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L 210/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης Ιουλίου 2006
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1783/1999
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να χορηγεί συνδροµή στο πλαίσιο συνολικής στρατηγικής για την πολιτική συνοχή που θα εξασφαλίζει µεγαλύτερη συγκέντρωση της συνδροµής στις
προτεραιότητες της Κοινότητας.

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 προβλέπει ότι οι
κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών θα πρέπει να καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο µε ορισµένες εξαιρέσεις, για τις
οποίες απαιτείται να καθοριστούν ειδικές διατάξεις. Θα
πρέπει, εποµένως, να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για τις
εξαιρέσεις που σχετίζονται µε το ΕΤΠΑ.

(5)

Στο πλαίσιο πράξεως µε σκοπό την ολοκληρωµένη αστική
ανάπτυξη, κρίνεται σκόπιµο να στηριχθούν περιορισµένες
δράσεις για την ανακαίνιση των κατοικιών σε περιοχές που
πλήττονται ή απειλούνται από φυσική υποβάθµιση και
κοινωνικό αποκλεισµό στα κράτη µέλη που προσχώρησαν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα.

(6)

Είναι σκόπιµο να καθορισθεί ότι η συµβολή του ΕΤΠΑ στις
δαπάνες στέγασης θα πρέπει να αφορά την παροχή καλής
ποιότητας καταλύµατος για οµάδες χαµηλού εισοδήµατος,
συµπεριλαµβανοµένων των προσφάτως ιδιωτικοποιηµένων
κατοικιών, καθώς και στέγασης για τις ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες.

(7)

Η αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση των δράσεων
που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ εξαρτάται από τη χρηστή
διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση µεταξύ όλων των
σχετικών εδαφικών και κοινωνικοοικονοµικών εταίρων, και
ιδιαίτερα των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και
κάθε άλλου κατάλληλου φορέα κατά τα διάφορα στάδια
υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

(8)

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να µεριµνούν ώστε
να µη γίνονται διακρίσεις για λόγους φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα διάφορα
στάδια υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων που
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το
άρθρο 162 παράγραφος 1 και το άρθρο 299 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 160 της συνθήκης προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συµβάλλει στη
διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην
Κοινότητα. Συνεπώς το ΕΤΠΑ συµβάλλει στη µείωση του
χάσµατος µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων
περιφερειών και του βαθµού κατά τον οποίο παρουσιάζουν
καθυστέρηση οι πλέον µειονεκτούσες περιφέρειες, συµπεριλαµβανοµένων των αγροτικών και των αστικών περιοχών,
των βιοµηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε παρακµή, των
περιοχών µε γεωγραφικά ή φυσικά µειονεκτήµατα, όπως
νησιά, ορεινές περιοχές, αραιοκατοικηµένες περιοχές και
παραµεθόριες περιοχές.
Οι διατάξεις που είναι κοινές για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και
το Ταµείο Συνοχής καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου
2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής (4). Είναι σκόπιµο
να καθοριστούν ειδικές διατάξεις σχετικά µε τον τύπο των
δραστηριοτήτων που είναι δυνατόν να χρηµατοδοτούνται
από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των στόχων που καθορίζονται
στον εν λόγω κανονισµό.

(1) ΕΕ C 255 της 14.10.2005, σ. 91.
(2) ΕΕ C 231 της 20.9.2005, σ. 19.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του
Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 2006 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
4ης Ιουλίου 2006 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).
(4) Βλέπε σελίδα 25 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(13)
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Με βάση την εµπειρία και τις επιτυχίες της κοινοτικής
πρωτοβουλίας URBAN που προβλέπεται στο άρθρο 20
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί καθορισµού των γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία (1), η βιώσιµη αστική ανάπτυξη θα πρέπει να
ενισχυθεί µε την πλήρη ενσωµάτωση µέτρων για τον τοµέα
αυτόν στα επιχειρησιακά προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, µε ιδιαίτερη προσοχή στις πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης και στις δυνατότητές τους για καινοτοµία.
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση
συµπληρωµατικότητας και συνέπειας µε άλλες κοινοτικές
πολιτικές, ιδίως δε µε το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης και µε το πρόγραµµα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία. Θα πρέπει εξάλλου να υπάρχει
συνέργεια µεταξύ της στήριξης της παρεχόµενης από το
ΕΤΠΑ αφενός και της παρεχόµενης από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (2), το Ταµείο Συνοχής σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συµβουλίου, της
11ης Ιουλίου 2006, για το Ταµείο Συνοχής (3), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύµφωνα µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου, της
20ής Σεπτεµβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (4), και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Αλιείας, αφετέρου.
Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που
στηρίζονται από το ΕΤΠΑ υπέρ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων λαµβάνουν υπόψη και υποστηρίζουν την εφαρµογή
του ευρωπαϊκού χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις που
θεσπίστηκε κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σάντα Μαρία
ντα Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου 2000.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις εξόχως
απόκεντρες περιφέρειες, ιδίως µε την επέκταση, κατ'
εξαίρεση, του πεδίου εφαρµογής του ΕΤΠΑ στη χρηµατοδότηση της λειτουργικής ενίσχυσης που συνδέεται µε την
αντιστάθµιση του επιπλέον κόστους που προκύπτει από την
ειδική οικονοµική και κοινωνική τους κατάσταση, η οποία
επιτείνεται από τη γεωγραφικώς απόκεντρη θέση τους, τον
νησιωτικό τους χαρακτήρα, το µικρό τους µέγεθος, τη
δυσµενή γεωλογική τους διαµόρφωση και το δυσµενές τους
κλίµα, και από την οικονοµική τους εξάρτηση από περιορισµένο αριθµό προϊόντων, παράγοντες των οποίων ο
χρόνιος χαρακτήρας και ο συνδυασµός παρεµποδίζουν
σοβαρά την ανάπτυξη των εν λόγω περιφερειών. Για τα
ειδικά αυτά µέτρα επιβάλλεται η χρήση του άρθρου 299
παράγραφος 2 της συνθήκης ως νοµικής βάσης.
Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να ασχοληθεί µε τα προβλήµατα της
πρόσβασης στις µεγάλες αγορές και της απόστασης από
αυτές, τα οποία αντιµετωπίζουν οι ιδιαίτερα αραιοκατοικηµένες περιοχές, όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 6
για τις ειδικές διατάξεις του στόχου 6 στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων των διαρθρωτικών ταµείων στη Φινλανδία

(1) 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).
2
( ) Βλέπε σελίδα 12 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(3) Βλέπε σελίδα 79 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(4) ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.
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και τη Σουηδία της πράξης προσχώρησης του 1994. Το
ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί µε τις συγκεκριµένες
δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν ορισµένα νησιά, οι ορεινές
περιοχές, οι παραµεθόριες περιοχές και οι αραιοκατοικηµένες περιοχές, η γεωγραφική θέση των οποίων επιβραδύνει την ανάπτυξή τους, προκειµένου να υποστηριχθεί η
βιώσιµη ανάπτυξή τους.
(14)

Είναι αναγκαίο να καθοριστούν ειδικές διατάξεις σχετικά µε
τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και
τον έλεγχο των επιχειρησιακών προγραµµάτων στο πλαίσιο
του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία».

