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κατάθεση: Επιτροπή Προϋπολογισμών και Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Έκθεση
Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth A8-0211/2017
Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Επειδή μετά από τρία έτη εφαρμογής 
κρίνεται ότι είναι σκόπιμο να γίνουν 
περαιτέρω τροποποιήσεις στους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης με στόχο την εξάλειψη των 
εμποδίων στην εκτέλεση με αύξηση της 
ευελιξίας, την απλούστευση της 
υλοποίησης για τους ενδιαφερομένους και 
τις υπηρεσίες και τη μεγαλύτερη έμφαση 
στα αποτελέσματα, ο κανονισμός (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/201214 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου θα πρέπει να καταργηθεί και 
να αντικατασταθεί από τον παρόντα 
κανονισμό.

(1) Επειδή μετά από τρία έτη εφαρμογής 
κρίνεται ότι είναι σκόπιμο να γίνουν 
περαιτέρω τροποποιήσεις στους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης με στόχο την εξάλειψη των 
εμποδίων στην εκτέλεση με αύξηση της 
ευελιξίας, την απλούστευση της 
υλοποίησης για τους ενδιαφερομένους και 
τις υπηρεσίες, τη μεγαλύτερη έμφαση στα 
αποτελέσματα και τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας, της διαφάνειας και 
της λογοδοσίας, ο κανονισμός (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/201214 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου θα πρέπει να καταργηθεί και 
να αντικατασταθεί από τον παρόντα 
κανονισμό.

_________________ _________________
14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
298 της 26.10.2012, σ. 1).

και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
298 της 26.10.2012, σ. 1).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
απαιτούμενος διάλογος μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα 
έπρεπε να έχουν προβλεφθεί 
καταλληλότερες προθεσμίες για τη 
συζήτηση επί της πρότασης της 
Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι 
προβλεπόμενες προθεσμίες για τη συζήτηση της πρότασης δεν θα επιτρέψουν να ληφθούν 
δεόντως υπόψη οι γνωμοδοτήσεις του συννομοθέτη.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι θεμελιώδεις δημοσιονομικές 
αρχές θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ. 
Οι παρεκκλίσεις από τις εν λόγω 
θεμελιώδεις αρχές για συγκεκριμένους 
τομείς όπως η έρευνα, οι εξωτερικές 
δράσεις και τα διαρθρωτικά ταμεία θα 
πρέπει να επανεξετασθούν και να 
απλουστευθούν στο μέτρο του δυνατού, με 
γνώμονα τον βαθμό στον οποίον 
εξακολουθούν να είναι χρήσιμες, την 
προστιθέμενη αξία την οποία 
αντιπροσωπεύουν για τον προϋπολογισμό 
και την επιβάρυνση την οποία 

(3) Οι θεμελιώδεις δημοσιονομικές 
αρχές, καθώς και η κατανομή των 
εξουσιών και ο κεντρικός ρόλος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στην άσκηση του 
ελέγχου των λογαριασμών της Ένωσης 
που προβλέπονται στα άρθρα 285 και 287 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), θα πρέπει 
να παραμείνουν σε ισχύ. Οι παρεκκλίσεις 
από τις εν λόγω θεμελιώδεις αρχές για 
συγκεκριμένους τομείς όπως η έρευνα, οι 
εξωτερικές δράσεις και τα διαρθρωτικά 
ταμεία θα πρέπει να επανεξετασθούν και 
να απλουστευθούν στο μέτρο του δυνατού, 
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συνεπάγονται για τους ενδιαφερόμενους. με γνώμονα τον βαθμό στον οποίον 
εξακολουθούν να είναι χρήσιμες, την 
προστιθέμενη αξία την οποία 
αντιπροσωπεύουν για τον προϋπολογισμό 
και την επιβάρυνση την οποία 
συνεπάγονται για τους ενδιαφερόμενους.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Έως και 10% των κονδυλίων για τον 
Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας 
(ΜΠΒ II), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Γειτονίας και τον μηχανισμό 
χρηματοδότησης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας (ΜΑΣ) επιτρέπεται να 
παραμένουν αδιάθετα στην αρχή του 
οικονομικού έτους ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα συμπληρωματικής 
χρηματοδότησης ως απόκρισης σε μείζονες 
απρόβλεπτες ανάγκες, νέες καταστάσεις 
κρίσης ή σημαντικές πολιτικές μεταβολές 
σε τρίτες χώρες, πέραν των ποσών που 
έχουν ήδη προγραμματιστεί. Αυτά τα 
αδιάθετα κονδύλια, εάν δεν δεσμευθούν 
στη διάρκεια του έτους, θα πρέπει να 
μεταφερθούν στο επόμενο έτος με 
απόφαση της Επιτροπής.

(4) Έως και 10% των κονδυλίων για τον 
Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας 
(ΜΠΒ II), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Γειτονίας και τον μηχανισμό 
χρηματοδότησης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας (ΜΑΣ) επιτρέπεται να 
παραμένουν αδιάθετα στην αρχή του 
οικονομικού έτους ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα συμπληρωματικής 
χρηματοδότησης ως απόκρισης σε μείζονες 
απρόβλεπτες ανάγκες, νέες καταστάσεις 
κρίσης ή σημαντικές πολιτικές μεταβολές 
σε τρίτες χώρες, πέραν των ποσών που 
έχουν ήδη προγραμματιστεί. Αυτά τα 
αδιάθετα κονδύλια, εάν δεν δεσμευθούν 
στη διάρκεια του έτους, θα πρέπει να 
μεταφερθούν στο επόμενο έτος με 
απόφαση της Επιτροπής, με παράλληλη 
μέριμνα ώστε να δαπανηθούν σύμφωνα 
με τους ειδικούς στόχους του αρχικού 
μηχανισμού τους, με βάση τους κανόνες 
και υπό την ευθύνη των οργάνων του εν 
λόγω μηχανισμού.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο 
ε) που αφορά μόνο κανόνες μεταφοράς. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι καμιά μεταφερθείσα 
αδιάθετη πίστωση δεν θα αποκλίνει από τους συγκεκριμένους σκοπούς του αντίστοιχου 
μηχανισμού.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12



PE621.705/ 4

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η έννοια των επιδόσεων όσον αφορά 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα πρέπει να 
διευκρινιστεί. Οι επιδόσεις θα πρέπει να 
περιγράφονται ως άμεση εφαρμογή της 
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. Θα πρέπει να υπάρξει 
σύνδεση των επιδόσεων, του καθορισμού 
στόχων, των δεικτών, των αποτελεσμάτων 
και των αρχών της οικονομίας, της 
αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας στη χρήση των 
πιστώσεων. Για να αποφευχθούν οι 
αντιθέσεις με τα υφιστάμενα πλαίσια 
επιδόσεων των διαφόρων προγραμμάτων, 
οι παραπομπές όσον αφορά την ορολογία 
των επιδόσεων θα πρέπει να περιορίζονται 
στους στόχους και στην παρακολούθηση 
της προόδου προς την επίτευξή τους.

(12) Η έννοια των επιδόσεων όσον αφορά 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα πρέπει να 
διευκρινιστεί. Οι επιδόσεις θα πρέπει να 
περιγράφονται στη βάση της επίτευξης 
των στόχων και της άμεσης εφαρμογής 
της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. Χωρίς να επιδιώκεται η 
υποβάθμιση της σημασίας του εκάστοτε 
προγράμματος, θα πρέπει να υπάρξει 
σύνδεση των καθορισμένων στόχων και 
των επιδόσεων, των δεικτών, των 
αποτελεσμάτων και των αρχών της 
προσθετικότητας, της οικονομίας, της 
αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας στη χρήση των 
πιστώσεων. Για να αποφευχθούν οι 
αντιθέσεις με τα υφιστάμενα πλαίσια 
επιδόσεων των διαφόρων προγραμμάτων, 
οι παραπομπές όσον αφορά την ορολογία 
των επιδόσεων θα πρέπει να περιορίζονται 
στους στόχους και στην παρακολούθηση 
της προόδου προς την επίτευξή τους.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η αρχή της διαφάνειας, που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 15 της ΣΛΕΕ, 
σύμφωνα με το οποίο τα θεσμικά όργανα 
πρέπει να διεξάγουν τις εργασίες τους όσο 
το δυνατόν πιο ανοιχτά, συνεπάγεται, στον 
τομέα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 
να μπορούν οι πολίτες να γνωρίζουν πού 
και για ποιον σκοπό δαπανώνται τα 
κονδύλια της Ένωσης. Η πληροφόρηση 
αυτή προωθεί τον δημοκρατικό διάλογο, 
συμβάλλει στη συμμετοχή των πολιτών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Ένωσης και ενισχύει τον θεσμικό έλεγχο 
σχετικά με τις δαπάνες της Ένωσης. Οι 
στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιτευχθούν με 
τη δημοσίευση, κατά προτίμηση με τη 
χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, 
των σχετικών πληροφοριών για όλους τους 

(14) Η αρχή της διαφάνειας 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 15 ΣΛΕΕ· 
σύμφωνα με το άρθρο αυτό τα θεσμικά 
όργανα πρέπει να διεξάγουν τις εργασίες 
τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και, στον 
τομέα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 
τούτο συνεπάγεται να μπορούν οι πολίτες 
να γνωρίζουν πού και για ποιον σκοπό 
δαπανώνται τα κονδύλια της Ένωσης. Η 
πληροφόρηση αυτή προωθεί τον 
δημοκρατικό διάλογο, συμβάλλει στη 
συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της Ένωσης, ενισχύει 
τον θεσμικό έλεγχο σχετικά με τις δαπάνες 
της Ένωσης και συμβάλλει πολύ 
σημαντικά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας 
της. Η επικοινωνία πρέπει να είναι 
εντονότερα στοχευμένη στους 
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αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης, 
λαμβανομένων υπόψη των νόμιμων 
συμφερόντων τους όσον αφορά την 
εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια και, 
στην περίπτωση φυσικών προσώπων, του 
δικαιώματος τους στην ιδιωτική ζωή και 
της προστασίας των προσωπικών τους 
δεδομένων. Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει 
επομένως να εφαρμόζουν επιλεκτική 
προσέγγιση κατά τη δημοσίευση των 
πληροφοριών σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας. Οι αποφάσεις σχετικά με 
τη δημοσίευση θα πρέπει να βασίζονται σε 
συναφή κριτήρια, προκειμένου να 
παρέχονται ουσιαστικές πληροφορίες.

δικαιούχους, να αποσκοπεί στην αύξηση 
της προβολής της στους πολίτες, και 
παράλληλα να διασφαλίζει με 
καθορισμένα μέσα, ότι οι δικαιούχοι 
έλαβαν τα μηνύματα. Οι στόχοι αυτοί θα 
πρέπει να επιτευχθούν με την πλήρη 
δημοσίευση (κατά προτίμηση με τη χρήση 
σύγχρονων μέσων επικοινωνίας) των 
σχετικών πληροφοριών για όλους τους 
αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης, 
λαμβανομένων υπόψη των νόμιμων 
συμφερόντων των αποδεκτών αυτών όσον 
αφορά την εμπιστευτικότητα και την 
ασφάλεια και, στην περίπτωση φυσικών 
προσώπων, του δικαιώματος τους στην 
ιδιωτική ζωή και της προστασίας των 
προσωπικών τους δεδομένων. Τα θεσμικά 
όργανα θα πρέπει επομένως να 
εφαρμόζουν επιλεκτική προσέγγιση κατά 
τη δημοσίευση των πληροφοριών 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. 
Οι αποφάσεις σχετικά με τη δημοσίευση 
θα πρέπει να βασίζονται σε συναφή 
κριτήρια, προκειμένου να παρέχονται 
ουσιαστικές πληροφορίες.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι πληροφορίες που αφορούν τη 
χρήση κονδυλίων της Ένωσης τα οποία 
εκτελούνται με άμεση εκτέλεση θα πρέπει 
να δημοσιεύονται σε δικτυακό χώρο των 
σχετικών θεσμικών οργάνων και θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν τουλάχιστον την 
ονομασία και τον τόπο του αποδέκτη, το 
ύψος και τον σκοπό των κονδυλίων. Στις 
εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σχετικά κριτήρια, 
όπως η περιοδικότητα, ο τύπος και το 
μέγεθος του μέτρου.

(15) Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να 
επιδιωχθεί η εξασφάλιση της μέγιστης 
διαφάνειας όσον αφορά τα δεδομένα που 
σχετίζονται με τους δικαιούχους, με την 
επιφύλαξη των κανόνων για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
Οι πληροφορίες που αφορούν τη χρήση 
κονδυλίων της Ένωσης τα οποία 
εκτελούνται με άμεση, έμμεση και 
επιμερισμένη εκτέλεση θα πρέπει να 
δημοσιεύονται στο σύστημα οικονομικής 
διαφάνειας και σε δικτυακό χώρο των 
σχετικών θεσμικών οργάνων και θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν τουλάχιστον την 
ονομασία και τον τόπο του αποδέκτη, το 
ύψος και τον σκοπό των κονδυλίων. Στις 
εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να 
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λαμβάνονται υπόψη σχετικά κριτήρια, 
όπως η περιοδικότητα, ο τύπος και το 
μέγεθος του μέτρου.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η ονομασία και ο τόπος των 
αποδεκτών κονδυλίων της Ένωσης θα 
πρέπει να δημοσιεύονται όσον αφορά τα 
βραβεία που απονέμονται, τις επιδοτήσεις 
που χορηγούνται και τις συμβάσεις που 
ανατίθενται μετά από προκήρυξη 
διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού, ιδίως 
όσον αφορά διαγωνισμούς, προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων και προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τις 
αρχές της ΣΛΕΕ, ιδίως δε τις αρχές της 
διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης 
μεταχείρισης και της μη διακριτικής 
μεταχείρισης. Επιπλέον, η δημοσίευση 
αυτή θα πρέπει να συμβάλλει στον έλεγχο 
της δημόσιας διαδικασίας επιλογής από 
τους απορριφθέντες υποψηφίους του 
διαγωνισμού.

(16) Όσον αφορά τα βραβεία που 
απονέμονται, τις επιδοτήσεις που 
χορηγούνται και τις συμβάσεις που 
ανατίθενται μετά από προκήρυξη 
διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού, και 
ιδίως όσον αφορά διαγωνισμούς, 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και/ή 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών, για να 
τηρούνται οι αρχές της ΣΛΕΕ, ιδίως δε οι 
αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, 
της ίσης μεταχείρισης και της μη 
διακριτικής μεταχείρισης, η ονομασία και 
ο τόπος των αποδεκτών κονδυλίων της 
Ένωσης θα πρέπει να δημοσιεύονται. Η 
δημοσίευση αυτή θα πρέπει να συμβάλλει 
στον έλεγχο της δημόσιας διαδικασίας 
επιλογής από τους μη επιλεγέντες στον 
διαγωνισμό υποψηφίους.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερη διατύπωση

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η ονομασία και ο τόπος του 
αποδέκτη, καθώς και το ποσό και ο σκοπός 
των κονδυλίων δεν θα πρέπει να 
δημοσιεύονται εάν η δημοσίευσή τους θα 
έθετε σε κίνδυνο είτε την ακεραιότητα του 
αποδέκτη, η οποία προστατεύεται από τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε τα νόμιμα 

(22) Η ονομασία και ο τόπος του 
αποδέκτη, καθώς και το ποσό και ο σκοπός 
των κονδυλίων δεν θα πρέπει να 
δημοσιεύονται εάν υπάρχει κίνδυνος η 
δημοσίευσή τους να υπονομεύσει είτε την 
ακεραιότητα του αποδέκτη, η οποία 
προστατεύεται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε τα νόμιμα 
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εμπορικά του συμφέροντα. εμπορικά του συμφέροντα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Στην περίπτωση της έμμεσης και της 
επιμερισμένης εκτέλεσης, τα πρόσωπα, οι 
οντότητες ή οι ορισθέντες οργανισμοί που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της 
Ένωσης θα πρέπει να κοινοποιούν τις 
διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους 
αποδέκτες και τους τελικούς αποδέκτες. 
Όποτε ενδείκνυται, ο βαθμός λεπτομέρειας 
και τα κριτήρια θα πρέπει να 
προσδιορίζονται στους συναφείς 
τομεακούς κανόνες και μπορεί να 
προσδιορίζονται περαιτέρω στις 
χρηματοδοτικές συμφωνίες-πλαίσια 
εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να διαθέσει παραπομπή στον δικτυακό 
τόπο όπου θα παρατίθενται οι πληροφορίες 
σχετικά με τους αποδέκτες και τους 
τελικούς αποδέκτες.

(23) Πέρα από τα στοιχεία που 
παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 15, 
στην περίπτωση της έμμεσης και της 
επιμερισμένης εκτέλεσης, τα πρόσωπα, οι 
οντότητες ή οι ορισθέντες οργανισμοί που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της 
Ένωσης θα πρέπει φέρουν την ευθύνη της 
κοινοποίησης των διαθέσιμων 
πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες 
και τους τελικούς αποδέκτες. Όποτε 
ενδείκνυται, ο βαθμός λεπτομέρειας και τα 
κριτήρια θα πρέπει να προσδιορίζονται 
στους συναφείς τομεακούς κανόνες και 
μπορεί να προσδιορίζονται περαιτέρω στις 
χρηματοδοτικές συμφωνίες-πλαίσια 
εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να διαθέσει παραπομπή στον δικτυακό 
τόπο όπου θα παρατίθενται οι πληροφορίες 
σχετικά με τους αποδέκτες και τους 
τελικούς αποδέκτες.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Αφού ορισθούν τα καθήκοντα και οι 
αρμοδιότητες κάθε δημοσιονομικού 
παράγοντα, η επίκληση της ευθύνης τους 
μπορεί να γίνεται μόνον υπό τους όρους 
που προβλέπονται στον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο καθεστώς 
που εφαρμόζεται επί του λοιπού 
προσωπικού της Ένωσης. Όσον αφορά τις 
ειδικευμένες υπηρεσίες δημοσιονομικών 
παρατυπιών που έχουν συσταθεί στα 
όργανα της Ένωσης, λόγω του 

(40) Αφού ορισθούν τα καθήκοντα και οι 
αρμοδιότητες κάθε δημοσιονομικού 
παράγοντα, η επίκληση της ευθύνης τους 
μπορεί να γίνεται μόνον υπό τους όρους 
που προβλέπονται στον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο καθεστώς 
που εφαρμόζεται επί του λοιπού 
προσωπικού της Ένωσης. Πρέπει να 
συσταθεί ειδική για τούτο διοργανική 
επιτροπή. Δεδομένου ότι το θέμα των 
οικονομικών παρατυπιών συνδέεται με 
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περιορισμένου αριθμού υποθέσεων που 
υποβλήθηκαν σε αυτές και για λόγους 
αποδοτικότητας, κρίνεται ενδεδειγμένη η 
μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων τους στη 
νεοσυσταθείσα διοργανική επιτροπή που 
θα είναι αρμόδια για την αξιολόγηση 
αιτημάτων και την έκδοση συστάσεων 
σχετικά με την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων (αποκλεισμός και χρηματικές 
ποινές) που παραπέμπονται σε αυτήν από 
την Επιτροπή ή από άλλα όργανα ή 
οργανισμούς της Ένωσης. Η μεταβίβαση 
αυτή έχει επίσης στόχο την αποφυγή των 
επικαλύψεων και τον περιορισμό των 
κινδύνων για αντιφατικές συστάσεις ή 
γνωμοδοτήσεις, σε περιπτώσεις όπου 
εμπλέκονται τόσο οικονομικός φορέας 
όσο και μέλος του προσωπικού της ΕΕ. 
Θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει η 
διαδικασία με την οποία ο διατάκτης 
μπορεί να ζητήσει την επικύρωση 
εντολής την οποία θεωρεί παράτυπη ή 
αντίθετη προς την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, και κατ’ 
αυτόν τον τρόπο να απαλλαγεί από τυχόν 
ευθύνη του. Η σύνθεση της εν λόγω 
επιτροπής θα πρέπει να τροποποιείται 
όταν αυτή εκπληρώσει τον ρόλο της.

