΕ των 12 και µεταξύ της ΕΕ των 25 και της ΕΕ των 2 θα είναι κατά 50
% υψηλότερη από εκείνη των άλλων σχετικών περιφερειών.
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22. Σε αναγνώριση της ειδικής προσπάθειας για τη διαδικασία ειρήνευσης στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά την περίοδο 2007-2013
θα διατεθεί συνολικό ποσό 200 εκατ. ευρώ για το πρόγραµµα PEACE. Το πρόγραµµα PEACE θα υλοποιηθεί ως πρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και, προκειµένου να προαχθεί
η κοινωνική και οικονοµική σταθερότητα στις αφορώµενες περιφέρειες, θα περιλαµβάνει, ιδίως, δράσεις για την προώθηση
της συνοχής µεταξύ των κοινοτήτων. Επιλέξιµη περιοχή θα είναι το σύνολο της Βόρειας Ιρλανδίας και οι παραµεθόριες
περιοχές της Ιρλανδίας. Το πρόγραµµα αυτό θα υλοποιηθεί δυνάµει του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» τηρώντας
πλήρως την προσθετικότητα των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων.
23. Στις περιφέρειες της Σουηδίας οι οποίες εµπίπτουν στο στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» θα
διατεθεί πρόσθετη χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ 150 εκατ. ευρώ.
24. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, η Εσθονία, η Λεττονία και η Λιθουανία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν εκάστη µια
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2, λαµβάνουν πρόσθετη χρηµατοδότηση ύψους 35 ευρώ κατά κεφαλήν για την περίοδο 20072013.
25. Στις περιφέρειες της Αυστρίας οι οποίες εµπίπτουν στον στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και
βρίσκονται στα παλαιά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, διατίθεται πρόσθετη χρηµατοδότηση 150 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ. Η
Βαυαρία λαµβάνει οµοίως χρηµατοδότηση ύψους 75 εκατ. ευρώ δυνάµει του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και
απασχόληση».
26. Η Ισπανία λαµβάνει πρόσθετη χρηµατοδότηση ύψους 2,0 δισεκατ. ευρώ δυνάµει του ΕΤΠΑ, για ενίσχυση της έρευνας, της
ανάπτυξης και της καινοτοµίας εκ µέρους των επιχειρήσεων και προς όφελός τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. Η ενδεικτική κατανοµή είναι 70 % για
τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης του άρθρου 5 και 5 % για τις περιφέρειες που είναι
επιλέξιµες για τη µεταβατική στήριξη του άρθρου 8 παράγραφος 1, καθώς και 10 % για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες
στο πλαίσιο του στόχου ανταγωνιστικότητας του άρθρου 6 και 15 % για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για τη µεταβατική στήριξη του άρθρου 8 παράγραφος 2.
27. Η Θέουτα και η Μελίλια λαµβάνουν πρόσθετη χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ ύψους 50 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013,
δυνάµει της µεταβατικής στήριξης του άρθρου 8 παράγραφος 1.
28. Η Ιταλία λαµβάνει πρόσθετη χρηµατοδότηση ύψους 1,4 δισεκατ. ευρώ δυνάµει των διαρθρωτικών ταµείων, ως εξής: 828
εκατ. ευρώ για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για το στόχο «Σύγκλιση» του άρθρου 5 παράγραφος 1, 111 εκατ. ευρώ
για την περιφέρεια που είναι επιλέξιµη για τη µεταβατική στήριξη του άρθρου 8 παράγραφος 1, 251 εκατ. ευρώ για την
περιφέρεια που είναι επιλέξιµη για τη µεταβατική στήριξη του άρθρου 8 παράγραφος 2 και 210 εκατ. ευρώ για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για το στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» του άρθρου 6.
29. Η Γαλλία λαµβάνει πρόσθετη χρηµατοδότηση ύψους 100 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013 δυνάµει του στόχου
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» ως αναγνώριση των ιδιαίτερων συνθηκών της Κορσικής (30 εκατ. ευρώ)
και του Γαλλικού Αινώ (70 εκατ. ευρώ).
30. Πρόσθετη χρηµατοδότηση ύψους 167 εκατ. ευρώ διατίθεται στα ανατολικά Länder της Γερµανίας που είναι επιλέξιµα για
στήριξη δυνάµει του στόχου «Σύγκλιση» του άρθρου 5 παράγραφος 1. Πρόσθετη χρηµατοδότηση ύψους 58 εκατ. ευρώ
διατίθεται στα ανατολικά Länder της Γερµανίας που είναι επιλέξιµα για τη µεταβατική στήριξη του άρθρου 8 παράγραφος 1.
31. Με την επιφύλαξη του σηµείου 7, χορηγείται πρόσθετη συνολική χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ ύψους 300 εκατ. ευρώ για το
στόχο ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ως εξής: 200 εκατ. ευρώ για τη διακρατική συνεργασία κατά την έννοια του
άρθρου 7 παράγραφος 2, και 100 εκατ. ευρώ για τη διαπεριφερειακή συνεργασία κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 3.
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L 210/75