(15)

Είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί η αποτελεσµατική διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία µε τις
γείτονες χώρες της Κοινότητας όταν αυτό είναι αναγκαίο για
να εξασφαλιστεί η ουσιαστική υποστήριξη της ανάπτυξης
των περιφερειών των κρατών µελών που συνορεύουν µε
τρίτες χώρες. Κατά συνέπεια, ενδείκνυται να επιτραπεί, κατ'
εξαίρεση, η χορήγηση συνδροµής από το ΕΤΠΑ για έργα
που βρίσκονται στο έδαφος τρίτων χωρών όταν αυτά
ωφελούν περιφέρειες της Κοινότητας.

(16)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου
1999, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (5), θα πρέπει εποµένως να καταργηθεί για
λόγους σαφήνειας,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο
1. Ο παρών κανονισµός καθορίζει την αποστολή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το πεδίο εφαρµογής της συνδροµής που χορηγεί όσον αφορά τους στόχους
«Σύγκλιση», «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»,
και «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» όπως ορίζονται στο άρθρο 3
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, και τους
κανόνες σχετικά µε την επιλεξιµότητα για την παροχή συνδροµής.
2. Το ΕΤΠΑ διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
και από τον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σύµφωνα µε το άρθρο 160 της συνθήκης και τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006, το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση συνδροµής για την τόνωση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µε
τη µείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών µέσω της
υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρµογής των
περιφερειακών οικονοµιών, συµπεριλαµβανοµένης της µετατροπής
των βιοµηχανικών περιφερειών που παρακµάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και µέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής,
διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.
(5) ΕΕ L 213 της 13.8.1999, σ. 1.
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στήριξη για την παροχή επιχειρηµατικών και τεχνολογικών
υπηρεσιών σε οµάδες ΜΜΕ· και υποστήριξη της χρηµατοδότησης της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας για
ΜΜΕ µέσω µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής.

Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της
Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας, της δηµιουργίας και της διατήρησης
βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιµης
ανάπτυξης.
2.

Κοινωνία της πληροφορίας, που συµπεριλαµβάνει την
ανάπτυξη υποδοµής ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τοπικού περιεχοµένου, υπηρεσιών και εφαρµογών, βελτίωση της ασφαλούς
πρόσβασης και ανάπτυξη ηλεκτρονικά παρεχόµενων δηµόσιων
υπηρεσιών σε πραγµατικό χρόνο (online)· ενίσχυση και παροχή
υπηρεσιών σε ΜΜΕ για την υιοθέτηση και την αποτελεσµατική
χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή
την εκµετάλλευση νέων ιδεών.

3.

Τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και ενίσχυση για µηχανισµούς που παρέχουν υπηρεσίες σε επίπεδο γειτονιάς για τη
δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, όταν οι δράσεις αυτές
δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1081/2006.

4.

Περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων επενδύσεων για την υδροδότηση και τη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων· επεξεργασία
λυµάτων και ποιότητα του αέρα· πρόληψη, έλεγχος και καταπολέµηση της απερήµωσης· ολοκληρωµένη πρόληψη και
έλεγχος της ρύπανσης· παροχή ενίσχυσης για την ελάφρυνση
των επιπτώσεων της µεταβολής του κλίµατος· αποκατάσταση
του φυσικού περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων των
µολυσµένων χώρων και εκτάσεων και της αναζωογόνησης
υποβαθµισµένων βιοµηχανικών εκτάσεων· προαγωγή της
βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων σε περιοχές NATURA 2000·
παροχή ενίσχυσης προς τις ΜΜΕ για την προαγωγή βιώσιµων
τρόπων παραγωγής µέσω της εισαγωγής αποτελεσµατικών από
πλευράς κόστους συστηµάτων διαχείρισης του περιβάλλοντος
και της υιοθέτησης και χρήσης τεχνολογιών πρόληψης της
ρύπανσης.

5.

Πρόληψη κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης και
υλοποίησης σχεδίων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση
φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.

6.

Τουρισµός, συµπεριλαµβανοµένης της προαγωγής των φυσικών
πόρων ως δυνατότητας για την ανάπτυξη βιώσιµου τουρισµού·
προστασία και ενίσχυση της φυσικής κληρονοµιάς ως µέσου
υποστήριξης της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης· παροχή
ενίσχυσης για τη βελτίωση της παροχής τουριστικών
υπηρεσιών µέσω νέων υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέµενης
αξίας και για την ενθάρρυνση νέων και πλέον βιώσιµων
µορφών τουρισµού.

7.

Επενδύσεις στον πολιτισµό, συµπεριλαµβανοµένης της
προστασίας, της προαγωγής και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς· ανάπτυξη πολιτιστικής υποδοµής προς
υποστήριξη της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης, του
βιώσιµου τουρισµού και της βελτίωσης της ελκυστικότητας
των περιφερειών· και παροχή ενίσχυσης για τη βελτίωση της
παροχής πολιτιστικών υπηρεσιών µέσω της νέων υπηρεσιών
υψηλότερης προστιθέµενης αξίας.

8.

Επενδύσεις στις µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένης της
βελτίωσης των διευρωπαϊκών δικτύων και των συνδέσεων µε το
∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μεταφορών· ολοκληρωµένες στρατηγικές
για καθαρές µεταφορές οι οποίες συµβάλλουν στη βελτίωση
της πρόσβασης και στην ποιότητα των υπηρεσιών για επιβάτες
και εµπορεύµατα, στην επίτευξη πιο ισόρροπης κατανοµής των
µεταφορικών µέσων, στην προώθηση πολυτροπικών
συστηµάτων και στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Άρθρο 3
Πεδίο χορήγησης της συνδροµής
1.
Η συνδροµή του ΕΤΠΑ επικεντρώνεται σε θεµατικές προτεραιότητες. Ο τύπος και το εύρος των δράσεων που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο κάθε προτεραιότητας αντικατοπτρίζει τη
διαφορετική φύση των στόχων «Σύγκλιση», «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»
σύµφωνα µε τα άρθρα 4, 5 και 6.
2.