τις πειθαρχικές εξουσίες του οργάνου και, 
επομένως, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με 
την διοικητική αυτονομία του οργάνου, ο 
διοργανικός χαρακτήρας της επιτροπής θα 
πρέπει να ενισχυθεί μέσω της σύνθεσής 
της.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα 
πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες σχετικά 
με τις προθεσμίες που αφορούν την 
αποστολή χρεωστικών σημειωμάτων.

(47) Προκειμένου να υπάρξει εγγύηση 
της ασφάλειας δικαίου και της 
διαφάνειας, θα πρέπει να καθοριστούν οι 
κανόνες σχετικά με τις προθεσμίες που 
αφορούν την αποστολή χρεωστικών 
σημειωμάτων.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
ορίζει ότι οι πληρωμές πρέπει να 
πραγματοποιούνται εντός ορισμένης 
προθεσμίας και ότι, σε περίπτωση 
αδυναμίας τήρησης της προθεσμίας, οι 
πιστωτές θα έχουν δικαίωμα σε τόκους 
υπερημερίας εις βάρος του 
προϋπολογισμού, με εξαίρεση τα κράτη 
μέλη και επίσης, όπως θεσπίστηκε 
προσφάτως, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων.

(54) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
ορίζει ότι οι πληρωμές πρέπει να 
πραγματοποιούνται εντός ορισμένης 
προθεσμίας και ότι, σε περίπτωση 
αδυναμίας τήρησης της προθεσμίας, οι 
πιστωτές θα έχουν δικαίωμα σε τόκους 
υπερημερίας εις βάρος του 
προϋπολογισμού, με εξαίρεση τα κράτη 
μέλη.

Αιτιολόγηση

Ο όμιλος ΕΤΕπ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε σχέση με αυτό, από άλλους 
φορείς που εφαρμόζουν τα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ ή τους πιστωτές της Ένωσης. 
Το καταστατικό του ομίλου ΕΤΕπ απαιτεί στο θέμα αυτό να διασφαλίζεται ότι οι δαπάνες του 
καλύπτονται και η συμπερίληψη ΕΤΕπ/ΕΤΕ στη διάταξη αυτή μπορεί να προκαλέσει αρνητικές 
αντιδράσεις από πλευράς οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν 
σχέση με υφιστάμενους μηχανισμούς όπως ΕΤΣΕ, η Εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ και InnovFin.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Είναι σημαντικό να επιτρέπεται στα 
κράτη μέλη να αιτούνται τη μεταφορά 
πόρων που τους έχουν διατεθεί υπό 
καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης σε 
επίπεδο Ένωσης και την εκτέλεσή τους 
από την Επιτροπή υπό καθεστώς άμεσης 
ή έμμεσης εκτέλεσης, αν είναι δυνατόν 
προς όφελος του οικείου κράτους μέλους. 
Αυτό θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει τη 
χρήση των εν λόγω πόρων και των μέσων 
που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού ή δυνάμει ειδικών ανά τομέα 
κανονισμών, όπως είναι ο κανονισμός για 
το ΕΤΣΕ, στα οποία τα κράτη μέλη θα 

διαγράφεται
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μπορούσαν να ζητήσουν να μεταφερθούν 
οι εν λόγω πόροι. Για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή των μέσων 
αυτών, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι 
στις περιπτώσεις μεταφοράς πόρων σε 
μέσα που θεσπίζονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού ή δυνάμει ειδικών 
ανά τομέα κανονισμών, όπως είναι ο 
κανονισμός για το ΕΤΣΕ, ισχύουν οι 
κανόνες των αντίστοιχων κανονισμών.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Ο αρμόδιος διατάκτης θα πρέπει να 
αποκλείει ένα πρόσωπο ή μια οντότητα, 
όταν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική ή 
οριστική διοικητική απόφαση σε 
περίπτωση σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος, μη συμμόρφωσης, 
ηθελημένης ή όχι, με τις υποχρεώσεις 
καταβολής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή πληρωμής φόρων, απάτης εις 
βάρος του προϋπολογισμού, δωροδοκίας, 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, διάπραξης αξιόποινων 
πράξεων που συνδέονται με την 
τρομοκρατία, παιδικής εργασίας ή άλλων 
μορφών εμπορίας ανθρώπων ή 
παρατυπίας. Το πρόσωπο ή η οντότητα θα 
πρέπει να αποκλείεται επίσης σε 
περίπτωση σοβαρής αθέτησης νομικής 
δέσμευσης ή πτώχευσης.

(71) Ο αρμόδιος διατάκτης θα πρέπει να 
αποκλείει ένα πρόσωπο ή μια οντότητα, 
όταν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική ή 
οριστική διοικητική απόφαση σε 
περίπτωση σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος, μη συμμόρφωσης, 
ηθελημένης ή όχι, με τις υποχρεώσεις 
καταβολής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή πληρωμής φόρων, όταν η 
έδρα της οντότητας ή του προσώπου 
βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη 
δικαιοδοσία, με τα πρότυπα ορθής 
φορολογικής διακυβέρνησης, μεταξύ 
άλλων σε σχέση με τον θεμιτό φορολογικό 
ανταγωνισμό, σε περίπτωση απάτης εις 
βάρος του προϋπολογισμού, δωροδοκίας, 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, διάπραξης αξιόποινων 
πράξεων που συνδέονται με την 
τρομοκρατία, παιδικής εργασίας ή άλλων 
μορφών εμπορίας ανθρώπων ή 
παρατυπίας. Το πρόσωπο ή η οντότητα θα 
πρέπει να αποκλείεται επίσης σε 
περίπτωση σοβαρής αθέτησης νομικής 
δέσμευσης ή πτώχευσης. Θα πρέπει 
επίσης να αποκλείεται σε περίπτωση που 
δεν συμμορφώνεται με τη φορολογική 
διαφάνεια και δεν δημοσιοποιεί 
πληροφορίες σε σχέση με τις εκθέσεις ανά 
χώρα όπως προβλέπεται στην οδηγία 
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Όταν ο αρμόδιος διατάκτης 
αποφασίζει να αποκλείσει πρόσωπο ή 
οντότητα ή να τους επιβάλει χρηματική 
ποινή και να δημοσιεύσει τη σχετική 
απόφαση ή να απορρίψει πρόσωπο ή 
οντότητα, θα πρέπει να εξασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με την αρχή της 
αναλογικότητας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη 
τη σοβαρότητα της κατάστασης, τις 
δημοσιονομικές της επιπτώσεις, τον χρόνο 
που έχει παρέλθει από τη σχετική 
συμπεριφορά, τη διάρκεια και την 
επανάληψή της, την πρόθεση ή τον βαθμό 
αμέλειας και τον βαθμό συνεργασίας του 
προσώπου ή της οντότητας με την οικεία 
αρμόδια αρχή και τη συμβολή του/της εν 
λόγω προσώπου ή οντότητας στην έρευνα.

(72) Όταν ο αρμόδιος διατάκτης 
αποφασίζει να αποκλείσει πρόσωπο ή 
οντότητα ή να επιβάλει χρηματική ποινή 
σε πρόσωπο ή οντότητα και να 
δημοσιεύσει τη σχετική απόφαση, θα 
πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με 
την αρχή της αναλογικότητας, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη σοβαρότητα 
της κατάστασης, τις δημοσιονομικές της 
επιπτώσεις, τον χρόνο που έχει παρέλθει 
από τη σχετική συμπεριφορά, τη διάρκεια 
και την επανάληψή της, την πρόθεση ή τον 
βαθμό αμέλειας και τον βαθμό 
συνεργασίας του προσώπου ή της 
οντότητας με την οικεία αρμόδια αρχή και 
τη συμβολή του/της εν λόγω προσώπου ή 
οντότητας στην έρευνα.

Τροπολογία17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80) Είναι σημαντικό να υπάρχει 
δυνατότητα ενίσχυσης του αποτρεπτικού 
αποτελέσματος που επιτυγχάνεται με την 
επιβολή αποκλεισμού και χρηματικής 
ποινής. Εν προκειμένω, το αποτρεπτικό 
αποτέλεσμα θα πρέπει να ενισχυθεί με τη 
δυνατότητα δημοσίευσης των 
πληροφοριών που αφορούν τον 
αποκλεισμό και/ή τη χρηματική ποινή, με 
απόλυτο σεβασμό των απαιτήσεων 
προστασίας των δεδομένων που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (6) και στην οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(80) Είναι σημαντικό να υπάρχει 
δυνατότητα ενίσχυσης του αποτρεπτικού 
αποτελέσματος που επιτυγχάνεται με την 
επιβολή αποκλεισμού και χρηματικής 
ποινής. Εν προκειμένω, το αποτρεπτικό 
αποτέλεσμα θα πρέπει να ενισχυθεί με τη 
δυνατότητα δημοσίευσης των 
πληροφοριών που αφορούν τον 
αποκλεισμό και/ή τη χρηματική ποινή, με 
απόλυτο σεβασμό των απαιτήσεων 
προστασίας των δεδομένων που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (6) και στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 
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και του Συμβουλίου (7). Το ανωτέρω 
μέτρο θα πρέπει να συμβάλει στην 
εξασφάλιση ότι δεν θα επαναληφθεί η ίδια 
συμπεριφορά. Για λόγους ασφάλειας 
δικαίου και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι σκόπιμο να 
διευκρινίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες 
δεν θα πρέπει να γίνεται η δημοσίευση. Ο 
αρμόδιος διατάκτης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη, στην εκτίμησή του, κάθε σύσταση 
της επιτροπής. Όσον αφορά τα φυσικά 
πρόσωπα, τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να δημοσιεύονται 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν 
αυτό υπαγορεύεται από τη σοβαρότητα της 
συμπεριφοράς ή τον αντίκτυπό της στα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α. Το ανωτέρω μέτρο θα 
πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση ότι 
δεν θα επαναληφθεί η ίδια συμπεριφορά. 
Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
είναι σκόπιμο να διευκρινίζονται οι 
περιπτώσεις στις οποίες δεν θα πρέπει να 
γίνεται η δημοσίευση. Ο αρμόδιος 
διατάκτης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, 
στην εκτίμησή του, κάθε σύσταση της 
επιτροπής. Όσον αφορά τα φυσικά 
πρόσωπα, τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να δημοσιεύονται 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν 
αυτό υπαγορεύεται από τη σοβαρότητα της 
συμπεριφοράς ή τον αντίκτυπό της στα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Η πρόοδος που επιτελείται προς την 
κατεύθυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
πληροφοριών και της ηλεκτρονικής 
υποβολής εγγράφων, η οποία συνιστά 
μείζονα παράγοντα απλούστευσης, θα 
πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς όρους 
για την αποδοχή των συστημάτων που θα 
χρησιμοποιούνται, ούτως ώστε να 
δημιουργηθεί ένα νομικώς υγιές 
περιβάλλον και, παράλληλα, να 
διαφυλάσσεται η ευελιξία στη διαχείριση 

(88) Η πρόοδος που επιτελείται προς την 
κατεύθυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
πληροφοριών και της ηλεκτρονικής 
υποβολής εγγράφων, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων, όπου είναι 
σκόπιμο, η οποία συνιστά μείζονα 
παράγοντα απλούστευσης, θα πρέπει να 
συνοδεύεται από σαφείς όρους για την 
αποδοχή των συστημάτων που θα 
χρησιμοποιούνται, ούτως ώστε να 
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των κονδυλίων της Ένωσης για τους 
συμμετέχοντες, τους αποδέκτες και τους 
διατάκτες όπως προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό.

δημιουργηθεί ένα νομικώς υγιές 
περιβάλλον και, παράλληλα, να 
διαφυλάσσεται η ευελιξία στη διαχείριση 
των κονδυλίων της Ένωσης για τους 
συμμετέχοντες, τους αποδέκτες και τους 
διατάκτες όπως προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 96

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(96) Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ο 
ιδιαίτερος χαρακτήρας των συνδυαστικών 
μηχανισμών στο πλαίσιο των οποίων η 
Επιτροπή συνδυάζει τη συνεισφορά της με 
εκείνη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
και να αποσαφηνιστεί η εφαρμογή του 
τίτλου X στα χρηματοδοτικά μέσα.

(96) Είναι σημαντικό να βελτιωθούν ο 
χαρακτήρας και η χρήση των 
συνδυαστικών μηχανισμών στο πλαίσιο 
των οποίων η Επιτροπή συνδυάζει τη 
συνεισφορά της με εκείνη των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να 
αποσαφηνιστεί η εφαρμογή του τίτλου X 
στα χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 97 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(97α) Θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
μέγιστη διαφάνεια όσον αφορά τους 
εργολάβους και τους υπεργολάβους, με 
την πρόβλεψη δυνατότητας πρόσβασης 
στα συναφή στοιχεία.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(105) Είναι σκόπιμο οι περιπτώσεις στις 
οποίες γίνεται συνήθως αναφορά με τον 
όρο καταστάσεις «σύγκρουσης 
συμφερόντων» να εντοπίζονται και να 
τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης. H 
έννοια της «σύγκρουσης συμφερόντων» θα 

(105) Είναι σκόπιμο οι περιπτώσεις στις 
οποίες γίνεται συνήθως αναφορά με τον 
όρο καταστάσεις «σύγκρουσης 
συμφερόντων» να εντοπίζονται και να 
τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης. H 
έννοια της «σύγκρουσης συμφερόντων» θα 
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πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε 
περιπτώσεις στις οποίες μια οντότητα ή 
ένα πρόσωπο που έχει επιφορτιστεί με 
καθήκοντα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, λογιστικού ή άλλου 
ελέγχου, ή στις οποίες ένας μόνιμος ή 
άλλος υπάλληλος θεσμικού οργάνου της 
Ένωσης βρίσκεται σε μια τέτοια 
κατάσταση. Εάν ένας οικονομικός φορέας 
επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 
μία διαδικασία ή να αποσπάσει 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, 
πρόκειται για περίπτωση που θα πρέπει να 
αντιμετωπισθεί ως «σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα». 
Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί φορείς 
ενδέχεται να είναι σε κατάσταση η οποία 
δεν επιτρέπει την επιλογή τους για την 
εκτέλεση σύμβασης λόγω αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων. Για 
παράδειγμα, μία εταιρεία δεν θα πρέπει να 
αξιολογεί έργο στο οποίο συμμετείχε η ίδια 
ούτε ένας ελεγκτής να είναι σε θέση να 
ελέγχει λογαριασμούς τους οποίους 
προηγουμένως έχει πιστοποιήσει.

πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε 
περιπτώσεις στις οποίες μια οντότητα ή 
ένα πρόσωπο που έχει επιφορτιστεί με 
καθήκοντα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, λογιστικού ή άλλου 
ελέγχου, ή στις οποίες ένας μόνιμος ή 
άλλος υπάλληλος θεσμικού οργάνου της 
Ένωσης βρίσκεται σε μια τέτοια 
κατάσταση. Εάν ένας οικονομικός φορέας 
επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 
μία διαδικασία ή να αποσπάσει 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, 
πρόκειται για περίπτωση που θα πρέπει να 
αντιμετωπισθεί ως «σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα» συνεπεία του 
οποίου ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
μπορεί να αποκλειστεί από τη διαδικασία. 
Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί φορείς 
ενδέχεται να είναι σε κατάσταση η οποία 
δεν επιτρέπει την επιλογή τους για την 
εκτέλεση σύμβασης λόγω αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων. Για 
παράδειγμα, μία εταιρεία δεν θα πρέπει να 
αξιολογεί έργο στο οποίο συμμετείχε η ίδια 
ούτε ένας ελεγκτής να είναι σε θέση να 
ελέγχει λογαριασμούς τους οποίους 
προηγουμένως έχει πιστοποιήσει.

Τροπολογία22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(108) H διαδικασία δημοσίων προμηθειών 
στην Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζει την 
αποδοτική, διαφανή και κατάλληλη χρήση 
των πόρων της Ένωσης. Εν προκειμένω, η 
ηλεκτρονική διαδικασία προμηθειών 
αναμένεται ότι θα συμβάλει στην 
καλύτερη χρήση των πόρων της Ένωσης 
και ότι θα βελτιώσει την πρόσβαση όλων 
των οικονομικών φορέων στις συμβάσεις.

(108) H διαδικασία δημοσίων προμηθειών 
στην Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζει την 
αποδοτική, διαφανή και κατάλληλη χρήση 
των πόρων της Ένωσης, περιορίζοντας 
ταυτόχρονα τον διοικητικό φόρτο για 
τους δικαιούχους της ενωσιακής 
χρηματοδότησης και τις διαχειριστικές 
αρχές. Εν προκειμένω, η ηλεκτρονική 
διαδικασία προμηθειών αναμένεται ότι θα 
συμβάλει στην καλύτερη χρήση των πόρων 
της Ένωσης και ότι θα βελτιώσει την 
πρόσβαση όλων των οικονομικών φορέων 
στις συμβάσεις. Όλα τα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης που διενεργούν διαδικασίες 
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δημοσίων συμβάσεων πρέπει να 
δημοσιεύουν στους δικτυακούς τόπους 
τους σαφείς κανόνες όσον αφορά την 
αγορά, τη δαπάνη και την 
παρακολούθηση, καθώς και όλες τις 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί, 
συμπεριλαμβανομένης της αξίας τους.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(124) Πρέπει να αποσαφηνισθεί το πεδίο 
εφαρμογής του τίτλου που αναφέρεται στις 
επιδοτήσεις, ιδίως ως προς το είδος της 
ενέργειας ή του οργανισμού που είναι 
δυνατόν να τύχει επιδότησης, καθώς και 
ως προς τις νομικές δεσμεύσεις που είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την 
κάλυψη επιδοτήσεων. Ειδικότερα, οι 
αποφάσεις επιδότησης θα πρέπει σταδιακά 
να καταργηθούν λόγω της περιορισμένης 
χρήσης τους και της σταδιακής εισαγωγής 
των ηλεκτρονικών επιδοτήσεων. Η 
διάρθρωση του τίτλου θα πρέπει να 
απλουστευθεί με τη μετακίνηση των 
διατάξεων που αφορούν τα μέσα που δεν 
συνιστούν επιδοτήσεις σε άλλα τμήματα 
του κανονισμού. Η φύση των οργανισμών 
που δικαιούνται επιδοτήσεις λειτουργίας 
θα πρέπει να διευκρινιστεί, καθώς η έννοια 
των οργανισμών που επιδιώκουν σκοπούς 
γενικού ενδιαφέροντος της Ένωσης 
επικαλύπτεται με την έννοια των 
οργανισμών οι οποίοι επιδιώκουν στόχο 
που εντάσσεται σε πολιτική της Ένωσης 
και την υποστηρίζει. Επιπλέον, θα πρέπει 
να καταργηθεί ο περιοριστικός ορισμός 
του οργανισμού που επιδιώκει σκοπούς 
γενικού ενδιαφέροντος της Ένωσης.