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Ανώτατα όρια που εφαρµόζονται στα ποσοστά συγχρηµατοδότησης
(σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 53)

ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
Ποσοστό επιλέξιµης δαπάνης

Ταµείο Συνοχής
Ποσοστό επιλέξιµης δαπάνης

Τσεχική
∆ηµοκρατία,
Εσθονία, Ελλάδα, Κύπρος,
Λεττονία,
Λιθουανία,
Ουγγαρία,
Μάλτα,
Πολωνία,
Πορτογαλία,
Σλοβενία, Σλοβακία

85 % για τους στόχους
«Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα
και απασχόληση»

85 %

Ισπανία

80 % για τις περιφέρειες
του στόχου «Σύγκλιση» και
τις περιφέρειες «σταδιακής
εισόδου»
δυνάµει
του
στόχου
«Περιφερειακή
ανταγωνιστικότητα
και
απασχόληση»

85 %

Κριτήρια

Κράτη µέλη

(1) Κράτη µέλη των οποίων το
µέσο κατά κεφαλήν ακαθάριστο
εγχώριο
προϊόν
(ΑΕγχΠ), για την περίοδο
2001-2003, ήταν µικρότερο
από το 85 % του µέσου όρου
της ΕΕ των 25 στην ίδια
περίοδο
(2) Κράτη µέλη, εκτός των
κρατών του σηµείου 1,
επιλέξιµα για το µεταβατικό
καθεστώς
του
Ταµείου
Συνοχής την 1η Ιανουαρίου
2007

50 % για τους στόχους
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»
εκτός των περιφερειών
«σταδιακής εισόδου»
(3) Κράτη µέλη εκτός των κρατών
των σηµείων 1 και 2

Βέλγιο, ∆ανία, Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Γερµανίας,
Γαλλία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες,
Αυστρία,
Φινλανδία,
Σουηδία και Ηνωµένο
Βασίλειο

75 % για
«Σύγκλιση»

στόχο

—

(4) Κράτη µέλη εκτός των κρατών
των σηµείων 1 και 2

Βέλγιο, ∆ανία, Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Γερµανίας,
Γαλλία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες,
Αυστρία,
Φινλανδία,
Σουηδία και Ηνωµένο
Βασίλειο

50 % για το στόχο «Περιφερειακή
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»

—

(5) Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες του άρθρου 299 παράγραφος 2 της συνθήκης οι
οποίες επωφελούνται από την
πρόσθετη χρηµατοδότηση για
τις περιφέρειες αυτές η οποία
µνηµονεύεται στο σηµείο 20
του Παραρτήµατος ΙΙ

Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία

50 %

—

(6) Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες του άρθρου 299 παράγραφος 2 της συνθήκης

Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία

85 % για τους στόχους
«Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα
και απασχόληση»

—

το
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Κατηγορίες δαπανών
(σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 παράγραφος 3)

Στόχοι: «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»
Στόχος: «Σύγκλιση» και περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 µε την επιφύλαξη της
απόφασης που λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3 τελευταίο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1080/2006
Κωδικός

Θέµατα προτεραιότητας
Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ), καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα

01

∆ραστηριότητες Ε&ΤΑ σε ερευνητικά κέντρα

02

Υποδοµή Ε&ΤΑ (συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών µεγάλης
ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριµένες τεχνολογίες

03

Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας µεταξύ µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων, ιδρυµάτων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε
τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστηµονικών και τεχνολογικών πόλων (επιστηµονικά και
τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλοι κ.λπ.)

04

Βοήθεια προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών
κέντρων)

05

Προηγµένες υπηρεσίες στήριξης για τις επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων

06

Βοήθεια προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή
ουσιαστικού συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της
ρύπανσης, ενσωµάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης)

07

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την έρευνα και την καινοτοµία (καινοτόµες τεχνολογίες,
σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήµια, υφιστάµενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.)

08

Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις

09

Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ
Κοινωνία της πληροφορίας

10

Τηλεφωνική υποδοµή (συµπεριλαµβανοµένων των ευρυζωνικών δικτύων)

11

Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη
κινδύνων, έρευνα, καινοτοµία, ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.λπ.)