Το ΕΤΠΑ συµβάλλει στη χρηµατοδότηση:

α) παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στη δηµιουργία και
τη διατήρηση βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, κυρίως µέσω
άµεσης ενίσχυσης επενδύσεων πρωταρχικώς σε µικροµεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·
β) επενδύσεων σε υποδοµή·
γ) ανάπτυξης του ενδογενούς δυναµικού µέσω µέτρων που
υποστηρίζουν την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη. Τα εν
λόγω µέτρα περιλαµβάνουν την παροχή στήριξης και υπηρεσιών
προς τις επιχειρήσεις, ιδίως δε τις ΜΜΕ, τη δηµιουργία και την
ανάπτυξη χρηµατοδοτικών µέσων, όπως επιχειρηµατικά
κεφάλαια, ταµεία δανειοδότησης και εγγυήσεων, ταµεία τοπικής
ανάπτυξης, επιδοτήσεις επιτοκίου, δικτύωση, ταµεία συνεργασίας, και ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ περιφερειών, πόλεων
και συναφών κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών
φορέων·
δ) τεχνικής βοήθειας όπως εµφαίνεται στα άρθρα 45 και 46 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
Το σύνολο επενδύσεων και µέτρων που παρατίθενται ανωτέρω στα
στοιχεία α) έως δ) είναι διαθέσιµο για την υλοποίηση των θεµατικών
προτεραιοτήτων κατά τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6.
Άρθρο 4
Σύγκλιση
Στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» το ΕΤΠΑ εστιάζει τη συνδροµή
που χορηγεί στην υποστήριξη βιώσιµης ολοκληρωµένης περιφερειακής και τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης και απασχόλησης µέσω
της κινητοποίησης και της ενίσχυσης ενδογενών δυνατοτήτων µέσω
επιχειρησιακών προγραµµάτων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισµό
και τη διαφοροποίηση των οικονοµικών δοµών, καθώς και στη
δηµιουργία και τη διατήρηση βιώσιµων θέσεων εργασίας. Αυτό
επιτυγχάνεται πρωταρχικώς µέσω των ακόλουθων προτεραιοτήτων,
ενώ το συγκεκριµένο µείγµα πολιτικής εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους µέλους:
1.

Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ), καινοτοµία και
επιχειρηµατικότητα, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης δυνατοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, και ενσωµάτωσή
τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, συµπεριλαµβανοµένων
των υποδοµών· ενίσχυση της Ε&TΑ ιδίως σε ΜΜΕ και σε
µεταφορά τεχνολογίας, βελτίωση των δεσµών µεταξύ των
ΜΜΕ, των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, των ερευνητικών ιδρυµάτων και των ερευνητικών και τεχνολογικών
κέντρων· ανάπτυξη επιχειρηµατικών δικτύων· συµπράξεις του
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και συστάδες επιχειρήσεων·
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Επενδύσεις για την ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένης της
βελτίωση των διευρωπαϊκών δικτύων που συµβάλλουν στη
βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασµού, στην ενσωµάτωση
της περιβαλλοντικής διάστασης, στη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης και στην ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας.

10. Επενδύσεις στην εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης της επαγγελµατικής κατάρτισης, οι οποίες συµβάλλουν στη βελτίωση
της ελκυστικότητας και της ποιότητας ζωής.
11. Επενδύσεις στον τοµέα της υγείας και στην κοινωνική υποδοµή
που συµβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Άρθρο 5
Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση
Στο πλαίσιο του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και
απασχόληση», το ΕΤΠΑ, προάγοντας παράλληλα την απασχόληση,
επικεντρώνει κατά κύριο λόγο τη συνδροµή που χορηγεί στο
πλαίσιο των στρατηγικών βιώσιµης ανάπτυξης στις ακόλουθες τρεις
προτεραιότητες:
1. Καινοτοµία και οικονοµία της γνώσης, µέσω της δηµιουργίας
και της ενίσχυσης αποτελεσµατικών περιφερειακών οικονοµιών
βασιζόµενων στην καινοτοµία, συστηµικών σχέσεων µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, πανεπιστηµίων και κέντρων τεχνολογίας, όπου λαµβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες, και ειδικότερα:
α) ενίσχυση των περιφερειακών δυνατοτήτων Ε&TΑ και καινοτοµίας των συνδεόµενων άµεσα µε τους στόχους της περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης µέσω της στήριξης βιοµηχανικών ή τεχνολογικών κέντρων· µέσω της προώθησης της
βιοµηχανικής Ε&ΤΑ, των ΜΜΕ και της µεταφοράς τεχνολογίας, µέσω της ανάπτυξης τεχνολογικών προβλέψεων και
της διεθνούς συγκριτικής αξιολόγησης πολιτικών µε στόχο
την προαγωγή της καινοτοµίας· και µέσω της στήριξης της
συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και κοινών πολιτικών
Ε&TΑ και καινοτοµίας·
β) τόνωση της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας σε
όλους τους τοµείς της περιφερειακής και της τοπικής οικονοµίας µε την υποστήριξη της εισαγωγής στην αγορά από
ΜΜΕ, νέων ή βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών και
υπηρεσιών· µε την υποστήριξη επιχειρηµατικών δικτύων και
συστάδων· µε τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε
χρηµατοδότηση· µε την προαγωγή δικτύων συνεργασίας
µεταξύ επιχειρήσεων και, ανάλογα µε την περίπτωση,
ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έρευνας· µε τη
διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε υπηρεσίες
στήριξης των επιχειρήσεων, και µε την υποστήριξη της
ενσωµάτωσης καθαρότερων και καινοτόµων τεχνολογιών στις
ΜΜΕ·
γ) προαγωγή της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση
της οικονοµικής αξιοποίησης νέων ιδεών· και µε την υποστήριξη της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων από κατάλληλα
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έρευνας και υφιστάµενες επιχειρήσεις·
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δ) δηµιουργία µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής και «εκκολαπτηρίων» που συµβάλλουν στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη των ΜΜΕ και στην ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας και της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, ιδίως
δε ΜΜΕ που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων.
2. Περιβάλλον και πρόληψη των κινδύνων, και ιδίως:
α) τόνωση των επενδύσεων για την αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων των µολυσµένων και
των απερηµωµένων εκτάσεων και των υποβαθµισµένων
βιοµηχανικών εκτάσεων·
β) προαγωγή της ανάπτυξης υποδοµής που συνδέεται µε τη
βιολογική ποικιλότητα και τις επενδύσεις σε περιοχές
NATURA 2000, στις περιπτώσεις που αυτό συµβάλλει στη
βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη ή/και στη διαφοροποίηση των
αγροτικών περιοχών·
γ) τόνωση της ενεργειακής απόδοσης και της παραγωγής
ανανεώσιµης ενέργειας και της ανάπτυξης αποδοτικών
συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης·
δ) προαγωγή καθαρών και βιώσιµων δηµόσιων συγκοινωνιών,
ιδίως στις αστικές περιοχές·
ε) ανάπτυξη σχεδίων και µέτρων για την πρόληψη και την
αντιµετώπιση φυσικών κινδύνων (π.χ. απερήµωση, ανοµβρία,
πυρκαγιές και πληµµύρες) και τεχνολογικών κινδύνων·
στ) προστασία και βελτίωση της
κληρονοµίας προς υποστήριξη
ανάπτυξης και προαγωγή των
πόρων ως δυναµικού για
τουρισµού.