(124) Πρέπει να αποσαφηνισθεί το πεδίο 
εφαρμογής του τίτλου που αναφέρεται στις 
επιδοτήσεις, ιδίως ως προς το είδος της 
ενέργειας ή του οργανισμού που είναι 
δυνατόν να τύχει επιδότησης, καθώς και 
ως προς τις νομικές δεσμεύσεις που είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την 
κάλυψη επιδοτήσεων. Ειδικότερα, οι 
αποφάσεις επιδότησης θα πρέπει σταδιακά 
να καταργηθούν λόγω της περιορισμένης 
χρήσης τους και της σταδιακής εισαγωγής 
των ηλεκτρονικών επιδοτήσεων. Η 
διάρθρωση του τίτλου θα πρέπει να 
απλουστευθεί με τη μετακίνηση των 
διατάξεων που αφορούν τα μέσα που δεν 
συνιστούν επιδοτήσεις σε άλλα τμήματα 
του κανονισμού. Η φύση των οργανισμών 
που δικαιούνται επιδοτήσεις λειτουργίας 
θα πρέπει να διευκρινιστεί, καθώς η έννοια 
των οργανισμών που επιδιώκουν σκοπούς 
γενικού ενδιαφέροντος της Ένωσης 
επικαλύπτεται με την έννοια των 
οργανισμών οι οποίοι επιδιώκουν στόχο 
που εντάσσεται σε πολιτική της Ένωσης 
και την υποστηρίζει.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 130
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(130) Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το 
πεδίο των επαληθεύσεων και των ελέγχων, 
σε αντιδιαστολή με τις περιοδικές 
αξιολογήσεις των εφάπαξ ποσών, των 
μοναδιαίων δαπανών ή των κατ’ αποκοπή 
συντελεστών. Οι εν λόγω επαληθεύσεις 
και έλεγχοι θα πρέπει να επικεντρώνονται 
στην εκπλήρωση των όρων που 
ενεργοποιούν την καταβολή εφάπαξ 
ποσών, μοναδιαίων δαπανών ή κατ’ 
αποκοπή συντελεστών, 
συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, 
της επίτευξης εκροών. Με βάση αυτούς 
τους όρους δεν θα πρέπει να απαιτείται 
υποβολή έκθεσης για τις πραγματικές 
δαπάνες του δικαιούχου. Στις περιπτώσεις 
όπου το ύψος της χρηματοδότησης με 
εφάπαξ ποσά, μοναδιαίες δαπάνες ή κατ’ 
αποκοπή συντελεστή έχει αποφασιστεί εκ 
των προτέρων από τον αρμόδιο διατάκτη ή 
την Επιτροπή, αυτό δεν θα πρέπει να 
αμφισβητείται με εκ των υστέρων 
ελέγχους. Η περιοδική αξιολόγηση των 
εφάπαξ ποσών, των μοναδιαίων δαπανών 
και των κατ’ αποκοπή συντελεστών 
ενδέχεται να απαιτεί πρόσβαση στους 
λογαριασμούς του δικαιούχου για 
στατιστικούς και μεθοδολογικούς σκοπούς. 
Η περιοδική αξιολόγηση ενδέχεται να 
οδηγήσει σε επικαιροποιήσεις των εφάπαξ 
ποσών, των μοναδιαίων δαπανών ή των 
κατ’ αποκοπή συντελεστών που θα 
ισχύουν στις μελλοντικές συμφωνίες αλλά 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να 
αμφισβητηθεί το ύψος των εφάπαξ ποσών, 
των μοναδιαίων δαπανών και των κατ’ 
αποκοπή συντελεστών που έχουν ήδη 
συμφωνηθεί. Η πρόσβαση στους 
λογαριασμούς του δικαιούχου είναι επίσης 
αναγκαία για την πρόληψη και τον 
εντοπισμό περιπτώσεων απάτης.

(130) Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το 
πεδίο των επαληθεύσεων και των ελέγχων, 
σε αντιδιαστολή με τις περιοδικές 
αξιολογήσεις των εφάπαξ ποσών, των 
μοναδιαίων δαπανών ή των κατ’ αποκοπή 
συντελεστών. Οι εν λόγω επαληθεύσεις 
και έλεγχοι θα πρέπει να επικεντρώνονται 
στην εκπλήρωση των όρων που 
ενεργοποιούν την καταβολή εφάπαξ 
ποσών, μοναδιαίων δαπανών ή κατ’ 
αποκοπή συντελεστών, 
συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, 
της επίτευξης εκροών. Με βάση αυτούς 
τους όρους δεν θα πρέπει να απαιτείται 
υποβολή έκθεσης για τις πραγματικές 
δαπάνες του δικαιούχου. Η συχνότητα και 
το αντικείμενο των εν λόγω 
επαληθεύσεων και ελέγχων θα πρέπει να 
εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από τον 
κίνδυνο σε σχέση με τον δικαιούχο βάσει 
παλαιότερων παρατυπιών. Στις 
περιπτώσεις όπου το ύψος της 
χρηματοδότησης με εφάπαξ ποσά, 
μοναδιαίες δαπάνες ή κατ’ αποκοπή 
συντελεστή έχει αποφασιστεί εκ των 
προτέρων από τον αρμόδιο διατάκτη ή την 
Επιτροπή, αυτό δεν θα πρέπει να 
αμφισβητείται με εκ των υστέρων 
ελέγχους. Η περιοδική αξιολόγηση των 
εφάπαξ ποσών, των μοναδιαίων δαπανών 
και των κατ’ αποκοπή συντελεστών 
ενδέχεται να απαιτεί πρόσβαση στους 
λογαριασμούς του δικαιούχου για 
στατιστικούς και μεθοδολογικούς σκοπούς. 
Η περιοδική αξιολόγηση ενδέχεται να 
οδηγήσει σε επικαιροποιήσεις των εφάπαξ 
ποσών, των μοναδιαίων δαπανών ή των 
κατ’ αποκοπή συντελεστών που θα 
ισχύουν στις μελλοντικές συμφωνίες αλλά 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να 
αμφισβητηθεί το ύψος των εφάπαξ ποσών, 
των μοναδιαίων δαπανών και των κατ’ 
αποκοπή συντελεστών που έχουν ήδη 
συμφωνηθεί. Η πρόσβαση στους 
λογαριασμούς του δικαιούχου είναι επίσης 
αναγκαία για την πρόληψη και τον 
εντοπισμό περιπτώσεων απάτης.
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Αιτιολόγηση

Οι επαληθεύσεις και οι έλεγχοι θα πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στους δικαιούχους 
που ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι επαληθεύσεις και οι 
έλεγχοι βάσει κινδύνου θα επιτρέψουν στην ΕΕ να αξιοποιήσει περισσότερους από τους πόρους 
της για συγκεκριμένη δράση αντί για διοικητικές δαπάνες.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 131 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(131α) Προκειμένου να προστατευτεί 
μία από τις θεμελιώδεις αρχές των 
δημοσίων οικονομικών, θα πρέπει να 
διατηρηθεί ο κανόνας της μη αποκόμισης 
κέρδους στον παρόντα κανονισμό. Ο 
κανόνας της μη αποκόμισης κέρδους θα 
πρέπει να θεωρείται ένα από τα κύρια 
μέσα για να αποφεύγεται η διασπάθιση 
δημόσιου χρήματος.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 136

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(136) Τα τελευταία χρόνια η Ένωση 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο 
χρηματοδοτικά μέσα τα οποία επιτρέπουν 
την επίτευξη μεγαλύτερης μόχλευσης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά, 
ταυτόχρονα, ενέχουν χρηματοοικονομικό 
κίνδυνο για τον προϋπολογισμό. Σε αυτά 
τα χρηματοδοτικά μέσα συγκαταλέγονται 
όχι μόνο τα χρηματοδοτικά μέσα που 
καλύπτονται ήδη από τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, αλλά και άλλα μέσα όπως οι 
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και η 
χρηματοδοτική συνδρομή που στο 
παρελθόν διέπονταν μόνον από τους 
κανόνες που θεσπίζονταν στις αντίστοιχες 
βασικές πράξεις. Είναι σημαντικό να 
θεσπιστεί κοινό πλαίσιο ώστε να 
διασφαλίζεται η ομοιογένεια των αρχών 
που διέπουν την εν λόγω δέσμη μέσων και 

(136) Τα τελευταία χρόνια η Ένωση 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο 
χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα 
επιτρέψουν την επίτευξη μεγαλύτερης 
μόχλευσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
αλλά, ταυτόχρονα, ενέχουν 
χρηματοοικονομικό κίνδυνο για τον 
προϋπολογισμό. Σε αυτά τα 
χρηματοδοτικά μέσα συγκαταλέγονται όχι 
μόνο τα χρηματοδοτικά μέσα που 
καλύπτονται ήδη από τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, αλλά και άλλα μέσα όπως οι 
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και η 
χρηματοδοτική συνδρομή που στο 
παρελθόν διέπονταν μόνον από τους 
κανόνες που θεσπίζονταν στις αντίστοιχες 
βασικές πράξεις. Είναι σημαντικό να 
θεσπιστεί κοινό πλαίσιο ώστε να 
διασφαλίζεται η ομοιογένεια των αρχών 
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οι αρχές αυτές να συγκεντρωθούν σε νέο 
τίτλο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τμήματα 
για τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό 
και για τη χρηματοδοτική συνδρομή προς 
κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, επιπροσθέτως 
των υφιστάμενων κανόνων που 
εφαρμόζονται στα χρηματοδοτικά μέσα.

που διέπουν την εν λόγω δέσμη μέσων και 
οι αρχές αυτές να συγκεντρωθούν σε νέο 
τίτλο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τμήματα 
για τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό 
και για τη χρηματοδοτική συνδρομή προς 
κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, επιπροσθέτως 
των υφιστάμενων κανόνων που 
εφαρμόζονται στα χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 139

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(139) Τα χρηματοδοτικά μέσα, οι 
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και η 
χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να 
εγκρίνονται μέσω βασικής πράξης. Σε 
περίπτωση που δημιουργούνται 
χρηματοδοτικά μέσα χωρίς βασική πράξη 
σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
αυτά θα πρέπει να εγκρίνονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού.

(139) Τα χρηματοδοτικά μέσα, οι 
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό, η 
χρηματοδοτική συνδρομή και τα 
καταπιστευματικά ταμεία θα πρέπει να 
εγκρίνονται μέσω βασικής πράξης.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 142

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(142) Είναι σκόπιμο να αναγνωριστεί η 
ευθυγράμμιση των συμφερόντων όσον 
αφορά την επιδίωξη των στόχων πολιτικής 
της Ένωσης και, συγκεκριμένα, ότι η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων διαθέτουν 
την ειδική εμπειρογνωμοσύνη για την 
εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων.

(142) Είναι σκόπιμο να αναγνωριστεί η 
ευθυγράμμιση των συμφερόντων όσον 
αφορά την επιδίωξη των στόχων πολιτικής 
της Ένωσης και, συγκεκριμένα, ότι η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) 
διαθέτουν την ειδική εμπειρογνωμοσύνη 
για την εφαρμογή των χρηματοδοτικών 
μέσων και των εγγυήσεων από τον 
προϋπολογισμό.

Αιτιολόγηση

Η ΕΤΕπ είναι το μόνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ που υποχρεούται από τη ΣΛΕΕ να 
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εφαρμόζει τους στόχους, τους κανονισμούς και τα πρότυπα της ΕΕ και διαθέτει σύστημα 
εξακρίβωσης και ελέγχου που προβλέπεται στη ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 164

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(164) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί ώστε να μπορεί να 
συστήνει και να διαχειρίζεται 
καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης για 
ενέργειες έκτακτης ανάγκης, για ενέργειες 
μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή 
για θεματικές ενέργειες, στο πλαίσιο όχι 
μόνο εξωτερικών δράσεων αλλά και 
δράσεων εντός της ΕΕ. Οι πρόσφατες 
εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναδεικνύουν την ανάγκη αυξημένης 
ευελιξίας όσον αφορά τη χρηματοδότηση 
εντός της ΕΕ. Καθώς τα όρια μεταξύ 
εξωτερικών και εσωτερικών πολιτικών 
καθίστανται ολοένα και πιο ασαφή, αυτό 
θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει 
εργαλείο για την αντιμετώπιση των 
διασυνοριακών προκλήσεων. Είναι 
αναγκαίο να προσδιοριστούν οι αρχές που 
διέπουν τις συνεισφορές στα 
καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης, να 
διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες των 
δημοσιονομικών παραγόντων και του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
καταπιστευματικού ταμείου. Θα πρέπει 
επίσης να θεσπιστούν κανόνες ώστε να 
εξασφαλίζεται η δίκαιη εκπροσώπηση των 
συμμετεχόντων δωρητών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του καταπιστευματικού ταμείου 
και η υποχρεωτική θετική ψήφος της 
Επιτροπής προκειμένου να γίνει χρήση των 
κονδυλίων του ταμείου.

(164) Τα καταπιστευματικά ταμεία 
μπορούν να μεταβάλλουν σημαντικά τους 
προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, και ενέχουν τον κίνδυνο της 
χρήσης κονδυλίων από μέσα 
χρηματοδότησης για σκοπούς που δεν 
προβλέπονται στις βασικές ιδρυτικές 
πράξεις των εν λόγω μέσων. Ωστόσο, τα 
καταπιστευματικά ταμεία παρέχουν 
προστιθέμενη αξία μέσω της 
συγκέντρωσης πόρων, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συγκέντρωση αυτή δεν 
περιορίζεται κατά κύριο λόγο σε πόρους 
της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί ώστε να μπορεί να 
συστήνει και να διαχειρίζεται 
καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης για 
ενέργειες έκτακτης ανάγκης, για ενέργειες 
μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή 
για θεματικές ενέργειες στο πλαίσιο 
εξωτερικών δράσεων. Είναι αναγκαίο να 
προσδιοριστούν οι αρχές που διέπουν τις 
συνεισφορές στα εν λόγω 
καταπιστευματικά ταμεία, να 
διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες των 
δημοσιονομικών παραγόντων και του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
καταπιστευματικού ταμείου. Θα πρέπει 
επίσης να θεσπιστούν κανόνες ώστε να 
εξασφαλίζεται η δίκαιη εκπροσώπηση των 
συμμετεχόντων δωρητών και, όπου είναι 
σκόπιμο, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
καταπιστευματικού ταμείου και η 
υποχρεωτική θετική ψήφος της Επιτροπής 
προκειμένου να γίνει χρήση των 
κονδυλίων του ταμείου.
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Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές δεν θεωρούν την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των ταμείων αρωγής Ένωσης 
για τις εσωτερικές ενέργειες κατάλληλη στην παρούσα συγκυρία. Βλέπε περαιτέρω αιτιολόγηση 
στις τροπολογίες με το άρθρο 227.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 167

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(167) Όσον αφορά τα σχέδια των θεσμικών 
οργάνων σχετικά με ακίνητα, θα πρέπει να 
διατηρηθεί ο τρέχων τρόπος 
γνωστοποίησης προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα πρέπει 
να επιτρέπεται στα θεσμικά όργανα να 
χρηματοδοτούν νέα σχέδια περί ακινήτων 
με τις πιστώσεις που έχουν εισπράξει για 
ήδη πωληθέντα ακίνητα και, ως εκ τούτου, 
θα να συμπεριληφθεί σχετική αναφορά 
στις διατάξεις που αφορούν τα έσοδα για 
ειδικό προορισμό. Με τον τρόπο αυτόν, θα 
μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της πολιτικής 
ακινήτων των θεσμικών οργάνων και, 
ταυτόχρονα, θα περιοριστούν οι δαπάνες 
και θα καθιερωθεί περισσότερη ευελιξία.

(167) Όσον αφορά τα σχέδια των θεσμικών 
οργάνων σχετικά με ακίνητα, θα πρέπει να 
βελτιωθεί ο τρέχων τρόπος γνωστοποίησης 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα 
θεσμικά όργανα να χρηματοδοτούν νέα 
σχέδια περί ακινήτων με τις πιστώσεις που 
έχουν εισπράξει για ήδη πωληθέντα 
ακίνητα και, ως εκ τούτου, θα να 
συμπεριληφθεί σχετική αναφορά στις 
διατάξεις που αφορούν τα έσοδα για ειδικό 
προορισμό. Με τον τρόπο αυτόν, θα 
μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της πολιτικής 
ακινήτων των θεσμικών οργάνων και, 
ταυτόχρονα, θα περιοριστούν οι δαπάνες 
και θα καθιερωθεί περισσότερη ευελιξία.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 169

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(169) Για να βελτιωθεί η ευελιξία της 
εφαρμογής των ειδικών μέσων, είναι 
σκόπιμο να απλουστευθούν οι διαδικασίες 
κινητοποίησης και μεταφοράς 
χρησιμοποιώντας τις εσωτερικές 
μεταφορές της Επιτροπής για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση και το Ταμείο 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

διαγράφεται
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 170

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(170) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
καινοτομία («EaSI») θα παρέχει άμεσα 
επαρκείς πόρους για την υποστήριξη των 
μεταβαλλόμενων πολιτικών 
προτεραιοτήτων, τα ενδεικτικά μερίδια για 
κάθε έναν από τους τρεις άξονες και τα 
ελάχιστα ποσοστά για κάθε μία από τις 
θεματικές προτεραιότητες στο πλαίσιο του 
κάθε άξονα θα πρέπει να παρέχουν 
μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό θα βελτιώσει 
τη διαχείριση του προγράμματος και θα 
επιτρέψει να επικεντρωθούν οι πόροι του 
προϋπολογισμού σε ενέργειες που 
παράγουν καλύτερα αποτελέσματα σε 
επίπεδο απασχόλησης και σε κοινωνικό 
επίπεδο.

(170) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
καινοτομία («EaSI») θα παρέχει άμεσα 
επαρκείς πόρους για την υποστήριξη των 
μεταβαλλόμενων πολιτικών 
προτεραιοτήτων, τα ενδεικτικά μερίδια για 
κάθε έναν από τους τρεις άξονες και τα 
ελάχιστα ποσοστά για κάθε μία από τις 
θεματικές προτεραιότητες στο πλαίσιο του 
κάθε άξονα θα πρέπει να παρέχουν 
μεγαλύτερη ευελιξία, διατηρώντας 
παράλληλα ένα φιλόδοξο επίπεδο 
ανάπτυξης διασυνοριακών συμπράξεων 
EURES. Αυτό θα βελτιώσει τη διαχείριση 
του προγράμματος και θα επιτρέψει να 
επικεντρωθούν οι πόροι του 
προϋπολογισμού σε ενέργειες που 
παράγουν καλύτερα αποτελέσματα σε 
επίπεδο απασχόλησης και σε κοινωνικό 
επίπεδο.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 171

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(171) Με στόχο τη διευκόλυνση των 
επενδύσεων σε πολιτισμικές υποδομές και 
σε υποδομές βιώσιμου τουρισμού, και με 
την επιφύλαξη της πλήρους εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, και 
ειδικότερα των οδηγιών για τη στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση και για την 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
κατά περίπτωση, θα πρέπει να 
καταργηθούν ορισμένοι περιορισμοί όσον 
αφορά το πεδίο της στήριξης για τις εν 
λόγω επενδύσεις.

(171) Οι επενδύσεις σε μικρής κλίμακας 
πολιτισμικές υποδομές και σε υποδομές 
βιώσιμου τουρισμού θα πρέπει να 
διατηρηθούν, με την επιφύλαξη της 
πλήρους εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ, και ειδικότερα των 
οδηγιών για τη στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση και για την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά 
περίπτωση. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, το πεδίο της στήριξης για τις 
εν λόγω επενδύσεις μπορεί να διευρυνθεί.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 172

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(172) Με στόχο την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που δημιουργούν οι 
αυξανόμενες ροές μεταναστών και 
προσφύγων, θα πρέπει να διατυπωθούν 
ρητά οι στόχοι στους οποίους μπορεί να 
συμβάλει το ΕΤΠΑ για τη στήριξη των 
μεταναστών και των προσφύγων.

(172) Με στόχο την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που δημιουργούν οι 
αυξανόμενες ροές μεταναστών και 
προσφύγων, θα πρέπει να διατυπωθούν 
ρητά οι στόχοι στους οποίους μπορεί να 
συμβάλει το ΕΤΠΑ για τη στήριξη των 
μεταναστών και των προσφύγων υπό 
διεθνή προστασία. Η συμβολή αυτή 
μπορεί να είναι αποτελεσματική, ειδικά 
σε χώρες ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε 
μεταναστευτικές ροές, μόνο αν 
συνοδεύεται από πραγματική 
πανευρωπαϊκή εφαρμογή της αρχής της 
αλληλεγγύης και, συνεπώς, από ενέργειες 
που στοχεύουν σε δίκαιη κατανομή των 
βαρών.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 172 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(172α) Οι οριζόντιες αρχές, δηλαδή η 
εταιρική σχέση, η βιώσιμη ανάπτυξη, η 
ισότητα των φύλων και η μη εισαγωγή 
διακρίσεων, έχουν δημιουργήσει 
σημαντικές συνεισφορές στην 
αποτελεσματική εφαρμογή των ΕΔΕΤ και 
θα πρέπει να θεωρηθούν πρόδρομοι κάθε 
είδους επένδυσης που αφορά τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών μέσων και του 
ΕΤΣΕ·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 176
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(176) Με στόχο τη μεγιστοποίηση των 
συνεργειών μεταξύ όλων των ταμείων της 
Ένωσης για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
μετανάστευσης και του ασύλου, θα πρέπει 
να διασφαλιστεί ότι, όταν οι θεματικοί 
στόχοι εξειδικεύονται σε προτεραιότητες 
στους ειδικούς ανά Ταμείο κανόνες, οι 
προτεραιότητες αυτές καλύπτουν την 
ενδεδειγμένη χρήση του κάθε Ταμείου για 
τους εν λόγω τομείς.