12

Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (∆Ε∆-ΤΕΠ)

13

Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση,
ηλεκτρονική ένταξη κ.λπ.)

14

Υπηρεσίες και εφαρµογές για τις ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.)

15

Άλλα µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ και της ουσιαστικής χρήσης τους
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Μεταφορές

16

Σιδηρόδροµοι

17

Σιδηρόδροµοι (∆Ε∆-Μ)

20

Αυτοκινητόδροµοι

21

Αυτοκινητόδροµοι (∆Ε∆-Μ)

26

Πολυτροπικές µεταφορές

27

Πολυτροπικές µεταφορές (∆Ε∆-Μ)

28

Ευφυή συστήµατα µεταφορών

29

Αερολιµένες

30

Λιµένες

32

Εσωτερικές πλωτές οδοί (∆Ε∆-Μ)
Ενέργεια

34

Ηλεκτρική ενέργεια (∆Ε∆-Ε)

36

Φυσικό αέριο (∆Ε∆-Ε)

38

Πετρελαϊκά προϊόντα (∆Ε∆-Ε)

39

Ανανεώσιµη ενέργεια: αιολική ενέργεια

40

Ανανεώσιµη ενέργεια: ηλιακή ενέργεια

41

Ανανεώσιµη ενέργεια: βιοµάζα

42

Ανανεώσιµη ενέργεια: υδροηλεκτρική ενέργεια, γεωθερµική ενέργεια και άλλες µορφές

43

Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας
Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

52

Προαγωγή καθαρών αστικών µεταφορών
Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των εταιριών, των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών

62

Ανάπτυξη συστηµάτων και στρατηγικών δια βίου µάθηση στις επιχειρήσεις· παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών
προς τους εργαζοµένους για τη βελτίωση της δυνατότητας προσαρµογής τους στις µεταβολές· προαγωγή της
επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας

63

Σχεδιασµός και διάδοση καινοτόµων και πλέον παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της εργασίας

64

Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την απασχόληση, την κατάρτιση και τη στήριξη σε συνδυασµό µε την αναδιάρθρωση κλάδων και επιχειρήσεων, και ανάπτυξη συστηµάτων για την πρόβλεψη των οικονοµικών µεταβολών και
των µελλοντικών απαιτήσεων όσον αφορά θέσεις απασχόλησης και δεξιότητες
Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της βιωσιµότητας

65

Εκσυγχρονισµός και ενίσχυση των θεσµικών δοµών της αγοράς εργασίας

66

Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών µέτρων στην αγορά εργασίας

67

Μέτρα για την ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής του γηράσκοντος εργατικού δυναµικού και παράταση του
επαγγελµατικού βίου

68

Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της σύστασης επιχειρήσεων

69

Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συµµετοχής και προόδου
των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να µειωθεί ο διαχωρισµός µε βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για
την εναρµόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, λ.χ. διευκόλυνση της πρόσβασης στη φροντίδα παιδιών και εξαρτώµενων προσώπων

70

Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συµµετοχής των µεταναστών στην απασχόληση και, συνεπώς, για την
ενίσχυση της κοινωνικής τους ενσωµάτωσης
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Βελτίωση της κοινωνικής ενσωµάτωσης των λιγότερο ευνοηµένων ατόµων

71

Τρόποι για την ενσωµάτωση και την επανένταξη στην αγορά εργασίας µειονεκτούντων ατόµων· καταπολέµηση
των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και προαγωγή της αποδοχής της
ποικιλίας στο χώρο εργασίας
Βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου

72

Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης µε σκοπό την
ανάπτυξη της απασχολησιµότητας, τη βελτίωση της σχέσης της αρχικής και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης µε την αγορά εργασίας και τη συνεχή αναβάθµιση των προσόντων του προσωπικού κατάρτισης µε
στόχο µια οικονοµία που να βασίζεται στη γνώση

73

Μέτρα για την αύξηση της συµµετοχής στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, µεταξύ άλλων µε τη λήψη µέτρων
για την επίτευξη µείωσης του αριθµού των µαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο σε µικρή ηλικία και των
διαχωρισµών βάσει του φύλου, και αύξηση της πρόσβασης στη βασική, επαγγελµατική και τριτοβάθµια εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και της ποιότητάς τους

74

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας, ιδίως µέσω των µεταπτυχιακών σπουδών και της εκπαίδευσης ερευνητών, και δραστηριότητες δικτύωσης µεταξύ πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων
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