φυσικής και πολιτιστικής
της κοινωνικοοικονοµικής
φυσικών και πολιτιστικών
την ανάπτυξη βιώσιµου

3. Πρόσβαση σε υπηρεσίες µεταφορών και τηλεπικοινωνιών γενικού
οικονοµικού ενδιαφέροντος, και ειδικότερα:
α) ενίσχυση των δευτερευόντων δικτύων µεταφορών µέσω της
βελτίωσης των συνδέσεων προς τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών, προς περιφερειακούς σιδηροδροµικούς κόµβους,
αερολιµένες και λιµένες, ή προς πολυτροπικές µεταφορές·
µέσω της παροχής ακτινικών ζεύξεων µε τους κύριους σιδηροδροµικούς άξονες· και µέσω της προαγωγής περιφερειακών
και τοπικών οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, και των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων·
β) προαγωγή της πρόσβασης, της υιοθέτησης και της αποτελεσµατικής χρήσης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ µε την υποστήριξη
της πρόσβασης σε δίκτυα· τη δηµιουργία δηµόσιων σηµείων
πρόσβασης στο διαδίκτυο· τον εξοπλισµό· και την ανάπτυξη
υπηρεσιών και εφαρµογών, συµπεριλαµβανοµένης, ιδίως, της
ανάπτυξης προγραµµάτων δράσης για πολύ µικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνίες.
Επιπλέον, για επιχειρησιακά προγράµµατα στηριζόµενα από το
ΕΤΠΑ στις περιφέρειες τις επιλέξιµες για την ειδική και µεταβατική
χρηµατοδότηση του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή µπορούν να
αποφασίζουν να επεκτείνουν τη στήριξη στις προτεραιότητες που
παρατίθενται στο άρθρο 4.

31.7.2006

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Άρθρο 6
Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία
Για το στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», η συνδροµή του
ΕΤΠΑ εστιάζεται στις ακόλουθες προτεραιότητες:
1. Στην ανάπτυξη διασυνοριακών οικονοµικών, κοινωνικών και
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων µέσω κοινών στρατηγικών για
τη βιώσιµη εδαφική ανάπτυξη, και πρωταρχικώς:
α) µε ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως δε της
ανάπτυξης των ΜΜΕ, του τουρισµού, των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων και του διασυνοριακού εµπορίου·
β) µε ενθάρρυνση και βελτίωση της από κοινού προστασίας και
διαχείρισης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και
της πρόληψης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων·
γ) µε υποστήριξη των δεσµών µεταξύ αστικών και αγροτικών
περιοχών·
δ) µε µείωση της αποµόνωσης µέσω της καλύτερης πρόσβασης
στα δίκτυα και τις υπηρεσίες µεταφορών, πληροφοριών και
επικοινωνιών και σε διασυνοριακά συστήµατα και εγκαταστάσεις ύδρευσης, ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων·
ε) µε ανάπτυξη της συνεργασίας, των δυνατοτήτων και της
κοινής χρήσης υποδοµών, ιδίως σε τοµείς όπως η υγεία, ο
πολιτισµός, ο τουρισµός και η εκπαίδευση.
Επιπλέον, το ΕΤΠΑ δύναται να συνεισφέρει στην προαγωγή της
νοµικής και διοικητικής συνεργασίας, της ολοκλήρωσης των
διασυνοριακών αγορών εργασίας, των τοπικών πρωτοβουλιών
απασχόλησης, της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών,
της κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης, και της από κοινού
χρήσης ανθρώπινων πόρων και εγκαταστάσεων για Ε&TΑ.
Όσον αφορά το πρόγραµµα PEACE µεταξύ Βορείου Ιρλανδίας
και των παραµεθορίων επαρχιών της Ιρλανδίας όπως προβλέπεται βάσει της παραγράφου 22 του παραρτήµατος ΙΙ του κανονισµού 1083/2006, το ΕΤΠΑ, πέραν των προαναφεροµένων
δράσεων, συνεισφέρει στην προώθηση της κοινωνικής και οικονοµικής σταθερότητας των οικείων περιφερειών, ιδίως µέσω
δράσεων για την προώθηση της συνοχής µεταξύ κοινοτήτων.
2. Στη σύσταση και ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της διµερούς συνεργασίας µεταξύ θαλάσσιων
περιφερειών που δεν εµπίπτουν στο σηµείο 1, µέσω της χρηµατοδότησης δικτύων και δράσεων που συµβάλλουν στην ολοκληρωµένη εδαφική ανάπτυξη. Οι ενέργειες αυτές επικεντρώνονται
κυρίως στις ακόλουθες θεµατικές προτεραιότητες:
α) καινοτοµία: η δηµιουργία και η ανάπτυξη επιστηµονικών και
τεχνολογικών δικτύων, και η ενίσχυση των περιφερειακών
ικανοτήτων Ε&ΤΑ και καινοτοµίας, στις περιπτώσεις που
συµβάλλουν άµεσα στην ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη
διακρατικών περιοχών. Οι σχετικές δράσεις µπορούν να περιλαµβάνουν: τη σύσταση δικτύων µεταξύ κατάλληλων
ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έρευνας και ΜΜΕ·
συνδέσµους για την καλύτερη πρόσβαση σε επιστηµονικές
γνώσεις και τη µεταφορά τεχνολογίας µεταξύ εγκαταστάσεων
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Ε&TΑ και διεθνών κέντρων αριστείας Ε&TΑ· την αδελφοποίηση ιδρυµάτων µεταφοράς τεχνολογίας· και την ανάπτυξη
κοινών χρηµατοοικονοµικών εργαλείων για την υποστήριξη
της Ε&TΑ στις ΜΜΕ·
β) περιβάλλον: δραστηριότητες διαχείρισης των υδάτων, ενεργειακής απόδοσης, πρόληψης κινδύνων και περιβαλλοντικής
προστασίας µε σαφή διακρατική διάσταση. Οι σχετικές
δράσεις µπορούν να περιλαµβάνουν: την προστασία και τη
διαχείριση λεκανών απορροής, παράκτιων ζωνών, θαλάσσιων
πόρων, υπηρεσιών υδροδότησης και υγροβιότοπων· την
πρόληψη πυρκαγιών, ξηρασίας και πληµµυρών· την
προαγωγή της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και την προστασία
κατά των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων· και την
προστασία και βελτίωση της φυσικής κληρονοµιάς προς
υποστήριξη της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης και του
βιώσιµου τουρισµού·
γ) προσβασιµότητα: δραστηριότητες για τη βελτίωση της
πρόσβασης σε υπηρεσίες µεταφορών και τηλεπικοινωνιών και
της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών, όταν οι δραστηριότητες
αυτές έχουν σαφή διακρατική διάσταση. Οι σχετικές δράσεις
µπορούν να περιλαµβάνουν: επενδύσεις σε διασυνοριακά
τµήµατα διευρωπαϊκών δικτύων· βελτιωµένη τοπική και περιφερειακή πρόσβαση σε εθνικά και διακρατικά δίκτυα·
βελτιωµένη διαλειτουργικότητα εθνικών και περιφερειακών
συστηµάτων· και προαγωγή προηγµένων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών·
δ) βιώσιµη αστική ανάπτυξη: ενίσχυση της πολυκεντρικής σε
διακρατικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, µε σαφείς διακρατικές επιπτώσεις. Οι σχετικές δράσεις µπορούν να περιλαµβάνουν: τη δηµιουργία και τη βελτίωση των αστικών
δικτύων και των σχέσεων πόλης-υπαίθρου· στρατηγικές για
την αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων της πόλης και της
υπαίθρου· διατήρηση και προαγωγή της πολιτιστικής κληρονοµιάς, και τη στρατηγική ολοκλήρωση αναπτυξιακών ζωνών
επί διακρατικής βάσεως.
Η συνδροµή προς τη διµερή συνεργασία µεταξύ θαλάσσιων περιφερειών µπορεί να καλύπτει και τις προτεραιότητες που παρατίθενται στο σηµείο 1.
3. Στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της περιφερειακής
πολιτικής µε την προαγωγή:
α) διαπεριφερειακής συνεργασίας εστιαζόµενης στην καινοτοµία
και την οικονοµία της γνώσης και στο περιβάλλον και την
πρόληψη κινδύνων κατά την έννοια του άρθρου 5 σηµεία 1
και 2·
β) ανταλλαγής εµπειριών όσον αφορά τον εντοπισµό, τη
µεταφορά και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών, µεταξύ
άλλων, για τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη που µνηµονεύεται
στο άρθρο 8, και
γ) δράσεων που περιλαµβάνουν µελέτες, συλλογή δεδοµένων
καθώς και παρακολούθηση και ανάλυση των αναπτυξιακών
τάσεων στην Κοινότητα.
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Άρθρο 7
Επιλεξιµότητα δαπανών
1.
Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες για συνεισφορά
του ΕΤΠΑ:
α) τόκοι επί χρεών·
β) αγορά γαιών για ποσό που υπερβαίνει το 10 % των συνολικών
επιλέξιµων δαπανών της σχετικής πράξης. Σε εξαιρετικές και
δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις η διαχειριστική αρχή µπορεί
να επιτρέπει υψηλότερο ποσοστό για πράξεις που αφορούν τη
διατήρηση του περιβάλλοντος·
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µπορεί, ανάλογα µε την περίπτωση, να στηρίζει την ανάπτυξη
συµµετοχικών, ολοκληρωµένων και βιώσιµων στρατηγικών για την
αντιµετώπιση της υψηλής συγκέντρωσης οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβληµάτων που θίγουν αστικές περιοχές.
Οι στρατηγικές αυτές προάγουν τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη µέσω
δραστηριοτήτων όπως: η ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης, η
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, η αναζωογόνηση
υποβαθµισµένων βιοµηχανικών εκτάσεων, η διατήρηση και η
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, η προαγωγή
της επιχειρηµατικότητας, της τοπικής απασχόλησης και της
ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στον
πληθυσµό, λαµβανοµένων υπόψη των µεταβαλλόµενων δηµογραφικών εξελίξεων.