(176) Με στόχο τη μεγιστοποίηση των 
συνεργειών μεταξύ όλων των ταμείων της 
Ένωσης για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
μετανάστευσης και του ασύλου, θα πρέπει 
να διασφαλιστεί ότι, όταν οι θεματικοί 
στόχοι εξειδικεύονται σε προτεραιότητες 
στους ειδικούς ανά Ταμείο κανόνες, οι 
προτεραιότητες αυτές καλύπτουν την 
ενδεδειγμένη χρήση του κάθε Ταμείου για 
τους εν λόγω τομείς. Όπου είναι σκόπιμο, 
συνιστάται ο συντονισμός με το Ταμείο 
ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης 
(AMIF).

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 178

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(178) Με στόχο να βελτιστοποιηθεί η 
χρήση των χρηματοδοτικών πόρων που 
διατίθενται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής, θα πρέπει να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν διαθέσιμα κονδύλια των 
ΕΔΕΤ σε μέσα που συστήνονται δυνάμει 
του δημοσιονομικού κανονισμού ή 
δυνάμει ειδικών ανά τομέα κανονισμών.

διαγράφεται

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 178 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(178α) Οι χρηματοδοτικοί πόροι του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας θα πρέπει να προορίζονται 
αυστηρά για τη στήριξη της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής για τη διατήρηση 
των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, για τη 
διαχείριση της αλιείας και των στόλων 
που εκμεταλλεύονται τους εν λόγω 
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πόρους, για τους βιολογικούς πόρους 
γλυκών υδάτων και την 
υδατοκαλλιέργεια, καθώς επίσης για τη 
μεταποίηση και εμπορία προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 199 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(199α) Σύμφωνα με τις συστάσεις 
που διατυπώνονται στην αιτιολογική 
σκέψη 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013 και στο άρθρο 176 του 
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν διαρκώς 
περισσότερο τις απλουστευμένες επιλογές 
κόστους, καθώς και τη χρηματοδότηση 
με κατ’ αποκοπή ποσά, ώστε να μειωθεί ο 
σχετικός διοικητικός φόρτος και να 
απλουστευθούν οι κανόνες κατανομής 
των κονδυλίων.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 199 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(199β) Προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν 
συχνότερα τις απλουστευμένες επιλογές 
κόστους, καθώς και τη χρηματοδότηση 
με κατ’ αποκοπή ποσά, ώστε να μειωθεί ο 
σχετικός διοικητικός φόρτος και να 
απλουστευθούν οι κανόνες κατανομής 
των κονδυλίων.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 200
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(202) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ταχύτερη και πιο στοχευμένη εφαρμογή 
των απλουστευμένων επιλογών κόστους, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον 
καθορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων 
μοναδιαίων δαπανών ή κατ’ αποκοπή 
χρηματοδότησης, τη δίκαιη, αντικειμενική 
και επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού 
βάσει της οποίας επιτρέπεται ο καθορισμός 
τους, και τη χρηματοδότηση με βάση την 
εκπλήρωση όρων που σχετίζονται με την 
πραγματοποίηση προόδου στην εκτέλεση ή 
με την επίτευξη στόχων των 
προγραμμάτων και όχι με τις δαπάνες. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα 
με τις αρχές που προβλέπονται στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

(200) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ταχύτερη και πιο στοχευμένη εφαρμογή 
των απλουστευμένων επιλογών κόστους, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει πράξεις για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τον ορισμό 
και τις προϋποθέσεις της 
διαφοροποιημένης μεταχείρισης των 
επενδυτών, τον καθορισμό των 
τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίων 
δαπανών ή κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης, 
τη δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη 
μέθοδο υπολογισμού βάσει της οποίας 
επιτρέπεται ο καθορισμός τους, και τη 
χρηματοδότηση με βάση την εκπλήρωση 
όρων που σχετίζονται με την 
πραγματοποίηση προόδου στην εκτέλεση ή 
με την επίτευξη στόχων των 
προγραμμάτων και όχι με τις δαπάνες. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα 
με τις αρχές που προβλέπονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας. 
Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 239

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(239) Για να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, θα 
μπορούσε να θεσπιστεί συνδυαστικός 
μηχανισμός ή συνδυαστικοί μηχανισμοί 
στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). Οι εν 
λόγω συνδυαστικοί μηχανισμοί θα πρέπει 
να χρηματοδοτούν συνδυαστικές πράξεις, 
δηλαδή ενέργειες οι οποίες συνδυάζουν μη 
επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή 
χρηματοδοτικά μέσα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως είναι, 
για παράδειγμα, ο συνδυασμός 
χρηματοδοτικών μέσων μετοχικού 
κεφαλαίου της CEF και χρέους της CEF, 
και η χρηματοδότηση από αναπτυξιακούς 
ή άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς 
του ομίλου ΕΤΕπ (συμπεριλαμβανομένης 
της χρηματοδότησης ΕΤΕπ στο πλαίσιο 
του ΕΤΣΕ) καθώς και από επενδυτές.

(239) Για να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, θα 
μπορούσαν να θεσπιστούν συνδυαστικοί 
μηχανισμοί στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). Οι εν 
λόγω συνδυαστικοί μηχανισμοί θα 
μπορούσαν να χρηματοδοτούν 
συνδυαστικές πράξεις, δηλαδή ενέργειες οι 
οποίες συνδυάζουν μη επιστρεπτέες 
μορφές στήριξης, όπως από 
προϋπολογισμούς κρατών μελών, 
επιχορηγήσεις της CEF και από τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία, και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών 
χρηματοδοτικών μέσων μετοχικού 
κεφαλαίου της CEF και χρέους της CEF, 
και η χρηματοδότηση από αναπτυξιακούς 
ή άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς 
του ομίλου ΕΤΕπ (συμπεριλαμβανομένης 
της χρηματοδότησης ΕΤΕπ στο πλαίσιο 
του ΕΤΣΕ) ή εθνικές αναπτυξιακές 
τράπεζες καθώς και από επενδυτές, ή/και 
ιδιωτική οικονομική στήριξη, 
συμπεριλαμβανομένων τόσο άμεσων όσο 
και έμμεσων οικονομικών συνεισφορών, 
μεταξύ άλλων και μέσω συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Αιτιολόγηση

Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί θα πρέπει να προωθήσουν έναν ευρύ συνδυασμό των εισφορών 
από εθνικούς και κοινοτικούς προϋπολογισμούς ή ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση των διαθέσιμων πόρων και να προσελκυστούν όσο το δυνατόν 
περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 239 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(239α) Η διακυβέρνηση των 
συνδυαστικών μηχανισμών θα πρέπει να 
βασίζεται σε εκ των προτέρων 
αξιολόγηση σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό και να 
αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα των 
διδαγμάτων που αποκομίστηκαν από την 
«πρόσκληση για προτάσεις συνδυασμών» 
της CEF, η οποία αναφέρεται στο 
πολυετές πρόγραμμα εργασίας της 
εφαρμογή της CEF για το 2017 που 
δημοσιεύτηκε στις 20 Ιανουαρίου 2017. 
Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί της CEF θα 
πρέπει να καταρτίζονται με τα πολυετή 
και/ή τα ετήσια προγράμματα εργασίας 
και να εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 
17 και το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ 1316/2013. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξασφαλίσει τη διαφανή και έγκαιρη 
υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την εφαρμογή κάθε συνδυαστικού 
μηχανισμού.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, η σύσταση και χρήση των συνδυαστικών μηχανισμών να ακολουθεί μια καλά 
καθορισμένη και διαφανή διαδικασία διακυβέρνησης και να περιλαμβάνει διδάγματα από την 
τρέχουσα πρόσκληση συντονισμού της ΔΣΕ του 2017 («πρόσκληση προτάσεων συνδυασμού»). 
Ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο της CFE από το Κοινοβούλιο, οι συνδυαστικοί μηχανισμοί και οι 
επιχειρήσεις συνδυασμού χρειάζεται να συσταθούν σύμφωνα με τους καθιερωμένους 
μηχανισμούς λήψης αποφάσεων στον κύκλο του προγράμματος εργασίας της CFE.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 239 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(239β) Στόχος των συνδυαστικών 
μηχανισμών της CFE είναι η 
διευκόλυνση και ο εξορθολογισμός μίας 
αίτησης για όλες τις μορφές στήριξης, 
περιλαμβανομένων των επιχορηγήσεων 
της Ένωσης από τη CFE και της 
χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα. 
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Οι εν λόγω συνδυαστικοί μηχανισμοί θα 
πρέπει να στοχεύουν στη βελτιστοποίηση 
της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για 
αναδόχους έργων, παρέχοντας ενιαία 
διαδικασία αξιολόγησης, από τεχνική και 
οικονομική άποψη.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 239 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(239γ) Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί 
της CFE θα πρέπει να αυξάνουν την 
ευελιξία όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα 
για την υποβολή των σχεδίων, όπως 
επίσης να απλουστεύουν και να 
εξορθολογίζουν τη διαδικασία 
προσδιορισμού και χρηματοδότησης 
έργων. Θα πρέπει επίσης να αυξάνουν τον 
ενστερνισμό και την προσήλωση των 
συμμετεχόντων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και να μετριάζουν τον 
κίνδυνο, έργα για τα οποία έχουν 
δεσμευτεί επιχορηγήσεις να μην 
επιτύχουν οικονομικό κλείσιμο, και 
συνεπώς να αδυνατούν να εισπράξουν 
πληρωμές.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 239 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(239δ) Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί 
της CFE θα πρέπει να επιφέρουν 
ενίσχυση του συντονισμού, της 
ανταλλαγής πληροφοριών και της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, 
της Επιτροπής, της ΕΤΕπ, των εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών και ιδιωτών 
επενδυτών, με στόχο τη δημιουργία και 
υποστήριξη ενός υγιούς αγωγού έργων 
που επιδιώκουν τους στόχους της 
πολιτικής της CFE.
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Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 240

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(240) Ένας συνδυαστικός μηχανισμός στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» θα πρέπει να έχει ως στόχο 
να ενισχύσει το πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα της δαπάνης της Ένωσης με 
την προσέλκυση πρόσθετων πόρων από 
ιδιώτες επενδυτές. Επίσης, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την οικονομική και 
χρηματοδοτική βιωσιμότητα των 
στηριζόμενων ενεργειών.

(240) Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί της 
CFE θα πρέπει να έχουν ως στόχο να 
ενισχύσουν το πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα της δαπάνης της Ένωσης με 
την προσέλκυση πρόσθετων πόρων από 
ιδιώτες επενδυτές, διασφαλίζοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο τη μέγιστη δυνατή 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, 
θα πρέπει να διασφαλίζουν την οικονομική 
και χρηματοδοτική βιωσιμότητα των 
στηριζόμενων ενεργειών και να 
συμβάλλουν στην αποφυγή της έλλειψης 
μόχλευσης επενδύσεων· Θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
επιδιώξεων της Ένωσης για την επίτευξη 
των στόχων της Διάσκεψης του Παρισιού 
για το κλίμα (COP 21), στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και στη διασυνοριακή 
συνδεσιμότητα. Όταν η CFE και το 
ΕΤΣΕ χρησιμοποιούνται αμφότερα για 
χρηματοδοτικές ενέργειες, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο θα πρέπει να διεξάγει 
αξιολόγηση όπου θα αναλύεται το κατά 
πόσο αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη 
των συγκεκριμένων στόχων.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 240 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(240α) Η χρηματοδότηση του 
ταμείου εγγυήσεων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο 
του ΕΤΣΕ προέρχεται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Συνεπώς, η 
ΕΤΕπ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρεμβαίνει συστηματικά για την παροχή 
εγγυήσεων πρώτων ζημιών των κοινών 
μηχανισμών χρηματοδότησης για 
ενέργειες που έχουν ήδη στηριχθεί από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως η 
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CFE και το ΕΤΣΕ, ώστε να επιτρέπουν 
και να διευκολύνουν την προσθετικότητα 
και τη συμμετοχή των ιδιωτών 
συνεπενδυτών στο πλαίσιο των 
συνδυαστικών μηχανισμών της CFE. 

Τροπολογία49

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 241

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(241) Προκειμένου να υποστηριχθεί η 
υλοποίηση έργων με τη μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία για το διευρωπαϊκό 
δίκτυο μεταφορών όσον αφορά τους 
διαδρόμους του κεντρικού δικτύου, τα 
έργα διασυνοριακού χαρακτήρα και τα 
έργα σε άλλα τμήματα του κεντρικού 
δικτύου, είναι αναγκαίο να υπάρξει 
ευελιξία στη χρήση του πολυετούς 
προγράμματος εργασίας, ώστε να μπορεί 
να επιτευχθεί έως το 95 % των 
χρηματοδοτικών δημοσιονομικών πόρων 
που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013.

διαγράφεται

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 241 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(241α) Λόγω της διαφορετικής φύσης 
του τομέα τηλεπικοινωνιών της ΔΣΕ σε 
σύγκριση με τους τομείς Μεταφορών και 
Ενέργειας της CFE (χαμηλότερο μέσο 
ύψος επιχορηγήσεων, είδος δαπανών, 
τύπος έργων), θα πρέπει να αποφεύγεται 
η περιττή επιβάρυνση για τους 
δικαιούχους και τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν σε σχετικές ενέργειες, μέσω 
της ελάφρυνσης του κόστους της 
υποχρέωσης πιστοποίησης, χωρίς να 
αποδυναμωθεί η αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης.
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Τροπολογία51

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 241 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(241β) Η διακυβέρνηση των 
συνδυαστικών μηχανισμών θα πρέπει να 
βασίζεται σε εκ των προτέρων 
αξιολόγηση δυνάμει του δημοσιονομικού 
κανονισμού και να λαμβάνει υπόψη τα 
διδάγματα από την εφαρμογή της 
«πρόσκλησης προτάσεων συνδυασμού» 
της CEF που αναφέρεται στο πολυετές 
πρόγραμμα εργασίας της CEF για το 
20171α, που δημοσιεύθηκε στις 20 
Ιανουαρίου 2017. Οι συνδυαστικοί 
μηχανισμοί της CEF θα πρέπει να 
καθορίζονται από τα πολυετή και/ή τα 
ετήσια προγράμματα εργασίας και να 
εγκρίνονται με βάση τα άρθρα 17 και 25 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1β. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξασφαλίσει τη διαφανή και έγκαιρη 
υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την εφαρμογή κάθε συνδυαστικού 
μηχανισμού.
________________
1α Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, 
της 20ής Ιανουαρίου 2017, για την 
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 
της Επιτροπής C(2014)1921 σχετικά με 
τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος 
εργασίας 2014-2020 για χρηματοδοτική 
στήριξη στο πεδίο της διευκόλυνσης 
Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ) - τομέας 
μεταφορών C(2017)0164.
1β Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη σύσταση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» , την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
913/2010 και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και 
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(ΕΚ) αριθ. 67/2010, κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ (ΕΕ 
L 348 της 20.12.2013, σ. 129–171)·

Τροπολογία52

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 241 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(241γ) Στόχος των συνδυαστικών 
μηχανισμών της CFE είναι η 
διευκόλυνση και ο εξορθολογισμός μίας 
αίτησης για όλες τις μορφές στήριξης, 
περιλαμβανομένων των επιχορηγήσεων 
της Ένωσης από τη CFE και της 
χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα. 
Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί θα πρέπει να 
αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της 
διαδικασίας αίτησης για αναδόχους 
έργων, παρέχοντας ενιαία διαδικασία 
αξιολόγησης, από τεχνική και οικονομική 
σκοπιά.

Τροπολογία53

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 241 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(241δ) Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί 
της CEF θα πρέπει να αυξάνουν την 
ευελιξία όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα 
για την υποβολή των σχεδίων και την 
απλοποίηση και τον εξορθολογισμό της 
διαδικασίας προσδιορισμού και 
χρηματοδότησης των έργων. Θα πρέπει 
επίσης να αυξάνουν τον ενστερνισμό και 
την προσήλωση των συμμετεχόντων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να 
μετριάζουν τον κίνδυνο, έργα για τα οποία 
έχουν δεσμευτεί επιχορηγήσεις να μην 
επιτύχουν οικονομικό κλείσιμο, και 
συνεπώς να αδυνατούν να εισπράξουν 
πληρωμές.
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Τροπολογία54

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 241 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(241ε) Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί 
της ΔΣΕ θα πρέπει να επιτυγχάνουν 
ενίσχυση του συντονισμού, της 
ανταλλαγής πληροφοριών και της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, 
της Επιτροπής, της ΕΤΕπ, των εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών και ιδιωτών 
επενδυτών, με στόχο τη δημιουργία και 
υποστήριξη μιας υγιούς σειράς έργων που 
επιδιώκουν τους στόχους της πολιτικής 
της CEF.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 242

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(242) Σήμερα, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο επιδοτήσεις και 
προμήθειες για τη στήριξη ενεργειών στον 
τομέα των υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών. Για να εξασφαλιστεί η 
μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητά τους, 
θα πρέπει επίσης να διατεθούν 
χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη αυτών 
των ενεργειών.