γ) παροπλισµός πυρηνικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής·
δ) ανακτήσιµος φόρος προστιθέµενης αξίας.
2.
Οι δαπάνες στέγασης είναι επιλέξιµες µόνο για όσα κράτη
µέλη προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή
αργότερα και υπό τις ακόλουθες περιστάσεις:
α) δαπάνες προγραµµατιζόµενες στο πλαίσιο µιας πράξης ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης ή άξονα προτεραιότητας για
περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από φυσική υποβάθµιση
και κοινωνικό αποκλεισµό·
β) η πίστωση για δαπάνες στέγασης ανέρχεται είτε κατ' ανώτατο
όριο στο 3 % της πίστωσης του ΕΤΠΑ στα οικεία επιχειρησιακά
προγράµµατα είτε στο 2 % της συνολικής πίστωσης του ΕΤΠΑ·

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 34 παράγραφος 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, και όταν οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται µέσω συγκεκριµένου επιχειρησιακού
προγράµµατος ή άξονα προτεραιότητας στο πλαίσιο επιχειρησιακού
προγράµµατος, η χρηµατοδότηση, από το ΕΤΠΑ, µέτρων στο
πλαίσιο του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο µπορεί να
αυξάνεται στο 15 % του σχετικού προγράµµατος ή άξονα προτεραιότητας.

Άρθρο 9

γ) οι δαπάνες περιορίζονται σε:
— στέγαση πολλών οικογενειών ή
— σε κτίρια που ανήκουν σε δηµόσιες αρχές ή σε οργανισµούς
µη κερδοσκοπικούς προς χρήση ως κατοικίας για νοικοκυριά
χαµηλού εισοδήµατος ή για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Η Επιτροπή εκδίδει τον κατάλογο των κριτηρίων των απαιτούµενων
για τον καθορισµό των περιοχών πoυ παρατίθενται στο στοιχείο α)
και τον κατάλογο των επιλέξιµων παρεµβάσεων σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006.
3.
Οι κανόνες επιλεξιµότητας που θεσπίζονται στο άρθρο 11
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 εφαρµόζονται στις δράσεις
οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και οι οποίες
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 του εν λόγω κανονισµού.

Συντονισµός µε το ΕΓΤΑΑ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
Όταν ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα που στηρίζεται από το ΕΤΠΑ
αφορά πράξεις που είναι επιλέξιµες και δυνάµει άλλου κοινοτικού
µέσου στήριξης, συµπεριλαµβανοµένων του άξονα 3 του ΕΓΤΑΑ
και της βιώσιµης ανάπτυξης των παράκτιων αλιευτικών περιοχών
δυνάµει του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας, τα κράτη µέλη καθορίζουν, σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα, τα κριτήρια οριοθέτησης
για τις πράξεις που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ και τις πράξεις που
στηρίζονται από τα άλλα κοινοτικά µέσα στήριξης.

Άρθρο 10
Περιοχές µε γεωγραφικά και φυσικά µειονεκτήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ
Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Άρθρο 8
Βιώσιµη αστική ανάπτυξη
Εκτός από τις δραστηριότητες που απαριθµούνται στα άρθρα 4 και
5 του παρόντος κανονισµού, σε περίπτωση δράσεων που αφορούν
τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη του άρθρου 37 παράγραφος 4
στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, το ΕΤΠΑ

Στα περιφερειακά προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το
ΕΤΠΑ και καλύπτουν περιοχές µε γεωγραφικά και φυσικά µειονεκτήµατα σύµφωνα µε το άρθρο 52 στοιχείο στ) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή να αντιµετωπισθούν οι ιδιαίτερες δυσκολίες των περιοχών αυτών.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, το ΕΤΠΑ
µπορεί ιδίως να συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση επενδύσεων που
αποσκοπούν στη βελτίωση της προσβασιµότητας, στην προώθηση
και την ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε
την πολιτιστική και τη φυσική κληρονοµιά, στην προαγωγή της
βιώσιµης χρήσης των φυσικών πόρων, και στην ενθάρρυνση του
βιώσιµου τουρισµού.
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Άρθρο 11
Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες
1.
Οι ειδικές πρόσθετες πιστώσεις που µνηµονεύονται στην
παράγραφο 20 του παραρτήµατος ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006 χρησιµοποιούνται για την αντιστάθµιση του
πρόσθετου κόστους που συνδέεται µε τα µειονεκτήµατα που
ορίζονται στο άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης που
βαρύνουν τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες για τη στήριξη:
α) των προτεραιοτήτων που παρατίθενται στο άρθρο 4 ή/και στο
άρθρο 5 ανάλογα µε την περίπτωση·
β) των υπηρεσιών µεταφοράς εµπορευµάτων και της αρχικής
ενίσχυσης για υπηρεσίες µεταφορών·
γ) πράξεων συνδεόµενων µε προβλήµατα αποθήκευσης, το υπερβολικό µέγεθος και τη συντήρηση εργαλείων παραγωγής και την
έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου στην τοπική αγορά.
2.
Στα πλαίσια του άρθρου 3, οι ειδικές πρόσθετες πιστώσεις
µπορεί να χρηµατοδοτήσουν επενδυτικές δαπάνες. Επιπλέον, οι
ειδικές πρόσθετες πιστώσεις χρησιµοποιούνται έως ελάχιστο
ποσοστό 50 % για να συµβάλουν στη χρηµατοδότηση λειτουργικών
ενισχύσεων και δαπανών που καλύπτουν υποχρεώσεις και συµβάσεις
δηµόσιας υπηρεσίας στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.
3.
Το ποσό στο οποίο εφαρµόζεται το ποσοστό συγχρηµατοδότησης είναι ανάλογο µε τα πρόσθετα κόστη της παραγράφου 1
που βαρύνουν τον δικαιούχο στην περίπτωση λειτουργικής
ενίσχυσης και δαπανών που καλύπτουν µόνον υποχρεώσεις και
συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας, µπορεί δε να καλύπτει τις συνολικές επιλέξιµες δαπάνες σε περίπτωση επενδυτικών δαπανών.
4.
Η χρηµατοδότηση δυνάµει του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για τη στήριξη:
α) πράξεων που αφορούν προϊόντα του παραρτήµατος Ι της
συνθήκης·
β) ενισχύσεων για τη µεταφορά προσώπων εξουσιοδοτηµένων
δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) της
συνθήκης·
γ) φοροαπαλλαγών και απαλλαγών από κοινωνικές επιβαρύνσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΧΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΤΜΗΜΑ 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Άρθρο 12
Περιεχόµενο
Τα επιχειρησιακά προγράµµατα στο πλαίσιο του στόχου
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» περιέχουν έκαστο τις ακόλουθες
πληροφορίες:
1. ανάλυση της κατάστασης στην περιοχή συνεργασίας από
πλευράς ισχυρών και αδύνατων σηµείων και τη στρατηγική που
επιλέγεται για την αντιµετώπισή τους·
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2. κατάλογο των επιλέξιµων περιοχών εντός της περιοχής του
προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων, όσον αφορά τα
προγράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας, των περιοχών
ευελιξίας του άρθρου 21 παράγραφος 1·
3. αιτιολόγηση των προτεραιοτήτων που επιλέγονται σε σχέση µε
τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές συνοχής, το
εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς όταν το κράτος µέλος έχει
επιλέξει να περιλάβει σε αυτό δράσεις που χρηµατοδοτούνται
δυνάµει του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», και τα
αποτελέσµατα της εκ των προτέρων αξιολόγησης του άρθρου 48
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006·
4. 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 επιτρέπουν τη µέτρηση
της προόδου σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση και την
επίτευξη των στόχων των αξόνων προτεραιότητας·
5. για ενηµερωτικούς µόνον λόγους, ενδεικτική κατανοµή ανά
κατηγορία της προγραµµατιζόµενης χρήσης της συνεισφοράς
του ΕΤΠΑ στο επιχειρησιακό πρόγραµµα σύµφωνα µε τους
κανόνες εφαρµογής που θεσπίζονται από την Επιτροπή µε τη
διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006·
6. ενιαίο σχέδιο χρηµατοδότησης, χωρίς επιµέρους ανάλυση ανά
κράτος µέλος, που περιλαµβάνει δύο πίνακες:
α) πίνακα στον οποίο περιλαµβάνεται για κάθε έτος, σύµφωνα
µε τα άρθρα 52, 53 και 54 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/
2006, το ποσό των συνολικών πιστώσεων που προβλέπεται
ότι θα συνεισφέρει το ΕΤΠΑ. Η συνολική συνεισφορά του
ΕΤΠΑ που διατίθεται κάθε χρόνο είναι συµβατή µε τις εφαρµοστέες δηµοσιονοµικές προοπτικές·
β) 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 δηµόσιων
εθνικών συµµετοχών καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς του
ΕΤΠΑ. Όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 53 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006, η εθνική συµµετοχή αποτελείται από
δηµόσιες και ιδιωτικές δαπάνες, ο πίνακας περιλαµβάνει
ενδεικτική κατανοµή µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών
δαπανών. Όταν, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, η εθνική
συµµετοχή αποτελείται από δηµόσιες δαπάνες, ο πίνακας
αναφέρει το ενδεικτικό ποσό της εθνικής δηµόσιας συνεισφοράς·
7. πληροφορίες όσον αφορά τη συµπληρωµατικότητα µε µέτρα
που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και µε µέτρα που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας, όπου είναι
σκόπιµο·
8. τις διατάξεις εφαρµογής για το επιχειρησιακό πρόγραµµα, όπου
συµπεριλαµβάνονται:
α) ορισµός από το κράτος µέλος όλων των αρχών που προβλέπονται στο άρθρο 14·
β) περιγραφή των συστηµάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης·
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γ) πληροφορίες σχετικά µε τον φορέα που είναι αρµόδιος για
την είσπραξη των πληρωµών που πραγµατοποιούνται από
την Επιτροπή καθώς και τον ή τους φορείς που είναι αρµόδιοι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους·
δ) καθορισµό των διαδικασιών κινητοποίησης και κυκλοφορίας
των χρηµατοδοτικών ροών ώστε να εξασφαλίζεται η
διαφάνειά τους·
ε) τα στοιχεία που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της δηµοσιότητας και της πληροφόρησης σχετικά µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα σύµφωνα µε το άρθρο 69 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006·
στ) περιγραφή των διαδικασιών που συµφωνούνται µεταξύ της
Επιτροπής και των κρατών µελών για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων προκειµένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις για πληρωµές, παρακολούθηση και αξιολόγηση, οι
οποίες θεσπίζονται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/
2006·
9. ενδεικτικό κατάλογο των µεγάλων έργων κατά την έννοια του
άρθρου 39 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 που αναµένεται να υποβληθεί εντός της περιόδου προγραµµατισµού προς
έγκριση από την Επιτροπή.
ΤΜΗΜΑ 2
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που πραγµατοποιούνται από την Επιτροπή και, κατά γενικό κανόνα,
πραγµατοποιεί τις πληρωµές στον κύριο δικαιούχο.
Ύστερα από διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη που εκπροσωπούνται
στην περιοχή του προγράµµατος, η διαχειριστική αρχή συγκροτεί
κοινή τεχνική γραµµατεία. Η γραµµατεία αυτή επικουρεί τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης και, ανάλογα µε
την περίπτωση, την αρχή ελέγχου στην εκτέλεση των αντίστοιχων
καθηκόντων τους.
2. Η αρχή ελέγχου του επιχειρησιακού προγράµµατος επικουρείται από οµάδα ελεγκτών η οποία περιλαµβάνει έναν εκπρόσωπο
κάθε κράτους µέλους που συµµετέχει στο επιχειρησιακό πρόγραµµα
ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Η οµάδα ελεγκτών συγκροτείται το αργότερο εντός τριών µηνών από τη λήψη της απόφασης
µε την οποία εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα. Η οµάδα
θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. Η αρχή ελέγχου του
επιχειρησιακού προγράµµατος προεδρεύει της οµάδας.
Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν οµόφωνα
ότι η αρχή ελέγχου εξουσιοδοτείται να εκτελεί απευθείας τα
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006 σε ολόκληρο το έδαφος που καλύπτεται από το
πρόγραµµα χωρίς να απαιτείται οµάδα ελεγκτών όπως ορίζεται στο
πρώτο εδάφιο.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Οι ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι από το σύστηµα ελέγχου του
άρθρου 16 παράγραφος 1.