(242) Σήμερα, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο επιδοτήσεις και 
προμήθειες για τη στήριξη ενεργειών στον 
τομέα των υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών. Για να εξασφαλιστεί η όσο το 
δυνατό αποδοτικότερη λειτουργία των 
υποδομών των ψηφιακών υπηρεσιών, θα 
πρέπει επίσης να διατεθούν άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία 
χρησιμοποιούνται τώρα στο πλαίσιο της 
CEF, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, για τη 
στήριξη αυτών των ενεργειών.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 252 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(252α) Πριν προτείνει την 
αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε 



PE621.705/ 34

EL

εκτίμηση των επιπτώσεων, σύμφωνα με 
τη διοργανική συμφωνία της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας1α.
__________________
1α ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία επί του άρθρου 278 α(νέο), οι εισηγητές πιστεύουν ότι οι 
σημαντικές αλλαγές που προτείνονται σε αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού 
κανονισμού δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση των επιπτώσεων από την Επιτροπή, κατά παράβαση 
της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Συνεπώς, οι εισηγητές εξετάζουν 
την περίπτωση να καταστήσουν υποχρεωτική την εκτίμηση των επιπτώσεων για κάθε 
μελλοντική αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 252 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(253α) Οι γεωργικές αγορές πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, και οι 
πληροφορίες για τις τιμές πρέπει να είναι 
προσβάσιμες και χρήσιμες για όλους τους 
εμπλεκομένους. Μέρος του ρόλου της 
Ένωσης είναι να διευκολύνει τη 
διαφάνεια στην ευρωπαϊκή αγορά· Για 
τον σκοπό αυτό, η προσεχής 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα πρέπει να 
ενισχύσει τη διαφάνεια της αγοράς μέσω 
παρατηρητηρίων γεωργικών τιμών για 
κάθε κλάδο, που να παρέχουν συνεχή 
ανάλυση των γεωργικών αγορών ανά επί 
μέρους τμήμα, με τη συμμετοχή των 
οικονομικών συντελεστών, και να 
καθιστούν διαθέσιμα ανά τακτά 
διαστήματα σχετικά δεδομένα και 
προβλέψεις.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 253 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(253β) Σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 
43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
πρέπει να υπερισχύουν έναντι όλων των 
ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 
223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 
652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και της απόφασης 
541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 
223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 
652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και της απόφασης 
541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Αιτιολόγηση

Τεχνική διόρθωση.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) «συνδυαστική πράξη»: ενέργεια που 6) «συνδυαστική πράξη»: ενέργεια που 
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πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
συνδυαστικού μηχανισμού η οποία 
συνδυάζει μη επιστρεπτέες μορφές 
στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 
χρηματοδοτικά μέσα από ιδρύματα 
αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας 
χρηματοδότησης καθώς και από εμπορικά 
χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές. 
Μια συνδυαστική πράξη είναι δυνατό να 
περιλαμβάνει προπαρασκευαστική 
ενέργεια εν όψει πιθανών επενδύσεων από 
χρηματοδοτικά ιδρύματα·

πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
συνδυαστικού μηχανισμού η οποία 
συνδυάζει μη επιστρεπτέες μορφές 
στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 
χρηματοδοτικά μέσα από ιδρύματα 
αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας 
χρηματοδότησης καθώς και από εμπορικά 
χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές, 
ανεξαρτήτως της διάταξης του άρθρου 
201 παράγραφος 4 που ορίζει ότι μόνον 
οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή 
οργανισμοί με αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας μπορούν να επιφορτίζονται με 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Μια συνδυαστική πράξη είναι 
δυνατό να περιλαμβάνει 
προπαρασκευαστική ενέργεια εν όψει 
πιθανών επενδύσεων από χρηματοδοτικά 
ιδρύματα·

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία επικαιροποιεί και αντικαθιστά την αρχική τροπολογία 4 του εισηγητή. 
Σκοπός είναι να υπογραμμιστεί ότι μόνον τράπεζες με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας μπορούν 
να επιφορτίζονται με τη διαχείριση των χρημάτων της ΕΕ.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7) «συνδυαστικός μηχανισμός»: 
μηχανισμός ο οποίος συστήνεται ως 
πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην 
Επιτροπή και σε ιδρύματα αναπτυξιακής ή 
άλλης δημόσιας χρηματοδότησης καθώς 
και εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και 
επενδυτές με σκοπό την επίτευξη 
ορισμένων στόχων και πολιτικών της 
Ένωσης χρησιμοποιώντας συνδυαστικές 
πράξεις και άλλες μεμονωμένες ενέργειες·

7) «συνδυαστικός μηχανισμός»: 
μηχανισμός ο οποίος συστήνεται ως 
πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην 
Επιτροπή και σε ιδρύματα αναπτυξιακής ή 
άλλης δημόσιας χρηματοδότησης καθώς 
και εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και 
επενδυτές με σκοπό την επίτευξη 
ορισμένων στόχων και πολιτικών της 
Ένωσης χρησιμοποιώντας συνδυαστικές 
πράξεις και άλλες μεμονωμένες ενέργειες, 
ανεξαρτήτως της διάταξης του άρθρου 
201 παράγραφος 4 που ορίζει ότι μόνον 
οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή 
οργανισμοί με αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας μπορούν να επιφορτίζονται με 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
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Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία επικαιροποιεί και αντικαθιστά την αρχική τροπολογία 5 του εισηγητή. 
Σκοπός είναι να υπογραμμιστεί ότι μόνον τράπεζες με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας μπορούν 
να επιφορτίζονται με τη διαχείριση των χρημάτων της ΕΕ.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α) «εκτέλεση του προϋπολογισμού»: 
διεργασία που περιλαμβάνει τα στάδια 
διαχείρισης, εκτέλεσης, ελέγχου και 
λογιστικού ελέγχου των χρηματοδοτικών 
πόρων της Ένωσης, στην οποία 
συμμετέχουν η Επιτροπή και άλλοι 
παράγοντες ανάλογα με τις διάφορες 
μεθόδους εκτέλεσης.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21α) «Αποδέσμευση» είναι η πράξη με 
την οποία ο αρμόδιος διατάκτης 
ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει την κράτηση 
πιστώσεων που πραγματοποιήθηκε 
προγενέστερα με ανάληψη υποχρέωσης 
στον προϋπολογισμό.

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε από το άρθρο 109 (5) για λόγους συνέπειας: Όλοι οι ορισμοί θα πρέπει να 
βρίσκονται στο άρθρο 2.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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27) «χρηματοδοτικά μέσα»: μέτρα της 
Ένωσης για χρηματοδοτική στήριξη από 
τον προϋπολογισμό με σκοπό την επίτευξη 
ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων 
στόχων πολιτικής της Ένωσης. Τα μέσα 
αυτά είναι δυνατόν να έχουν τη μορφή, 
επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού 
κεφαλαίου, δανείων ή εγγυήσεων ή άλλων 
μέσων επιμερισμού κινδύνου, και να 
συνδυάζονται, εφόσον ενδείκνυται, με 
άλλες μορφές χρηματοδοτικής στήριξης ή 
με κονδύλια υπό καθεστώς επιμερισμένης 
εκτέλεσης ή με κονδύλια του ΕΤΑ·

27) «χρηματοδοτικά μέσα»: μέτρα της 
Ένωσης για χρηματοδοτική στήριξη από 
τον προϋπολογισμό με σκοπό την επίτευξη 
ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων 
στόχων πολιτικής της Ένωσης. Τα μέσα 
αυτά είναι δυνατόν να έχουν τη μορφή, 
επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού 
κεφαλαίου, δανείων ή εγγυήσεων, 
επιστρεπτέων προκαταβολών ή άλλων 
μέσων επιμερισμού κινδύνου, και να 
συνδυάζονται, εφόσον ενδείκνυται, με 
άλλες μορφές χρηματοδοτικής στήριξης ή 
με κονδύλια υπό καθεστώς επιμερισμένης 
εκτέλεσης ή με κονδύλια του ΕΤΑ·

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

29α) «επιδότηση»: άμεση 
χρηματοδοτική συνεισφορά, εν είδει 
χαριστικής παροχής, από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης υπό 
καθεστώς άμεσης εκτέλεσης, 
επιμερισμένης εκτέλεσης και έμμεσης 
εκτέλεσης·

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε από το άρθρο 174 παράγραφος 2 για λόγους συνέπειας: Όλοι οι ορισμοί θα 
πρέπει να βρίσκονται στο άρθρο 2.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31α) Ως «συνεισφορές σε είδος» νοούνται 
οι μη χρηματοοικονομικοί πόροι που 
τρίτα μέρη θέτουν στη διάθεση του 
δικαιούχου άνευ πληρωμής, 
συμπεριλαμβανομένων εθελοντικής 
εργασίας, χρήσης εξοπλισμού, εφοδίων, 
υποδομής και υπηρεσιών συνεδριάσεων·
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Αιτιολόγηση

Επαναφορά της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 183, η οποία είχε παραληφθεί από την 
Επιτροπή.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

34) «δάνειο»: συμφωνία που υποχρεώνει 
τον δανειστή να διαθέσει στον δανειζόμενο 
χρηματικό ποσό συμφωνημένου ύψους και 
για συμφωνημένο χρονικό διάστημα. Ο 
δανειζόμενος υποχρεούται βάσει της 
συμφωνίας να αποπληρώσει κατά τη 
διάρκεια ορισμένου χρονικού διαστήματος 
το δάνειο που του χορηγήθηκε·

34) «δάνειο»: συμφωνία που υποχρεώνει 
τον δανειστή να διαθέσει στον δανειζόμενο 
χρηματικό ποσό συμφωνημένου ύψους και 
για συμφωνημένο χρονικό διάστημα. Ο 
δανειζόμενος υποχρεούται βάσει της 
συμφωνίας να αποπληρώσει κατά τη 
διάρκεια ορισμένου χρονικού διαστήματος 
το δάνειο που του χορηγήθηκε· τα δάνεια 
αυτά είναι δυνατόν να έχουν τη μορφή 
επιστρεπτέας προκαταβολής·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 46α νέο.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38) «πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα»: το 
ποσό της επένδυσης από επιλέξιμους 
τελικούς αποδέκτες διαιρούμενο δια του 
ποσού της συνεισφοράς της Ένωσης.

38) «πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα»: το 
ποσό των ιδιωτικών κεφαλαίων που 
προσελκύονται διαιρούμενο δια του ποσού 
της συνεισφοράς της Ένωσης.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38α) «εκροή»: το ειδικό μετρήσιμο 
επιθυμητό αποτέλεσμα ενός έργου, που 
προσδιορίζεται εκ των προτέρων και από 
του οποίου την επίτευξη εξαρτάται η 
επιστροφή εξόδων που έχουν 
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πραγματοποιηθεί από δικαιούχο·

Αιτιολόγηση

Στη γνώμη του (1/2017) το Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά να συμπεριληφθεί ορισμός για τις 
«εκροές» στον δημοσιονομικό κανονισμό (παράγραφος 148 της γνώμης). Τόσο ο 
προτεινόμενος δημοσιονομικός κανονισμός όσο και οι τομεακοί κανονισμοί αποσκοπούν στο 
να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτό που 
προκύπτει από πρόσφατα αποτελέσματα ελέγχου είναι ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως 
προς τη χρήση του όρου «εκροή» μεταξύ των δραστηριοτήτων της Επιτροπής (γνώμη του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου 1/2017, παράγραφος 147), επομένως θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο 
ορισμός.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 46 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

46α) «επιστρεπτέα προκαταβολή»: 
δάνειο για έργο, το οποίο χορηγείται σε 
μία ή περισσότερες δόσεις και του οποίου 
οι όροι αποπληρωμής εξαρτώνται από το 
αποτέλεσμα του έργου·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός προέρχεται από την ανακοίνωση της Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία » 2014/C198/01. Οι επιστρεπτέες 
προκαταβολές δεν προσδιορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, πράγμα που ενδέχεται να 
δημιουργήσει νομικό κενό δεδομένου ότι προσδιορίζεται και χρησιμοποιείται στις ανακοινώσεις 
για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

49α) «αποτελέσματα»: η επίτευξη 
συγκεκριμένων επιδόσεων 
αξιολογούμενων με βάση 
προκαθορισμένα ορόσημα ή μέσω 
δεικτών επιδόσεων, από τις οποίες 
εξαρτάται η επιστροφή δαπανών που 
πραγματοποιούν οι δικαιούχοι·
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Αιτιολόγηση

Στη γνώμη του (1/2017) το Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά να συμπεριληφθεί ορισμός για τα 
«αποτελέσματα» στον δημοσιονομικό κανονισμό (παράγραφος 148). Τόσο ο προτεινόμενος 
δημοσιονομικός κανονισμός όσο και οι τομεακοί κανονισμοί αποσκοπούν στο να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτό που προκύπτει από 
πρόσφατα αποτελέσματα ελέγχου είναι ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τη χρήση 
του όρου «αποτελέσματα» μεταξύ των δραστηριοτήτων της Επιτροπής (γνώμη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 1/2017, παράγραφος 147), επομένως θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο ορισμός.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 51 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

51α) «χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση»: αρχή που αναφέρεται στην 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης με οικονομικό, αποδοτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο·

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 60 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

60α) «εθελοντής»: πρόσωπο που εκτελεί 
μη υποχρεωτική δραστηριότητα χωρίς 
αμοιβή για μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Τροπολογία74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
συλλέγονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού τίθενται σε επεξεργασία 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (28) και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001.Υποψήφιοι ή προσφέροντες 
σε διαδικασία προμηθειών, αιτούντες σε 
διαδικασία χορήγησης επιδότησης, 
εμπειρογνώμονες σε διαδικασία επιλογής 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
συλλέγονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού τίθενται σε επεξεργασία 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 και του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 2016/679.Υποψήφιοι ή 
προσφέροντες σε διαδικασία προμηθειών, 
αιτούντες σε διαδικασία χορήγησης 
επιδότησης, εμπειρογνώμονες σε 
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εμπειρογνωμόνων, αιτούντες σε 
διαγωνισμό για βραβεία ή οντότητες ή 
πρόσωπα που συμμετέχουν σε διαδικασία 
εκτέλεσης κονδυλίων της Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 
στοιχείο γ), καθώς και δικαιούχοι, 
ανάδοχοι, αμειβόμενοι εξωτερικοί 
εμπειρογνώμονες και κάθε πρόσωπο ή 
οντότητα που λαμβάνει βραβείο ή εκτελεί 
κονδύλια της Ένωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
ενημερώνονται σχετικά.

διαδικασία επιλογής εμπειρογνωμόνων, 
αιτούντες σε διαγωνισμό για βραβεία ή 
οντότητες ή πρόσωπα που συμμετέχουν σε 
διαδικασία εκτέλεσης κονδυλίων της 
Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), καθώς και 
δικαιούχοι, ανάδοχοι, αμειβόμενοι 
εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και κάθε 
πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει 
βραβείο ή εκτελεί κονδύλια της Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) ενημερώνονται σχετικά.

_________________
28 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Καμία δαπάνη δεν μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο ανάληψης ή 
εντολής πέραν των εγκεκριμένων 
πιστώσεων.

2. Καμία δαπάνη δεν μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο ανάληψης ή 
εντολής πέραν των εγκεκριμένων 
πιστώσεων, με εξαίρεση τις δαπάνες που 
προκύπτουν από ευθύνη για 
χρηματοπιστωτικά μέσα, δαπάνες από 
έσοδα για ειδικό προορισμό, και δαπάνες 
κτιρίων.

Αιτιολόγηση

Το έγγραφο τριών στηλών που παρέσχε η Επιτροπή αναφέρει τις εξαιρέσεις αυτές. Οι εισηγητές 
θεωρούν ότι αν υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις στην πράξη, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στον 
κανονισμό για λόγους διαφάνειας.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όσον αφορά τις μη διαχωριζόμενες 
πιστώσεις, μπορεί να γίνεται διάκριση 
μεταξύ προγραμματισμένων και μη 
προγραμματισμένων μεταφορών. Ο 
προσδιορισμός και η υποβολή εκθέσεων 
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για τις εν λόγω κατηγορίες καταρτίζονται 
σε κατευθυντήριες γραμμές από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποδέσμευση πιστώσεων Ακύρωση πιστώσεων μετά από 
αποδέσμευση

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία δεν αλλάζει το περιεχόμενο, αλλά απλώς διευκρινίζει την ορολογία. Για 
να καταστεί το κείμενο όσο το δυνατόν πιο κατανοητό, οι ακυρώσεις πιστώσεων θα πρέπει 
πάντα να διακρίνονται σαφώς από αποδεσμεύσεις, καθώς οι τελευταίες υποδηλώνουν ακύρωση 
των κρατήσεων των πιστώσεων (αντιστροφή των προηγούμενων δεσμεύσεων του 
προϋπολογισμού). Η αιτιολόγηση αυτή ισχύει και για τις επόμενες τροπολογίες των εισηγητών 
στα άρθρα 13 και 14.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδεσμεύσεις, λόγω ολικής ή 
μερικής μη εκτέλεσης ενεργειών για τις 
οποίες είχαν διατεθεί πιστώσεις, οι οποίες 
διενεργούνται κατά τη διάρκεια 
μεταγενέστερων οικονομικών ετών από το 
οικονομικό έτος για το οποίο οι πιστώσεις 
αυτές δεσμεύθηκαν, συνεπάγονται 
ακύρωση των αντίστοιχων πιστώσεων, 
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην 
παράγραφο 3 και στο άρθρο 14.

1. Όταν ακυρώνονται αναλήψεις 
υποχρεώσεων του προϋπολογισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 112 λόγω ολικής ή 
μερικής μη εκτέλεσης ενεργειών για τις 
οποίες είχαν δεσμευθεί οι πιστώσεις, κατά 
τη διάρκεια μεταγενέστερων οικονομικών 
ετών από το οικονομικό έτος για το οποίο 
είχαν αναληφθεί οι δεσμεύσεις αυτές, 
ακυρώνονται επίσης οι πιστώσεις που 
αντιστοιχούν στις εν λόγω αποδεσμεύσεις, 
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
άρθρο 14.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας των εισηγητών για τον τίτλο αυτού του άρθρου. Η αναφορά 
στην παρ. 3 είναι περιττή επειδή το άρθρο 14 αναφέρει ήδη τον κανονισμό 1303/2013. Ως εκ 
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τούτου διαγράφεται για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ποσά τα οποία πρέπει να έχουν 
δεσμευθεί έως τις 31 Μαρτίου σύμφωνα με 
το άρθρο 12 παράγραφος 2 ακυρώνονται 
στην περίπτωση που οι αντίστοιχες 
πιστώσεις αποδεσμευθούν μετά τις 31 
Μαρτίου.

2. Αν ποσά τα οποία έχουν δεσμευθεί 
έως τις 31 Μαρτίου του έτους ν + 1 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 
στοιχείο α) αποδεσμευτούν μετά την 
προθεσμία αυτή, οι αντίστοιχες πιστώσεις 
ακυρώνονται.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας των εισηγητών για τον τίτλο αυτού του άρθρου.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πιστώσεις που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
αποδεσμεύονται αυτόματα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

3. Όσον αφορά τις πράξεις δαπανών 
που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, οι αποδεσμεύσεις γίνονται 
αυτόματα σύμφωνα με τις διατάξεις του εν 
λόγω κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας των εισηγητών για τον τίτλο αυτού του άρθρου. Η 
παράγραφος αυτή θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη θέση στο άρθρο 112 (Προθεσμίες για 
αναλήψεις υποχρεώσεων).

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πιστώσεις που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 
αποδεσμεύονται αυτόματα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

4. Όσον αφορά τις πράξεις δαπανών 
που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 514/2014, οι αποδεσμεύσεις γίνονται 
αυτόματα σύμφωνα με τις διατάξεις του εν 
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λόγω κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας των εισηγητών για τον τίτλο αυτού του άρθρου. Η 
παράγραφος αυτή θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη θέση στο άρθρο 112 (Προθεσμίες για 
αναλήψεις υποχρεώσεων).

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα 
εξωτερικά έξοδα για ειδικό προορισμό που 
αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται 
στα εξωτερικά έξοδα για ειδικό προορισμό 
που αναφέρονται στο άρθρο 20 
παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Απλούστευση. Δεν υπάρχει νοηματική αλλαγή.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανασύσταση αποδεσμευόμενων 
πιστώσεων

Ανασύσταση πιστώσεων που 
αντιστοιχούν σε αποδεσμεύσεις

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 13 (τίτλος).

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποδεσμευόμενες πιστώσεις που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
223/2014 μπορούν να ανασυσταθούν σε 
περίπτωση προδήλου σφάλματος 

Οι πιστώσεις που αντιστοιχούν σε 
αποδεσμεύσεις που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 μπορούν 
να ανασυσταθούν σε περίπτωση προδήλου 
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αποδιδόμενου αποκλειστικά στην 
Επιτροπή.

σφάλματος αποδιδόμενου αποκλειστικά 
στην Επιτροπή.

__________________ __________________
31 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για 
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ.1).

31 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για 
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ.1).

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 13 (τίτλος).

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αποδεσμευόμενες πιστώσεις 
ανασυστήνονται σε περίπτωση:

2. Οι πιστώσεις που αντιστοιχούν σε 
αποδεσμεύσεις ανασυστήνονται σε 
περίπτωση:

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 13 (τίτλος).

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποδέσμευσης πιστώσεων από 
πρόγραμμα δυνάμει των διευθετήσεων για 
την εφαρμογή του αποθεματικού επίδοσης 
που ορίζονται στο άρθρο 20 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

α) αποδέσμευσης από πρόγραμμα 
δυνάμει των διευθετήσεων για την 
εφαρμογή του αποθεματικού επίδοσης που 
ορίζονται στο άρθρο 20 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 13 (τίτλος).

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αποδέσμευσης πιστώσεων από 
πρόγραμμα που αφορά συγκεκριμένο 
χρηματοδοτικό μέσο υπέρ ΜΜΕ, μετά από 
τη διακοπή της συμμετοχής κράτους 
μέλους στο χρηματοδοτικό μέσο , κατά τα 
αναφερόμενα στο έβδομο εδάφιο του 
άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

β) αποδέσμευσης από πρόγραμμα που 
αφορά συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο 
υπέρ ΜΜΕ, μετά από τη διακοπή της 
συμμετοχής κράτους μέλους στο 
χρηματοδοτικό μέσο , κατά τα 
αναφερόμενα στο έβδομο εδάφιο του 
άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 13 (τίτλος).