Άρθρο 13

3. Κάθε κράτος µέλος που συµµετέχει στο επιχειρησιακό πρόγραµµα ορίζει εκπροσώπους οι οποίοι συµµετέχουν στην επιτροπή
παρακολούθησης του άρθρου 63 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/
2006.

Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών
Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες έχουν θεσπιστεί κοινοτικοί
κανόνες, για τον καθορισµό της επιλεξιµότητας δαπανών εφαρµόζονται οι σχετικοί εθνικοί κανόνες που έχουν συµφωνηθεί από τα
κράτη µέλη τα συµµετέχοντα σε επιχειρησιακό πρόγραµµα δυνάµει
του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία».
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 56 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 7 του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή θεσπίζει κοινούς
κανόνες για την επιλεξιµότητα δαπανών µε τη διαδικασία του
άρθρου 103 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/
2006.
Όταν το άρθρο 7 προβλέπει διαφορετικούς κανόνες επιλεξιµότητας
δαπανών σε διάφορα κράτη µέλη που συµµετέχουν σε επιχειρησιακό
πρόγραµµα δυνάµει του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»,
σε ολόκληρη την περιοχή του προγράµµατος εφαρµόζονται οι
κανόνες επιλεξιµότητας µε το ευρύτερο πεδίο εφαρµογής.

Άρθρο 15
Αρµοδιότητες της διαχειριστικής αρχής
1. Η διαχειριστική αρχή εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται
στο άρθρο 60 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, πλην
εκείνων που αφορούν την κανονικότητα των πράξεων και των
δαπανών σε σχέση µε τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, όπως
προβλέπεται στο στοιχείο β) του άρθρου αυτού. Εν προκειµένω, η
διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες κάθε δικαιούχου που
συµµετέχει σε µια πράξη έχουν πιστοποιηθεί από τον εξακριβωτή
του άρθρου 16 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού.
2. Η διαχειριστική αρχή καθορίζει τις ρυθµίσεις υλοποίησης για
κάθε πράξη, εφόσον ενδείκνυται σε συµφωνία µε τον κύριο
δικαιούχο.

ΤΜΗΜΑ 3
Άρθρο 16
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 14
Ορισµός αρχών
1.
Τα κράτη µέλη που συµµετέχουν σε επιχειρησιακό πρόγραµµα
ορίζουν µία διαχειριστική αρχή, µία αρχή πιστοποίησης και µία
αρχή ελέγχου. Η αρχή ελέγχου εδρεύει στο κράτος µέλος της
διαχειριστικής αρχής. Η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει τις πληρωµές

Σύστηµα ελέγχου
1. Προκειµένου να καταστούν έγκυρες οι δαπάνες, κάθε κράτος
µέλος συγκροτεί σύστηµα ελέγχου το οποίο επιτρέπει την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και
υπηρεσιών, της εγκυρότητας των δαπανών που δηλώνονται για
πράξεις ή µέρη πράξεων οι οποίες υλοποιούνται στην επικράτειά
του, και της συµµόρφωσης αυτών των δαπανών και των σχετικών
πράξεων ή µερών αυτών των πράξεων, προς τους κοινοτικούς και
εθνικούς του κανόνες.
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Προς τούτο, κάθε κράτος µέλος ορίζει τους εξακριβωτές τους
αρµόδιους για την επαλήθευση της νοµιµότητας και της κανονικότητας των δαπανών που δηλώνει κάθε δικαιούχος που συµµετέχει
στην πράξη. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν να ορίζουν
έναν µόνον εξακριβωτή για ολόκληρη την περιοχή του προγράµµατος.
Στην περίπτωση που η παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων
προϊόντων και υπηρεσιών είναι δυνατόν να επαληθευτεί µόνον σε
σχέση µε τη συνολική πράξη, η επαλήθευση πραγµατοποιείται από
τον εξακριβωτή του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο κύριος δικαιούχος ή από τη διαχειριστική αρχή.
2.
Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε οι δαπάνες να µπορούν να
καταστούν έγκυρες από τους εξακριβωτές εντός τριών µηνών.
Άρθρο 17
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προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, και την καθιέρωση και
ανάπτυξη της διακρατικής συνεργασίας, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 6 παράγραφος 2, περιλαµβάνουν δικαιούχους από δύο
τουλάχιστον χώρες, εκ των οποίων µία τουλάχιστον είναι κράτος
µέλος, που συνεργάζονται µε δύο τουλάχιστον από τους ακόλουθους τρόπους για κάθε πράξη: κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση,
κοινή στελέχωση και κοινή χρηµατοδότηση.
Οι επιλεγόµενες πράξεις που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις µπορούν να υλοποιούνται σε µία και µόνο χώρα, υπό τον
όρο ότι έχουν υποβληθεί από οντότητες που ανήκουν σε δύο
τουλάχιστον χώρες.
Οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις δεν ισχύουν για τις δράσεις στο
πλαίσιο του προγράµµατος PEACE που µνηµονεύονται στο τρίτο
εδάφιο του άρθρου 6 παράγραφος 1.

∆ηµοσιονοµική διαχείριση
1.
Η συνεισφορά του ΕΤΠΑ καταβάλλεται σε έναν ενιαίο λογαριασµό χωρίς εθνικούς υπολογαριασµούς.
2.
Με την επιφύλαξη της αρµοδιότητας των κρατών µελών για
τον εντοπισµό και τη διόρθωση παρατυπιών και για την ανάκτηση
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, η αρχή πιστοποίησης
µεριµνά ώστε τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν ως αποτέλεσµα παρατυπίας να ανακτώνται από τον κύριο δικαιούχο. Οι δικαιούχοι
επιστρέφουν στον κύριο δικαιούχο τα αχρεωστήτως καταβληθέντα
ποσά µε βάση την υφιστάµενη µεταξύ τους συµφωνία.
3.
Στην περίπτωση που ο κύριος δικαιούχος δεν µπορέσει να
ανακτήσει τα ποσά από έναν δικαιούχο, τα κράτη µέλη, στην
επικράτεια των οποίων εδρεύει ο σχετικός δικαιούχος, επιστρέφουν
στην αρχή πιστοποίησης οποιοδήποτε ποσό καταβλήθηκε
αχρεωστήτως στον δικαιούχο αυτόν.
Άρθρο 18
Ευρωπαϊκός όµιλος εδαφικής συνεργασίας
Τα κράτη µέλη που συµµετέχουν σε ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα
δυνάµει του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» µπορούν να
χρησιµοποιούν τον Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής Συνεργασίας στο
πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον
ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) (1), για να καταστήσουν τον όµιλο αυτό υπεύθυνο για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράµµατος αναθέτοντας σε αυτό τις ευθύνες της διαχειριστικής αρχής και της κοινής τεχνικής γραµµατείας. Εν
προκειµένω, κάθε κράτος µέλος εξακολουθεί να φέρει την οικονοµική ευθύνη.
ΤΜΗΜΑ 4
ΠΡΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19
Επιλογή πράξεων
1.
Οι πράξεις που επιλέγονται για επιχειρησιακά προγράµµατα
µε στόχο την ανάπτυξη διασυνοριακών δραστηριοτήτων, όπως
(1) Βλέπε σελίδα 19 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

2. Οι επιλεχθείσες πράξεις για επιχειρησιακά προγράµµατα που
συνεπάγονται διαπεριφερειακή συνεργασία, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α), περιλαµβάνουν δικαιούχους,
σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, από τουλάχιστον:
α) τρία κράτη µέλη, ή
β) τρεις χώρες, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον πρέπει να είναι
κράτη µέλη, εάν συµµετέχει δικαιούχος από τρίτη χώρα.
Στις πράξεις που επιλέγονται για επιχειρησιακά προγράµµατα όπως
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο β), εφαρµόζονται, εφόσον
είναι εφικτό ανάλογα µε τον τύπο πράξης, οι προϋποθέσεις του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Οι δικαιούχοι αυτοί συνεργάζονται µε τον εξής τρόπο για κάθε
πράξη: κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή στελέχωση και
κοινή χρηµατοδότηση.
3. Εκτός από τα καθήκοντα που απαριθµούνται στο άρθρο 65
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η επιτροπή παρακολούθησης ή µια διευθύνουσα επιτροπή η οποία αναφέρει στην
επιτροπή παρακολούθησης ευθύνεται για την επιλογή των πράξεων.

Άρθρο 20
Αρµοδιότητες του κύριου δικαιούχου και των άλλων
δικαιούχων
1. Για κάθε πράξη, µεταξύ των δικαιούχων ορίζεται ένας κύριος
δικαιούχος. Ο κύριος δικαιούχος αναλαµβάνει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) ρυθµίζει τις σχέσεις του µε τους δικαιούχους που συµµετέχουν
στην πράξη µε µια συµφωνία η οποία περιλαµβάνει, µεταξύ
άλλων, διατάξεις που εγγυώνται τη χρηστή δηµοσιονοµική
διαχείριση των διατιθέµενων για την πράξη κονδυλίων, καθώς
και ρυθµίσεις για την ανάκτηση των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών·
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β) φέρει την ευθύνη για την εξασφάλιση της υλοποίησης
ολόκληρης της πράξης·
γ) µεριµνά ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους δικαιούχους οι οποίοι συµµετέχουν στην πράξη να έχουν πραγµατοποιηθεί για το σκοπό της υλοποίησης της πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συµφωνήθηκαν µεταξύ των
δικαιούχων αυτών·
δ) επαληθεύει ότι οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους δικαιούχους που συµµετέχουν στην πράξη έχουν επικυρωθεί από τους
εξακριβωτές·
ε) φέρει την ευθύνη για τη µεταφορά της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ
στους δικαιούχους που συµµετέχουν στην πράξη.
2.

Κάθε δικαιούχος που συµµετέχει στην πράξη:

α) αναλαµβάνει την ευθύνη σε περίπτωση τυχόν παρατυπιών ως
προς τις δαπάνες που έχει δηλώσει·
β) ενηµερώνει το κράτος µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένος
σχετικά µε τη συµµετοχή του σε µια πράξη σε περίπτωση που το
κράτος µέλος αυτό δεν συµµετέχει στο αντίστοιχο επιχειρησιακό
πρόγραµµα µε την ιδιότητά του ως κράτους µέλους.

Άρθρο 21
Ειδικοί όροι που διέπουν τον τόπο των πράξεων
1.
Στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας και σε δεόντως
αιτιολογηµένες περιπτώσεις, το ΕΤΠΑ µπορεί να χρηµατοδοτεί
δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά την υλοποίηση πράξεων ή
µερών πράξεων µέχρις ορίου 20 % του ποσού της συνεισφοράς του
στο οικείο επιχειρησιακό πρόγραµµα σε περιοχές επιπέδου NUTS 3
που γειτνιάζουν µε τις επιλέξιµες για το πρόγραµµα περιοχές του
άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ή
που περιβάλλονται από γειτνιάζουσες περιοχές του είδους αυτού.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που συµφωνούνται µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών, είναι δυνατή η επέκταση της
ευελιξίας αυτής σε περιοχές επιπέδου NUTS 2 στις οποίες ευρίσκονται οι περιοχές του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
Σε επίπεδο έργου, δαπάνη η οποία βαρύνει εταίρους εγκατεστηµένους εκτός της περιοχής του προγράµµατος όπως ορίζεται στο
πρώτο εδάφιο είναι δυνατόν να είναι επιλέξιµη εφόσον χωρίς αυτή
τη συµµετοχή του εταίρου η πραγµατοποίηση των στόχων του
έργου θα ήταν δυσχερής.
2.
Στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας και σε δεόντως
αιτιολογηµένες περιπτώσεις, το ΕΤΠΑ µπορεί να χρηµατοδοτεί
δαπάνες που βαρύνουν εταίρους εγκατεστηµένους εκτός της
περιοχής που συµµετέχει στις πράξεις µέχρις ορίου 20 % του
ποσού της συνεισφοράς του στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, όταν οι
δαπάνες αυτές αποβαίνουν προς όφελος των περιφερειών της
περιοχής του στόχου «Συνεργασία».
3.
Στο πλαίσιο της διασυνοριακής, της διακρατικής και της
διαπεριφερειακής συνεργασίας, το ΕΤΠΑ µπορεί να χρηµατοδοτεί
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δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την υλοποίηση πράξεων ή
µερών πράξεων στην επικράτεια χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας µέχρις ορίου 10 % του ποσού της συνεισφοράς του
στο οικείο επιχειρησιακό πρόγραµµα, εφόσον από τις πράξεις αυτές
επωφελούνται περιφέρειες της Κοινότητας.
4. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη νοµιµότητα και την κανονικότητα αυτών των δαπανών. Η διαχειριστική αρχή επιβεβαιώνει την
επιλογή πράξεων εκτός των επιλέξιµων περιοχών που αναφέρονται
στις παραγράφους 1, 2 και 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22
Μεταβατικές διατάξεις
1. Ο παρών κανονισµός δεν επηρεάζει ούτε τη συνέχιση ούτε
την τροποποίηση, συµπεριλαµβανοµένης της πλήρους ή της µερικής
ακύρωσης, συνδροµής την οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 ή οποιασδήποτε άλλης νοµοθετικής πράξης που διέπει τη συνδροµή αυτήν στις 31 ∆εκεµβρίου
2006, η οποία, κατά συνέπεια, εξακολουθεί να διέπει τη συνδροµή
αυτήν ή τα έργα αυτά έως το κλείσιµό τους.
2. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1783/1999 παραµένουν ισχυρές.

Άρθρο 23
Κατάργηση
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου
2007.
2. Οι παραποµπές στον καταργηθέντα κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1783/1999 θεωρούνται παραποµπές στον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 24
Ρήτρα επανεξέτασης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο επανεξετάζουν τον
παρόντα κανονισµό έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 µε τη διαδικασία
του άρθρου 162 της συνθήκης.

Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Στρασβούργο, 5 Ιουλίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο
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