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 
2, οι αποδεσμευόμενες πιστώσεις κατά το 
έτος n-2 ανασυστήνονται στο αποθεματικό 
κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού για το έτος n.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 
2, οι πιστώσεις που αντιστοιχούν σε 
αποδεσμεύσεις κατά το έτος n-2 
ανασυστήνονται στο αποθεματικό κρίσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού για το 
έτος n.

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 13 (τίτλος).

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στο ποσό 
των αποδεσμευόμενων πιστώσεων λόγω 
μη εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, των 
αντίστοιχων ερευνητικών σχεδίων είναι 
επίσης δυνατόν να ανασυσταθούν προς 
όφελος του ερευνητικού προγράμματος 
στο οποίο ανήκουν τα σχέδια ή στο 

4. Οι πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στο ποσό 
των αποδεσμεύσεων λόγω μη εκτέλεσης, 
εν όλω ή εν μέρει, των αντίστοιχων 
ερευνητικών σχεδίων είναι επίσης δυνατόν 
να ανασυσταθούν προς όφελος του 
ερευνητικού προγράμματος στο οποίο 
ανήκουν τα σχέδια ή στο διάδοχο 
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διάδοχο πρόγραμμα στο πλαίσιο της 
ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

πρόγραμμα στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 13 (τίτλος).

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον το απαιτεί η συνέχεια της δράσης 
της Ένωσης, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας 
με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση 
της Επιτροπής, δύναται να επιτρέψει 
δαπάνες επιπλέον ενός προσωρινού 
δωδεκατημορίου, οι οποίες δεν 
υπερβαίνουν ωστόσο το άθροισμα 
τεσσάρων προσωρινών δωδεκατημορίων, 
εξαιρουμένου του δωδεκατημορίου που 
καθίσταται αυτομάτως διαθέσιμο, εκτός 
δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, 
τόσο για τις πράξεις ανάληψης 
υποχρέωσης όσο και για τις πράξεις 
πληρωμής, πέραν εκείνων που καθίστανται 
αυτομάτως διαθέσιμες δυνάμει των 
παραγράφων 1 και 2. Το Συμβούλιο 
διαβιβάζει αμελλητί τη σχετική απόφαση 
έγκρισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εφόσον το απαιτεί η συνέχεια της δράσης 
της Ένωσης, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας 
με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση 
της Επιτροπής, δύναται να επιτρέψει 
δαπάνες επιπλέον ενός προσωρινού 
δωδεκατημορίου, οι οποίες δεν 
υπερβαίνουν ωστόσο το άθροισμα 
τεσσάρων προσωρινών δωδεκατημορίων, 
εκτός δεόντως αιτιολογημένων 
περιπτώσεων, τόσο για τις πράξεις 
ανάληψης υποχρέωσης όσο και για τις 
πράξεις πληρωμής, πέραν εκείνων που 
καθίστανται αυτομάτως διαθέσιμες 
δυνάμει των παραγράφων 1 και 2. Το 
Συμβούλιο διαβιβάζει αμελλητί τη σχετική 
απόφαση έγκρισης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές προτείνουν να επανέλθει η διατύπωση του κανονισμού 966/2012 (επιτρέποντας 
μόνο τέσσερα προσωρινά δωδεκατημόρια).

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χρηματοδοτικές συνεισφορές των 
κρατών μελών, τρίτων χωρών και 
οργανισμών που δεν δημιουργούνται 
δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης 
Ευρατόμ σε ορισμένες ενέργειες ή 

α) ειδικές συμπληρωματικές 
χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών 
μελών, τρίτων χωρών και οργανισμών που 
δεν δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και 
της Συνθήκης Ευρατόμ σε ορισμένες 
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προγράμματα που χρηματοδοτούνται από 
την Ένωση καθώς και σε συμπληρωματικά 
προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, τα οποία διαχειρίζεται η 
Επιτροπή για λογαριασμό τους·

ενέργειες ή προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από την Ένωση καθώς 
και σε συμπληρωματικά προγράμματα 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, τα 
οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή για 
λογαριασμό τους·

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση για να υπογραμμίσει ότι «κανονικές» χρηματοδοτικές συνεισφορές από τα κράτη 
μέλη δεν αποτελούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) πόροι προερχόμενοι από τα κράτη 
μέλη που δεν συμμορφώνονται με τον 
διορθωτικό μηχανισμό κατανομής που 
καταρτίστηκε δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 604/2013.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με βάση ειδικούς εσωτερικούς 
κανόνες, τα θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης μπορούν, κατ’ 
εξαίρεση να αποδέχονται εταιρικές 
χορηγίες σε είδος υπό την προϋπόθεση ότι:

2. Με βάση ειδικούς εσωτερικούς 
κανόνες, οι οποίοι δημοσιεύονται στους 
αντίστοιχους ιστοτόπους τους, τα θεσμικά 
όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης 
μπορούν, κατ’ εξαίρεση να αποδέχονται 
εταιρικές χορηγίες σε είδος υπό την 
προϋπόθεση ότι:

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) όσον αφορά τη διαφάνεια, 
δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία σχετικά με 
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τις χορηγίες και τους χορηγούς·

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε θεσμικό όργανο εκτός της 
Επιτροπής μπορεί, στο πλαίσιο του οικείου 
τμήματος του προϋπολογισμού, να 
πραγματοποιεί μεταφορές εντός άρθρων 
και στο εσωτερικό του κάθε κεφαλαίου 
χωρίς να προαπαιτείται ενημέρωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Μπορεί επίσης να 
πραγματοποιεί μεταφορές από κεφάλαιο 
σε κεφάλαιο στο εσωτερικό του ίδιου 
τίτλου, με μέγιστο όριο το 10% των 
πιστώσεων του οικονομικού έτους που 
εμφαίνονται στη γραμμή από την οποία 
πρόκειται να γίνει η μεταφορά, χωρίς να 
προαπαιτείται ενημέρωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4. Κάθε θεσμικό όργανο εκτός της 
Επιτροπής μπορεί, στο πλαίσιο του οικείου 
τμήματος του προϋπολογισμού, να 
πραγματοποιεί μεταφορές εντός άρθρων 
χωρίς να προαπαιτείται ενημέρωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές δεν προτείνουν να μην αποδυναμωθούν περαιτέρω τα προνόμια της αρμόδιας επί 
του προϋπολογισμού αρχής και έτσι να διατηρηθεί η διάταξη που ισχύει σήμερα. (Η Επιτροπή 
πρότεινε αντιστροφή των αλλαγών).

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όσον αφορά τις επιχειρησιακές 
δαπάνες, σε μεταφορά πιστώσεων μεταξύ 
κεφαλαίων στο εσωτερικό του ίδιου τίτλου 
ή μεταξύ διαφορετικών τίτλων οι οποίοι 
καλύπτονται από την ίδια βασική πράξη, 
συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων 
για τις δαπάνες διοικητικής στήριξης, με 
μέγιστο όριο το 10% των πιστώσεων του 
οικονομικού έτους που εμφαίνονται στη 
γραμμή από την οποία πραγματοποιείται η 

γ) όσον αφορά τις επιχειρησιακές 
δαπάνες, σε μεταφορά πιστώσεων μεταξύ 
κεφαλαίων στο εσωτερικό του ίδιου τίτλου 
με μέγιστο όριο το 10% των πιστώσεων 
του οικονομικού έτους που εμφαίνονται 
στη γραμμή από την οποία 
πραγματοποιείται η μεταφορά·
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μεταφορά·

Αιτιολόγηση

Παρά τη θετική γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με αυτήν την προτεινόμενη από την 
Επιτροπή αλλαγή, οι εισηγητές θεωρούν ότι θα ήταν επιζήμιο για τη διαφάνεια και δεν το 
θεωρούν ζήτημα ευελιξίας. Τα δικαιώματα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής δεν θα 
πρέπει να αποδυναμωθούν περαιτέρω.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) όσον αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), σε 
μεταφορά πιστώσεων από το 
αποθεματικό στη γραμμή του 
προϋπολογισμού μόλις εγκριθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο η απόφαση για κινητοποίηση 
του Ταμείου·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η εποπτεία της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του 
πρώτου εδαφίου, επιτρέπονται οι 
αυτόνομες μεταφορές από τις γραμμές 
διοικητικής στήριξης στις αντίστοιχες 
επιχειρησιακές γραμμές.

διαγράφεται

(Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 28, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο).

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή είναι δυνατό να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο προτάσεις για μεταφορές 
πιστώσεων πληρωμών στα ταμεία η 
διαχείριση των οποίων ασκείται υπό 
καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης, 
εξαιρουμένου του ΕΓΤΕ, έως τις 10 
Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού 
έτους. Η μεταφορά πιστώσεων πληρωμών 
μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε θέση των 
προϋπολογισμού. Η περίοδος των έξι 
εβδομάδων που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3 περιορίζεται σε τρεις 
εβδομάδες.

Η Επιτροπή είναι δυνατό να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο προτάσεις για μεταφορές 
πιστώσεων πληρωμών στα ταμεία η 
διαχείριση των οποίων ασκείται υπό 
καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης, 
εξαιρουμένου του ΕΓΤΕ, έως τις 10 
Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού 
έτους. Η μεταφορά πιστώσεων πληρωμών 
μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε θέση των 
προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Η συντόμευση της περιόδου διαβούλευσης που προτείνει η Επιτροπή είναι ασυμβίβαστη με τις 
εσωτερικές διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της επιτροπής BUDG.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περίοδος των έξι εβδομάδων που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 
περιορίζεται σε τρεις εβδομάδες.

διαγράφεται

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 
εγκρίνεται, εάν εντός της περιόδου των έξι 
εβδομάδων συμβεί οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα:

6. Η πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 
εγκρίνεται, εάν εντός της περιόδου των έξι 
εβδομάδων ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο λάβουν 
απόφαση για τροποποίηση ή απόρριψη 
της πρότασης μεταφοράς.
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Αιτιολόγηση

Απλούστευση. Καμιά αλλαγή επί της ουσίας.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο την εγκρίνουν·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Απλούστευση. Βλ. παραπάνω.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την εγκρίνει είτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο και το 
άλλο θεσμικό όργανο δεν λαμβάνει θέση·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Απλούστευση. Βλ. παραπάνω.

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου και το 
Συμβούλιο δεν λαμβάνουν θέση ή δεν 
λαμβάνουν απόφαση για τροποποίηση ή 
απόρριψη της πρότασης μεταφοράς.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Απλούστευση. Βλ. παραπάνω.
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Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η μεταφορά αντιπροσωπεύει 
λιγότερο από το 10% των πιστώσεων που 
εμφαίνονται στη γραμμή από την οποία 
έγινε η μεταφορά ή δεν υπερβαίνει το ποσό 
των 5 000 000 EUR·

α) η μεταφορά αντιπροσωπεύει 
λιγότερο από το 10% των πιστώσεων που 
εμφαίνονται στη γραμμή από την οποία 
έγινε η μεταφορά και δεν υπερβαίνει το 
ποσό των 5 000 000 EUR·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της τρέχουσας εποπτείας εκ μέρους 
της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με τις μεταφορές, καθώς θα μειώσει την 
περίοδο εξέτασης από έξι σε τρεις εβδομάδες για ορισμένες μεταφορές άνω των 
5 000 000 EUR.

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
στα εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό 
εάν δεν υπάρχουν προσδιορισμένες 
ανάγκες που να καθιστούν δυνατή τη 
χρήση των εν λόγω εσόδων για τον σκοπό 
για τον οποίο προορίζονται.

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
στα εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό 
εάν δεν υπάρχουν προσδιορισμένες 
ανάγκες που να καθιστούν δυνατή τη 
χρήση των εν λόγω εσόδων για τον σκοπό 
για τον οποίο προορίζονται. Στην 
περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η 
διαδικασία του άρθρου 29.

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές υποστηρίζουν την ευελιξία όσον αφορά τα εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, 
για τα οποία δεν υπάρχουν προσδιορισμένες ανάγκες. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει 
να εφαρμόζονται οι κανόνες για τις μη αυτόνομες μεταφορές.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι μεταφορές πιστώσεων για το διαγράφεται
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση θεωρούνται 
εγκριθείσες από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όταν 
εκδοθεί η απόφαση κινητοποίησης του 
Ταμείου.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η εποπτεία της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πιστώσεις διέπονται από τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, δηλαδή εκτελούνται σύμφωνα 
με τις ακόλουθες αρχές:

1. Οι πιστώσεις χρησιμοποιούνται και 
ο προϋπολογισμός της Ένωσης εκτελείται 
σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, δηλαδή 
τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά με τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 39 
παράγραφος 3 στοιχείο η) και το άρθρο 
239 παράγραφος 1 στοιχείο β) περίπτωση 
ii).

γ) υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά με 
την πρόοδο και τα προβλήματα όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών, 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 39 
παράγραφος 3 στοιχείο η) και το άρθρο 
239 παράγραφος 1 στοιχείο β) περίπτωση 
ii).

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι στόχοι που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 πρέπει να είναι 
συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, 
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σχετικοί και προσδιορισμένοι χρονικά. Οι 
δείκτες επιδόσεων που χρησιμοποιούνται 
για την παρακολούθηση της επίτευξής 
τους καθορίζονται σε επίπεδο 
δραστηριότητας και καλύπτουν όλους 
τους τομείς .

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές θεωρούν ότι οι «έξυπνοι στόχοι» από την τρέχουσα έκδοση του δημοσιονομικού 
κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν και θα πρέπει να επανεισαχθούν στην πρόταση της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα προγράμματα και οι 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
σημαντικές δαπάνες υποβάλλονται σε εκ 
των προτέρων και εκ των υστέρων 
αξιολόγηση (εφεξής «αξιολόγηση»), η 
οποία είναι αναλογική προς τους στόχους 
και τη δαπάνη.

1. Τα προγράμματα και οι 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
σημαντικές δαπάνες με κινητοποίηση 
πόρων άνω των 5 000 000 EUR 
υποβάλλονται σε εκτίμηση επιπτώσεων 
και εκ των υστέρων αξιολόγηση (εφεξής 
«αξιολόγηση»), η οποία είναι αναλογική 
προς τους στόχους και τη δαπάνη.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 32 παράγραφος 3.

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις 
στο πλαίσιο της προπαρασκευής ενός 
προγράμματος ή μιας δραστηριότητας 
βασίζονται σε στοιχεία για τις επιδόσεις 
σχετικών προγραμμάτων ή 
δραστηριοτήτων και προσδιορίζουν και 
αναλύουν τα ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν, την προστιθέμενη αξία 
σε επίπεδο ΕΕ, τους στόχους, τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα των 

2. Οι εκτιμήσεις αντικτύπου στο 
πλαίσιο της προπαρασκευής ενός 
προγράμματος ή μιας δραστηριότητας 
βασίζονται σε στοιχεία για τις επιδόσεις 
σχετικών προγραμμάτων ή 
δραστηριοτήτων και προσδιορίζουν και 
αναλύουν τα ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν, την προστιθέμενη αξία 
σε επίπεδο ΕΕ, τους στόχους, τις 
διαθέσιμες επιλογές πολιτικής 
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διαφόρων επιλογών και τις διαδικασίες 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

περιλαμβανομένων των κινδύνων που 
συνδέονται με αυτές, τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα των διαφόρων επιλογών 
ειδικότερα οιονδήποτε οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, 
και τις διαδικασίες παρακολούθησης και 
αξιολόγησης που χρειάζονται για την 
μέτρησή τους, την πλέον κατάλληλη 
μέθοδο εκτέλεσης για την προτιμώμενη 
επιλογή, την εσωτερική συνοχή και τις 
σχέσεις με άλλα συναφή μέσα, το ύψος 
των πιστώσεων, των ανθρώπινων πόρων 
και των λοιπών διοικητικών δαπανών 
που πρέπει να διατεθούν με δέουσα 
συνεκτίμηση της σχέσης κόστους 
αποτελεσματικότητας, και τα διδάγματα 
του παρελθόντος.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 32 παράγραφος 3.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
εκτιμούν τις επιδόσεις του προγράμματος ή 
της δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η 
συνεκτικότητα, η συνάφεια και η 
προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ. 
Διενεργούνται ανά τακτά διαστήματα και 
αρκετά εγκαίρως ώστε οι διαπιστώσεις να 
μπορούν να ληφθούν υπόψη σε εκ των 
προτέρων αξιολογήσεις κατά την 
προπαρασκευή συναφών προγραμμάτων 
και δραστηριοτήτων.

3. Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
εκτιμούν τις επιδόσεις του προγράμματος ή 
της δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η 
οικονομία, η συνεκτικότητα, η συνάφεια 
και η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ. 
Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνουν υπόψη το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας 
παρακολούθησης με δείκτες απόδοσης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 31 παράγραφος 
2. Διενεργούνται ανά τακτά διαστήματα, 
και τουλάχιστον ανά εξαετία για 
προγράμματα και δραστηριότητες που 
συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες, και 
αρκετά εγκαίρως ώστε οι διαπιστώσεις να 
μπορούν να ληφθούν υπόψη στις 
εκτιμήσεις επιπτώσεων κατά την 
προπαρασκευή συναφών προγραμμάτων 
και δραστηριοτήτων.
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Αιτιολόγηση

Πρόσθετο κείμενο στην τροπολογία 34. Η ορολογία για τις «αξιολογήσεις» θα πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Επιπλέον, 
η διατύπωση του άρθρου 18 των εν ισχύι κανόνων εφαρμογής αναδιαμορφώθηκε όσον αφορά 
προγράμματα και δραστηριότητες που συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες.

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε πρόταση ή πρωτοβουλία 
υποβαλλόμενη στη νομοθετική αρχή από 
την Επιτροπή, από τον Ύπατο Εκπρόσωπο 
της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 
(«Ύπατος Εκπρόσωπος») ή από κράτος 
μέλος, και δυνάμενη να έχει επιπτώσεις 
στον προϋπολογισμό, 
συμπεριλαμβανόμενων των μεταβολών 
στον αριθμό των θέσεων απασχόλησης, 
συνοδεύεται από δημοσιονομικό δελτίο και 
από την εκ των προτέρων αξιολόγηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 32.

Κάθε πρόταση ή πρωτοβουλία 
υποβαλλόμενη στη νομοθετική αρχή από 
την Επιτροπή, από τον Ύπατο Εκπρόσωπο 
της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 
(«Ύπατος Εκπρόσωπος») ή από κράτος 
μέλος, και δυνάμενη να έχει επιπτώσεις 
στον προϋπολογισμό, 
συμπεριλαμβανόμενων των μεταβολών 
στον αριθμό των θέσεων απασχόλησης, 
συνοδεύεται από δημοσιονομικό δελτίο και 
από την εκτίμηση αντικτύπου που 
προβλέπεται στο άρθρο 32.

Αιτιολόγηση

Συνεκτική ορολογία σύμφωνα με τις τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 32.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν πρόκειται για πολυετείς ενέργειες, το 
δημοσιονομικό δελτίο περιλαμβάνει το 
προβλέψιμο χρονοδιάγραμμα των ετήσιων 
αναγκών σε πιστώσεις και σε προσωπικό, 
περιλαμβανομένου του εξωτερικού 
προσωπικού, καθώς και αξιολόγηση των 
επιπτώσεών τους στο μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό πεδίο.

Όταν πρόκειται για πολυετείς ενέργειες, το 
δημοσιονομικό δελτίο περιλαμβάνει το 
προβλέψιμο χρονοδιάγραμμα των ετήσιων 
αναγκών σε πιστώσεις και σε προσωπικό, 
περιλαμβανομένου του εξωτερικού 
προσωπικού, καθώς και αξιολόγηση των 
επιπτώσεών τους στο μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πεδίο.
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Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) η επίτευξη των στόχων επίδοσης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 31 παράγραφος 
2·

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαδικασίες παρακολούθησης της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας καθώς επίσης της 
συνέχειας που δίνεται στις εντοπιζόμενες 
αδυναμίες και τις εξαιρέσεις των 
εσωτερικών ελέγχων·

ε) διαδικασίες παρακολούθησης της 
αποτελεσματικότητας·

Αιτιολόγηση

Η μεταπαρακολούθηση για τον εντοπισμό των αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου είναι μια 
σημαντική πτυχή και θα πρέπει κατά συνέπεια να εξετάζονται σε ξεχωριστό σημείο - βλέπε 
παρακάτω τροπολογίες εισηγητών.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) διαδικασίες της συνέχειας που 
δίνεται στις εντοπιζόμενες αδυναμίες και 
τις εξαιρέσεις των εσωτερικών ελέγχων·

Αιτιολόγηση

Βλ. προηγούμενο σημείο (ε).

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προϋπολογισμοί δημοσιεύονται εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία κατά 
την οποία κηρύσσονται οριστικά 
εγκριθέντες.

Οι προϋπολογισμοί δημοσιεύονται σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός τεσσάρων 
εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την 
οποία κηρύσσονται οριστικά εγκριθέντες, 
ενώ οι υπόλοιπες γλωσσικές εκδοχές 
δημοσιεύονται εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία οι 
προϋπολογισμοί κηρύσσονται οριστικά 
εγκριθέντες.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες ως προς τους αποδέκτες 
στο πλαίσιο των ταμείων της Ένωσης που 
υλοποιούνται υπό καθεστώς άμεσης 
εκτέλεσης δημοσιεύονται σε δικτυακό 
τόπο του οικείου θεσμικού οργάνου της 
Ένωσης, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 
του έτους που έπεται του οικονομικού 
έτους κατά το οποίο έχει αναληφθεί νομική 
δέσμευση για τα κονδύλια.

Οι πληροφορίες ως προς τους αποδέκτες 
στο πλαίσιο των ταμείων της Ένωσης που 
υλοποιούνται υπό καθεστώς άμεσης 
εκτέλεσης δημοσιεύονται σε δικτυακό 
τόπο του οικείου θεσμικού οργάνου της 
Ένωσης και στο σύστημα οικονομικής 
διαφάνειας, το αργότερο μέχρι τις 30 
Ιουνίου του έτους που έπεται του 
οικονομικού έτους κατά το οποίο έχει 
αναληφθεί νομική δέσμευση για τα 
κονδύλια.

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή, με τη βοήθεια των 
κρατών μελών, κοινοποιεί με τον 
κατάλληλο τρόπο και εγκαίρως 
πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες, 
και επίσης τη φύση και τον σκοπό των 
μέτρων που χρηματοδοτήθηκαν από τον 
προϋπολογισμό, όταν ο προϋπολογισμός 
εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 61 
παράγραφος 1 στοιχείο β).
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Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου ισχύει 
και για τις τοπικές αρχές κατά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης.
Οι πληροφορίες ως προς τους αποδέκτες 
στο πλαίσιο των ταμείων της Ένωσης 
που υλοποιούνται υπό καθεστώς άμεσης 
εκτέλεσης δημοσιεύονται σε ιστότοπο του 
οικείου θεσμικού οργάνου της Ένωσης, 
το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του 
έτους που έπεται του οικονομικού έτους 
κατά το οποίο έχει αναληφθεί νομική 
δέσμευση για τα κονδύλια.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο διατίθενται με τη δέουσα 
συνεκτίμηση των απαιτήσεων 
εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, ιδίως 
δε της προστασίας των προσωπικών, και 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α) το όνομα του αποδέκτη·
β) τον τόπο του αποδέκτη·
γ) το ποσό για το οποίο έχει αναληφθεί 
νομική δέσμευση·
δ) τη φύση και τον σκοπό του μέτρου.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του 
τέταρτου εδαφίου, ως «τόπος» νοείται:
i) η διεύθυνση του αποδέκτη όταν 
αυτός είναι νομικό πρόσωπο·
ii) η περιφέρεια σε επίπεδο NUTS 2 
του αποδέκτη όταν αυτός είναι φυσικό 
πρόσωπο.
Οι συγκεκριμένες πληροφορίες 
δημοσιεύονται μόνο για βραβεία που 
απονέμονται, επιδοτήσεις που 
χορηγούνται και συμβάσεις που 
ανατίθενται κατόπιν διαγωνισμών ή 
διαδικασιών χορήγησης επιδοτήσεων ή 
διαδικασιών δημοσίων προμηθειών, 
καθώς και για εμπειρογνώμονες που 
έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 230 
παράγραφος 2. Οι πληροφορίες αυτές δεν 
δημοσιεύονται όταν πρόκειται για:
i) στήριξη για εκπαίδευση που 
καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα και 
άλλη άμεση στήριξη η οποία 
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καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που 
την χρειάζονται επιτακτικά, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 185 παράγραφος 4 
στοιχείο β)·
ii) συμβάσεις πολύ μικρού ύψους οι 
οποίες ανατίθενται σε εμπειρογνώμονες 
που επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 
230 παράγραφος 2 καθώς και συμβάσεις 
πολύ μικρού ύψους κάτω του ποσού που 
αναφέρεται στο σημείο 14.4 του 
παραρτήματος.
Ο ιστότοπος του θεσμικού οργάνου της 
Ένωσης περιλαμβάνει τουλάχιστον 
παραπομπή στη διεύθυνση του ιστοτόπου 
όπου παρατίθενται οι σχετικές 
πληροφορίες, εφόσον αυτές δεν 
δημοσιεύονται απευθείας στην ειδική 
προς τούτο θέση του ιστοτόπου του 
θεσμικού οργάνου της Ένωσης.
Όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, η 
δημοσιοποίηση περιορίζεται στο όνομα 
και τον τόπο του αποδέκτη, στο ποσό για 
το οποίο έχει αναληφθεί νομική δέσμευση 
και στον σκοπό του μέτρου. Η 
δημοσίευση των πληροφοριών αυτών 
βασίζεται σε κατάλληλα κριτήρια, όπως η 
περιοδικότητα, το είδος ή το μέγεθος του 
μέτρου. Όσον αφορά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, οι πληροφορίες 
διαγράφονται δύο έτη μετά την περάτωση 
του οικονομικού έτους κατά το οποίο έχει 
αναληφθεί νομική δέσμευση για το ποσό. 
Το ίδιο ισχύει για τα προσωπικά 
δεδομένα νομικών προσώπων των 
οποίων ο επίσημος τίτλος προσδιορίζει 
ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα.
Η υποχρέωση δημοσίευσης δεν ισχύει σε 
περίπτωση που η αποκάλυψη των 
δεδομένων αυτών θα έθετε σε κίνδυνο τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
οικείων ατόμων, όπως κατοχυρώνονται 
από τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ή θα έθιγε τα εμπορικά συμφέροντα των 
αποδεκτών.
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Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς 
αποδέκτες κονδυλίων τα οποία παρέχονται 
μέσω χρηματοδοτικών μέσων που 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης για ποσό κάτω των 
500 000 EUR περιορίζονται σε στατιστικά 
στοιχεία, παρουσιαζόμενα συγκεντρωτικά 
με βάση σχετικά κριτήρια, όπως η 
γεωγραφική κατάσταση, η οικονομική 
τυπολογία των αποδεκτών, το είδος της 
χορηγούμενης στήριξης και ο τομέας 
πολιτικής της Ένωσης στο πλαίσιο του 
οποίου χορηγείται η στήριξη.

Οι πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς 
αποδέκτες κονδυλίων τα οποία παρέχονται 
μέσω χρηματοδοτικών μέσων που 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης για ποσό κάτω των 
200 000 EUR περιορίζονται σε στατιστικά 
στοιχεία, παρουσιαζόμενα συγκεντρωτικά 
με βάση σχετικά κριτήρια, όπως η 
γεωγραφική κατάσταση, η οικονομική 
τυπολογία των αποδεκτών, το είδος της 
χορηγούμενης στήριξης και ο τομέας 
πολιτικής της Ένωσης στο πλαίσιο του 
οποίου χορηγείται η στήριξη.

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα δημοσιευόμενα στοιχεία που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι 
διαθέσιμα όλα στον ίδιο ιστότοπο, υπό 
την ευθύνη της Επιτροπής.

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την υποβολή του σχεδίου 
προϋπολογισμού, η Επιτροπή προβαίνει 
σε διαβούλευση με τους πολίτες.

Αιτιολόγηση

Οι συνεισηγητές επικροτούν την ιδέα της μεγαλύτερης συμμετοχής των πολιτών, όπως προτείνει 
η Επιτροπή στο άρθρο 54 παράγραφος3, και θεωρούν ότι τούτο θα πρέπει να ισχύει επίσης για 
την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού.
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Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τον αριθμό των θέσεων που είναι 
καλυμμένες στην αρχή του έτους κατά το 
οποίο υποβάλλεται το σχέδιο 
προϋπολογισμού, και την κατανομή τους 
ανά βαθμό και διοικητική μονάδα·

iii) τον αριθμό των θέσεων που είναι 
καλυμμένες στην αρχή του έτους κατά το 
οποίο υποβάλλεται το σχέδιο 
προϋπολογισμού, και την κατανομή τους 
ανά βαθμό, ανά διοικητική μονάδα και 
ανά φύλο·

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – στοιχείο η – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά 
με την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος·

iii) επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά 
με την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 
31·

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. συγκριτικό πίνακα που 
περιλαμβάνει το σχέδιο προϋπολογισμού 
της Επιτροπής για τα άλλα θεσμικά 
όργανα και τις αρχικές δημοσιονομικές 
προβλέψεις των άλλων θεσμικών 
οργάνων όπως διαβιβάστηκαν στην 
Επιτροπή·

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται να υποχρεωθεί η Επιτροπή να προσθέτει στην 
πρότασή της για τον προϋπολογισμό τον αρχικό προϋπολογισμό όπως εγκρίνεται από τα 
διάφορα θεσμικά όργανα, ούτως ώστε οι μονομερείς τροποποιήσεις που επιφέρει η Επιτροπή να 
καθίστανται ορατές και διαφανείς.
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Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) το συνολικό ποσό προβλέψεων για 
κινδύνους και υποχρεώσεις, καθώς και 
κάθε πληροφορία σχετικά με την έκθεση 
της Ένωσης σε χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους·

θ) το συνολικό ποσό προβλέψεων για 
κινδύνους και υποχρεώσεις, καθώς και 
κάθε πληροφορία σχετικά με την έκθεση 
της Ένωσης σε χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων·

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) την απόδοση του χρηματοδοτικού 
μέσου, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν, της 
επιδιωκόμενης και της επιτευχθείσας 
μόχλευσης·

ια) την απόδοση του χρηματοδοτικού 
μέσου, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν, της 
επιδιωκόμενης μόχλευσης, της 
επιτευχθείσας μόχλευσης, και του ποσού 
των έως τότε συγκεντρωθέντων 
ιδιωτικών κεφαλαίων·

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το έγγραφο εργασίας περιλαμβάνει επίσης 
επισκόπηση των διοικητικών δαπανών που 
απορρέουν από τέλη διαχείρισης και άλλες 
χρηματοοικονομικές και λειτουργικές 
επιβαρύνσεις που καταβάλλονται για τη 
διαχείριση χρηματοδοτικών μέσων, 
συνολικά και ανά φορέα διαχείρισης, 
καθώς και ανά χρηματοδοτικό μέσο που 
τελεί υπό διαχείριση.

Το έγγραφο εργασίας περιλαμβάνει επίσης 
ειδική ενημέρωση για τα δέκα 
χρηματοδοτικά μέσα με τις χειρότερες 
επιδόσεις καθώς και επισκόπηση των 
διοικητικών δαπανών που απορρέουν από 
τέλη διαχείρισης και άλλες 
χρηματοοικονομικές και λειτουργικές 
επιβαρύνσεις που καταβάλλονται για τη 
διαχείριση χρηματοδοτικών μέσων, 
συνολικά και ανά φορέα διαχείρισης, 
καθώς και ανά χρηματοδοτικό μέσο που 
τελεί υπό διαχείριση.
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Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν η Επιτροπή χρησιμοποιεί 
καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης, 
επισυνάπτει στο σχέδιο προϋπολογισμού 
έγγραφο εργασίας σχετικά με τις 
δραστηριότητες που στηρίζονται από τα 
καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης, 
την εφαρμογή και τις επιδόσεις τους.

6. Όταν η Επιτροπή χρησιμοποιεί 
καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης για 
εξωτερικές δράσεις, επισυνάπτει στο 
σχέδιο προϋπολογισμού λεπτομερές 
έγγραφο εργασίας σχετικά με τις 
δραστηριότητες που στηρίζονται από τα εν 
λόγω καταπιστευματικά ταμεία, την 
εφαρμογή τους, τις επιδόσεις τους, τις 
δαπάνες διαχείρισής τους, συνεισφορές 
άλλες από τις προερχόμενες από την 
Ένωση, καθώς και προκαταρκτική 
εκτίμηση σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 227 παράγραφος 3. Το έγγραφο 
εργασίας παρουσιάζει επίσης τον τρόπο 
με τον οποίο οι δραστηριότητες αυτές 
συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στη βασική πράξη του μέσου 
από το οποίο χορηγήθηκε η συνεισφορά 
της Ένωσης στο καταπιστευματικό 
ταμείο.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση των τροπολογιών στο άρθρο 227.

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Επίσης, το έγγραφο εργασίας της 
παραγράφου 6:

9. Επίσης, το έγγραφο εργασίας της 
παραγράφου 8:

Αιτιολόγηση

Διόρθωση
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Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός αν συντρέχουν δεόντως 
τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις, η 
Επιτροπή υποβάλλει τα σχέδια 
διορθωτικών προϋπολογισμών της 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο το αργότερο έως την 
15η Οκτωβρίου εκάστου οικονομικού 
έτους. Μπορεί να επισυνάπτει γνώμη 
σχετικά με τις αιτήσεις προσχεδίων 
διορθωτικών προϋπολογισμών που 
προέρχονται από τα άλλα θεσμικά όργανα.

3. Εκτός αν συντρέχουν δεόντως 
τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις, η 
Επιτροπή υποβάλλει τα σχέδια 
διορθωτικών προϋπολογισμών της 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έως την 1η 
Σεπτεμβρίου εκάστου οικονομικού έτους. 
Μπορεί να επισυνάπτει γνώμη σχετικά με 
τις αιτήσεις προσχεδίων διορθωτικών 
προϋπολογισμών που προέρχονται από τα 
άλλα θεσμικά όργανα.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρεται η προηγούμενη προθεσμία από το άρθρο 41(3) του κανονισμού 966/2012.

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το τμήμα της Επιτροπής στον 
προϋπολογισμό μπορεί να περιλαμβάνει 
«αρνητικό αποθεματικό», με ανώτατο 
ύψος 400 000 000 EUR. Το αποθεματικό 
αυτό, που εγγράφεται σε χωριστό τίτλο, 
περιλαμβάνει αποκλειστικά πιστώσεις 
πληρωμών.

Το τμήμα της Επιτροπής στον 
προϋπολογισμό μπορεί να περιλαμβάνει 
«αρνητικό αποθεματικό», με ανώτατο 
ύψος 200 000 000 EUR. Το αποθεματικό 
αυτό, που εγγράφεται σε χωριστό τίτλο, 
περιλαμβάνει αποκλειστικά πιστώσεις 
πληρωμών.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται το προηγούμενο ποσό από το άρθρο 47 του κανονισμού 966/2012, όπως έχει 
προταθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ. παρ. 53 της γνωμοδότησης αριθ 1/2017).

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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vα) όλα τα έσοδα και τις δαπάνες 
δυνάμει των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών 
Ταμείων Ανάπτυξης που εγγράφονται σε 
ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού 
εντός του τμήματος της Επιτροπής·

Αιτιολόγηση

Ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) τις ενδεδειγμένες παρατηρήσεις για 
κάθε υποδιαίρεση, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 45 παράγραφος 1. Οι παρατηρήσεις 
του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τα 
στοιχεία αναφοράς της βασικής πράξης, 
εφόσον υπάρχει, καθώς και τις 
ενδεδειγμένες επεξηγήσεις σχετικά με τη 
φύση και τον προορισμό των πιστώσεων·

vi) τις ενδεδειγμένες παρατηρήσεις για 
κάθε υποδιαίρεση, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 45 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επισημασμένων πρόσθετων 
παρατηρήσεων που ψηφίστηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Οι παρατηρήσεις του 
προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τα 
στοιχεία αναφοράς της βασικής πράξης, 
εφόσον υπάρχει, καθώς και τις 
ενδεδειγμένες επεξηγήσεις σχετικά με τη 
φύση και τον προορισμό των πιστώσεων·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει σκοπό να αποτρέψει καταστάσεις στις οποίες το αποτέλεσμα των 
δημοσιονομικών τριμερών διαλόγων δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στις παρατηρήσεις στον 
τελικό προϋπολογισμό, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που 
αφορούν τα δοκιμαστικά σχέδια δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 40 000 000 EUR 
ανά οικονομικό έτος·

Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που 
αφορούν τα δοκιμαστικά σχέδια δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 40 000 000 EUR 
ανά οικονομικό έτος, μη 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμαστικών 
σχεδίων που προτείνει η Επιτροπή και 
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γίνονται δεκτά από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

Αιτιολόγηση

Τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που προτείνονται από την 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεράνω του ανώτατου ορίου που προσδιορίζεται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που 
αφορούν τις νέες προπαρασκευαστικές 
ενέργειες τις αναφερόμενες στο παρόν 
στοιχείο δεν υπερβαίνει τα 
50 000 000 EUR ανά οικονομικό έτος, και 
το συνολικό ποσό των πιστώσεων που 
δεσμεύονται πράγματι για τις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες δεν 
υπερβαίνει τα 100 000 000 EUR·

Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που 
αφορούν τις νέες προπαρασκευαστικές 
ενέργειες τις αναφερόμενες στο παρόν 
στοιχείο δεν υπερβαίνει τα 
50 000 000 EUR ανά οικονομικό έτος, και 
το συνολικό ποσό των πιστώσεων που 
δεσμεύονται πράγματι για τις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες δεν 
υπερβαίνει τα 100 000 000 EUR. Το ποσό 
αυτό δεν περιλαμβάνει τις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες που 
προτείνει η Επιτροπή και εγκρίνονται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που προτείνονται από την 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεράνω του ανώτατου ορίου που προσδιορίζεται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία 139

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αναγνωρίζει στα άλλα 
θεσμικά όργανα τις αρμοδιότητες που 
είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των 
τμημάτων του προϋπολογισμού που τους 
αντιστοιχούν.

1. Τα άλλα θεσμικά όργανα είναι 
αρμόδια για την εκτέλεση των τμημάτων 
του προϋπολογισμού που τους 
αντιστοιχούν.
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση - δεν υπάρχει πραγματική απόφαση της Επιτροπής για ανάθεση τέτοιων 
αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να συνάπτει 
συμφωνίες με άλλα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης με σκοπό τη διευκόλυνση της 
εκτέλεσης των πιστώσεων, ιδίως δε 
συμφωνίες διοικητικού περιεχομένου οι 
οποίες διέπουν την παροχή υπηρεσιών, την 
προμήθεια αγαθών, την εκτέλεση έργων ή 
την εκτέλεση συμβάσεων ακινήτων.

2. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης 
δύνανται να συνάπτουν μεταξύ τους 
συμφωνίες με σκοπό τη διευκόλυνση της 
εκτέλεσης των πιστώσεων, ιδίως δε 
συμφωνίες διοικητικού περιεχομένου οι 
οποίες διέπουν την παροχή υπηρεσιών, την 
προμήθεια αγαθών, την εκτέλεση έργων ή 
την εκτέλεση συμβάσεων ακινήτων.

Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εν λόγω συμφωνίες επιπέδου 
εξυπηρέτησης είναι επίσης δυνατό να 
συμφωνούνται μεταξύ τμημάτων των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, 
οργανισμών της Ένωσης, ευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, οντοτήτων ή προσώπων στα 
οποία ανατίθεται η εκτέλεση 
συγκεκριμένων ενεργειών στον τομέα της 
ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ 
και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα 
του Ανωτάτου Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Σχολείων. Οι εν λόγω 
συμφωνίες προβλέπουν την επιστροφή των 
δαπανών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα 
της εκτέλεσής τους.

3. Οι εν λόγω συμφωνίες επιπέδου 
εξυπηρέτησης είναι επίσης δυνατό να 
συμφωνούνται μεταξύ θεσμικών οργάνων 
της Ένωσης, οργανισμών της Ένωσης, 
ευρωπαϊκών υπηρεσιών, οντοτήτων ή 
προσώπων στα οποία ανατίθεται η 
εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στον 
τομέα της ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V 
της ΣΕΕ και του Γραφείου του Γενικού 
Γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Σχολείων. Οι εν λόγω 
συμφωνίες προβλέπουν την επιστροφή των 
δαπανών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα 
της εκτέλεσής τους. Η ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο 
άρθρο 73 παράγραφος 9 του παρόντος 
κανονισμού περιλαμβάνει στοιχεία για 
κάθε τέτοια συμφωνία.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της ενδυνάμωσης και προσθέτει μια διάταξη 
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σχετικά με την υποβολή εκθέσεων.

Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει 
τις αρμοδιότητές της για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τις 
επιχειρησιακές πιστώσεις του οικείου 
τμήματος στους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης και, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχιση 
των δραστηριοτήτων κατά την απουσία 
τους, στους αναπληρωτές επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών. Όταν οι επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης και, σε 
περίπτωση απουσίας τους, οι αναπληρωτές 
αυτών, ενεργούν ως δευτερεύοντες 
διατάκτες της Επιτροπής εφαρμόζουν τους 
κανόνες της Επιτροπής για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού και υπόκεινται στα 
ίδια καθήκοντα, στις ίδιες υποχρεώσεις και 
στις ίδιες ευθύνες όπως κάθε άλλος 
δευτερεύων διατάκτης της Επιτροπής.

Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει 
τις αρμοδιότητές της για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τις 
επιχειρησιακές πιστώσεις του οικείου 
τμήματος στους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης και, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχιση 
των δραστηριοτήτων κατά την απουσία 
τους από τη χώρα όπου έχει έδρα η 
αντιπροσωπεία τους, στους αναπληρωτές 
επικεφαλής των αντιπροσωπειών. Όταν οι 
επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης και, σε περίπτωση απουσίας τους, 
οι αναπληρωτές αυτών, ενεργούν ως 
δευτερεύοντες διατάκτες της Επιτροπής 
εφαρμόζουν τους κανόνες της Επιτροπής 
για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και 
υπόκεινται στα ίδια καθήκοντα, στις ίδιες 
υποχρεώσεις και στις ίδιες ευθύνες όπως 
κάθε άλλος δευτερεύων διατάκτης της 
Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΥΕΔ μπορεί κατ’ εξαίρεση να αναθέτει 
τις αρμοδιότητές της για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τις 
επιχειρησιακές πιστώσεις του οικείου 
τμήματος σε υπαλλήλους της Επιτροπής 
στην αντιπροσωπεία προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συνέχεια στη διοίκηση 
των αντιπροσωπειών απουσία του 

Η ΕΥΕΔ μπορεί κατ’ εξαίρεση να αναθέτει 
τις αρμοδιότητές της για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τις 
επιχειρησιακές πιστώσεις του οικείου 
τμήματος σε υπαλλήλους της Επιτροπής 
στην αντιπροσωπεία προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συνέχεια στη διοίκηση 
των αντιπροσωπειών απουσία του 
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αρμόδιου διατάκτη της ΕΥΕΔ. Στις 
εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες 
υπάλληλοι της Επιτροπής στις 
αντιπροσωπείες της Ένωσης ενεργούν ως 
δευτερεύοντες διατάκτες της ΕΥΕΔ, 
εφαρμόζουν τους κανόνες της ΕΥΕΔ για 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού και 
υπόκεινται στα ίδια καθήκοντα, στις ίδιες 
υποχρεώσεις και στις ίδιες ευθύνες όπως 
κάθε άλλος δευτερεύων διατάκτης της 
ΕΥΕΔ.

αρμόδιου διατάκτη της ΕΥΕΔ, από τη 
χώρα όπου βρίσκεται η έδρα της 
αντιπροσωπείας του/της. Στις εξαιρετικές 
περιπτώσεις στις οποίες υπάλληλοι της 
Επιτροπής στις αντιπροσωπείες της 
Ένωσης ενεργούν ως δευτερεύοντες 
διατάκτες της ΕΥΕΔ, εφαρμόζουν τους 
κανόνες της ΕΥΕΔ για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού και υπόκεινται στα ίδια 
καθήκοντα, στις ίδιες υποχρεώσεις και στις 
ίδιες ευθύνες όπως κάθε άλλος δευτερεύων 
διατάκτης της ΕΥΕΔ.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έμμεσα («έμμεση εκτέλεση»), όταν 
αυτό προβλέπεται από τη βασική πράξη ή 
στις περιπτώσεις του άρθρου 56 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) 
έως δ), μαζί με:

γ) έμμεσα («έμμεση εκτέλεση»), όταν 
αυτό προβλέπεται από τη βασική πράξη ή 
στις περιπτώσεις του άρθρου 56 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) 
έως δ), αναθέτοντας καθήκοντα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε:

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη προέρχεται από το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ)του κανονισμού 966/2012. 
Εάν η τροποποίηση από «έμμεση διαχείριση» σε «έμμεση εκτέλεση» είναι μόνον γλωσσική, 
σύμφωνα με την Επιτροπή, θα πρέπει να διατηρηθεί ο υφιστάμενος ορισμός της έμμεσης 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η σύνθεση του ομίλου ΕΤΕπ θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον, είναι καλύτερα 
να αναφερόμαστε στην ΕΤΕπ και το ΕΤΕ χωριστά.

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα 
με το άρθρο 317 ΣΛΕΕ και δεν αναθέτει 
καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
σε τρίτους, όταν τα εν λόγω καθήκοντα 
χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό 
διακριτικής ευχέρειας που συνεπάγεται 
πολιτικές επιλογές.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα 
με το άρθρο 317 ΣΛΕΕ και δεν αναθέτει 
καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
σε τρίτους, όταν τα εν λόγω καθήκοντα 
χαρακτηρίζονται από κάθε είδους 
διακριτική ευχέρεια που συνεπάγεται 
πολιτικές επιλογές.

Αιτιολόγηση

Καθήκοντα που αφορούν ζητήματα διακριτικής ευχέρειας που συνεπάγεται πολιτικές επιλογές 
πρέπει πάντα να αναλαμβάνονται από υπάλληλο ή μέλος του λοιπού προσωπικού της Ένωσης.

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού υπό καθεστώς 
επιμερισμένης εκτέλεσης, η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη τηρούν τις αρχές της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της 
διαφάνειας και της μη εφαρμογής 
διακρίσεων και εξασφαλίζουν την προβολή 
της δράσης της Ένωσης. Για τον σκοπό 
αυτόν, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εκπληρούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά τους λογιστικούς και 
άλλους ελέγχους και αναλαμβάνουν τις 
απορρέουσες ευθύνες που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Ορίζονται 
συμπληρωματικές διατάξεις σε ειδικούς 
τομεακούς κανόνες.

1. Όταν η Επιτροπή εκτελεί τον 
προϋπολογισμό υπό καθεστώς 
επιμερισμένης εκτέλεσης, ανατίθενται 
εκτελεστικά καθήκοντα στα κράτη μέλη. 
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τηρούν τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, της διαφάνειας και της μη 
εφαρμογής διακρίσεων και εξασφαλίζουν 
την προβολή της δράσης της Ένωσης 
κατά τη εκτέλεση των κονδυλίων της 
Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη εκπληρούν τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις τους όσον αφορά 
τους λογιστικούς και άλλους ελέγχους και 
αναλαμβάνουν τις απορρέουσες ευθύνες 
που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Ορίζονται συμπληρωματικές 
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διατάξεις σε ειδικούς τομεακούς κανόνες.

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τη συνεργασία με την Επιτροπή, την 
OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
(EPPO) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΕΣ).

Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τα κριτήρια και τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στους 
ειδικούς τομεακούς κανόνες, τα κράτη 
μέλη, αποφασίζοντας στο κατάλληλο 
επίπεδο, ορίζουν οργανισμούς που είναι 
αρμόδιοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο 
των πόρων της Ένωσης. Οι οργανισμοί 
αυτοί μπορούν επίσης να εκτελούν 
καθήκοντα που δεν συνδέονται με τη 
διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης και 
μπορούν να αναθέτουν ορισμένα από τα 
καθήκοντά τους σε άλλους οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 
που αναφέρονται στο άρθρο 61 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) περιπτώσεις ii) 
και iii).

Σύμφωνα με τα κριτήρια και τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στους 
ειδικούς τομεακούς κανόνες, τα κράτη 
μέλη, αποφασίζοντας στο κατάλληλο 
επίπεδο, ορίζουν οργανισμούς που είναι 
αρμόδιοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο 
των πόρων της Ένωσης. Οι οργανισμοί 
αυτοί μπορούν επίσης να εκτελούν 
καθήκοντα που δεν συνδέονται με τη 
διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης και 
μπορούν να αναθέτουν ορισμένα από τα 
καθήκοντά τους σε άλλους οργανισμούς.

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση καθηκόντων σε διεθνείς οργανισμούς και τις υπηρεσίες τους, καθώς και στον Όμιλο 
ΕΤΕπ, θα μειώσει τις δυνατότητες των κρατών μελών να ελέγχουν την εκτέλεση των Ταμείων 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά επιχορηγήσεις.

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 5 – εδάφιο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρέχουν δηλώσεις, υπογεγραμμένες στο 
κατάλληλο επίπεδο, σχετικά με τις 
πληροφορίες της παρούσας παραγράφου.

Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, δηλώσεις, υπογεγραμμένες 
στο κατάλληλο επίπεδο, σχετικά με τις 
πληροφορίες της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διαδοθούν βέλτιστες 
πρακτικές κατά την εκτέλεση των 
διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΕΓΤΕ 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, η 
Επιτροπή μπορεί, για σκοπούς 
ενημέρωσης, να θέσει στη διάθεση των 
οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο μεθοδολογικό 
οδηγό στον οποίο επεξηγεί τη δική της 
στρατηγική και προσέγγιση σε θέματα 
ελέγχου παρέχοντας φύλλα ελέγχου 
ενεργειών και παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών. Ο οδηγός αυτός ενημερώνεται 
όποτε είναι αναγκαίο.

Προκειμένου να διαδοθούν βέλτιστες 
πρακτικές κατά την εκτέλεση των 
διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΕΓΤΕ 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας 
και Αλιείας, η Επιτροπή μπορεί, για 
σκοπούς ενημέρωσης, να θέσει στη 
διάθεση των οργανισμών που είναι 
αρμόδιοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο 
μεθοδολογικό οδηγό στον οποίο επεξηγεί 
τη δική της στρατηγική και προσέγγιση σε 
θέματα ελέγχου παρέχοντας φύλλα 
ελέγχου ενεργειών και παραδείγματα 
βέλτιστων πρακτικών. Ο οδηγός αυτός 
ενημερώνεται όποτε είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε σχέση με τις θαλάσσιες και τις 
αλιευτικές υποθέσεις, για την εκπόνηση 
των γενικών και επιμέρους εθνικών 
προγραμμάτων απαιτείται ολοκληρωμένο 
εθνικό και υπο-εθνικό σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) όλων των 
οικονομικών υποχρεώσεων, στη βάση 
στενής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 
αρχών και κάθε επιμέρους αρχής 
διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο, και της 
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Επιτροπής. Η Επιτροπή υποβάλλει 
ετήσια έκθεση και δημοσιεύει ενδιάμεσες 
αξιολογήσεις.

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Για να χαραχθεί ειδική και 
κατάλληλη πολιτική και να καθοριστούν 
τα μέτρα, η Επιτροπή προωθεί την 
προετοιμασία των περιφερειακών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων σύμφωνα 
με τις αρχές της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας και λαμβάνοντας υπόψη 
τις περιφερειακές αρμοδιότητες.

Αιτιολόγηση

Οι περιφέρειες θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμά τους να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Κατά 
συνέπεια, οι περιφέρειες με αρμοδιότητες στον τομέα της αλιείας θα πρέπει να είναι σε θέση να 
προετοιμάσουν και να διαχειριστούν τα περιφερειακά επιχειρησιακά τους προγράμματα.

Τροπολογία 154

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Πόροι που διατίθενται στα κράτη 
μέλη υπό καθεστώς επιμερισμένης 
εκτέλεσης είναι επίσης δυνατό να 
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
πράξεις και μέσα τα οποία εφαρμόζονται 
δυνάμει του κανονισμού 2015/1017 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο 
Επενδυτικών Συμβουλών και την 
Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013.

9. Πόροι που διατίθενται στα κράτη 
μέλη υπό καθεστώς επιμερισμένης 
εκτέλεσης είναι επίσης δυνατό να 
χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με ειδικούς 
τομεακούς κανόνες, σε συνδυασμό με 
πράξεις και μέσα τα οποία εφαρμόζονται 
δυνάμει του κανονισμού 2015/1017 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο 
Επενδυτικών Συμβουλών και την 
Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013. 
Στο πλαίσιο αυτό τηρείται πάντα το 
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ισχύον μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης.

Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 62 a
Ενιαίο σύνολο κανόνων υπό καθεστώς 

επιμερισμένης εκτέλεσης
Όταν ένα ΕΔΕΤ συνδυάζεται με ένα ή 
περισσότερα άλλα ΕΔΕΤ ή με άλλο είδος 
χρηματοδότησης από την Ένωση στο 
πλαίσιο ενός μέτρου, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν γενικούς κανόνες 
για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου 
ενός από τα ΕΔΕΤ ή τύπων ενωσιακής 
χρηματοδότησης για το σύνολο του 
μέτρου. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
αυτούς τους γενικούς κανόνες στην 
Επιτροπή προς έγκριση.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην εφαρμογή της αρχής της "ενιαίας δέσμης κανόνων" στην 
επιμερισμένη διαχείριση, προκειμένου να απαλλάξει τους δικαιούχους και τις διοικητικές 
υπηρεσίες των κρατών μελών από διοικητικές επιβαρύνσεις, όπως αντικρουόμενες ερμηνείες 
των κανόνων από διάφορες ΓΔ της Επιτροπής. Μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή 
φαίνεται να είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό.

Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι «ευρωπαϊκές υπηρεσίες» είναι 
διοικητικές δομές που συστήνονται από 
την Επιτροπή ή από την Επιτροπή με ένα ή 
περισσότερα θεσμικά όργανα προς 
εκτέλεση ειδικών οριζόντιων καθηκόντων, 
υπό την προϋπόθεση ότι η σύστασή τους 
αιτιολογείται με μελέτη κόστους-ωφέλειας 
και εκτίμηση των σχετικών κινδύνων.

1. Οι «ευρωπαϊκές υπηρεσίες» είναι 
διοικητικές δομές που συστήνονται από 
την Επιτροπή ή από την Επιτροπή με ένα ή 
περισσότερα θεσμικά όργανα προς 
εκτέλεση ειδικών οριζόντιων καθηκόντων, 
υπό την προϋπόθεση ότι η σύστασή τους 
αιτιολογείται με μελέτη κόστους-ωφέλειας 
και εκτίμηση των σχετικών κινδύνων και 
υπόκειται σε έγκριση από το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) είναι δυνατό να εκτελούν μη 
υποχρεωτικά καθήκοντα τα οποία 
εγκρίνονται από τη διευθύνουσα επιτροπή 
της εκάστοτε υπηρεσίας μετά από εξέταση 
του κόστους-ωφελειών και των σχετικών 
κινδύνων για τα εμπλεκόμενα μέρη. Για 
την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, 
είναι δυνατό να ανατεθούν στην υπηρεσία 
εξουσίες διατάκτη ή να συναφθούν από 
την υπηρεσία ειδικές συμφωνίες επιπέδου 
εξυπηρέτησης με θεσμικά όργανα της 
Επιτροπής, οργανισμούς της Επιτροπής, 
άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες ή τρίτους.

β) είναι δυνατό να εκτελούν μη 
υποχρεωτικά καθήκοντα τα οποία 
εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αφού 
προηγουμένως η διευθύνουσα επιτροπή 
της εκάστοτε υπηρεσίας εξετάσει τη σχέση 
κόστους-ωφελειών και των σχετικών 
κινδύνων για τα εμπλεκόμενα μέρη. Για 
την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, 
είναι δυνατό να ανατεθούν στην υπηρεσία 
εξουσίες διατάκτη ή να συναφθούν από 
την υπηρεσία ειδικές συμφωνίες επιπέδου 
εξυπηρέτησης με θεσμικά όργανα της 
Επιτροπής, οργανισμούς της Επιτροπής, 
άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες ή τρίτους.

Τροπολογία158

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όλα τα μέλη των επιτροπών 
παρακολούθησης και των εκτελεστικών ή 
αποκεντρωμένων οργανισμών της 
Ένωσης δημοσιεύουν σε ετήσια βάση 
δήλωση συμφερόντων στον ιστότοπο του 
οργανισμού τους. Για να εξασφαλίζεται 
σαφήνεια σε σχέση με αυτές τις 
δηλώσεις, η Επιτροπή παρέχει ένα 
υπόδειγμα τέτοιας δήλωσης 
συμφερόντων, το οποίο μπορεί να 
προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε 
οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Η «δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων» θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική στην αναθεώρηση 
του δημοσιονομικού κανονισμού για όλα τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και των 
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επιτροπών παρακολούθησης των αποκεντρωμένων και εκτελεστικών οργανισμών. Οι δηλώσεις 
ενδιαφέροντος πρέπει να τυποποιηθούν, αλλά να παραμείνουν προσαρμοσμένες στις 
ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού.

Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εν λόγω δημοσιονομικός 
κανονισμός-πλαίσιο βασίζεται στις αρχές 
και τους κανόνες που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

2. Ο εν λόγω δημοσιονομικός 
κανονισμός-πλαίσιο βασίζεται στις αρχές 
και τους κανόνες που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, και λαμβάνει υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες των οργανισμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 160

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ένας ανεξάρτητος εξωτερικός 
ελεγκτής επαληθεύει ότι οι ετήσιοι 
λογαριασμοί καθενός των οργανισμών της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
απεικονίζουν πιστά τα έσοδα, τις δαπάνες 
και τη χρηματοοικονομική θέση τους, πριν 
από την ενσωμάτωση των λογαριασμών 
αυτών στους ενοποιημένους οριστικούς 
λογαριασμούς της Επιτροπής. Με την 
επιφύλαξη διαφορετικής διάταξης στη 
βασική πράξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο καταρτίζει ειδική 
ετήσια έκθεση για κάθε οργανισμό, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 
287 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. Στο πλαίσιο της 
κατάρτισης της έκθεσής του, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εξετάζει τις ελεγκτικές εργασίες 
του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή και 
τα μέτρα που ελήφθησαν βάσει των 
διαπιστώσεών του.

6. Ένας ανεξάρτητος εξωτερικός 
ελεγκτής επαληθεύει ότι οι ετήσιοι 
λογαριασμοί καθενός των οργανισμών της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
απεικονίζουν πιστά τα έσοδα, τις δαπάνες 
και τη χρηματοοικονομική θέση τους, πριν 
από την ενσωμάτωση των λογαριασμών 
αυτών στους ενοποιημένους οριστικούς 
λογαριασμούς της Επιτροπής. Η αμοιβή 
του ελεγκτή καλύπτεται από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Ο ελεγκτής μπορεί επίσης να 
πιστοποιήσει ότι όλα τα έσοδα έχουν 
εισπραχθεί και όλες οι προκληθείσες 
δαπάνες ήταν νόμιμες και κανονικές. Με 
την επιφύλαξη διαφορετικής διάταξης στη 
βασική πράξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο υποβάλλει σε ετήσια 
βάση για τα αποτελέσματα και τα 
ζητήματα του ελέγχου ειδική δήλωση 
αξιοπιστίας για κάθε οργανισμό που 
εμπίπτει στο πεδίο αναφοράς του 
παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 287 παράγραφος 1 
ΣΛΕΕ, σε μια ενιαία ενοποιημένη έκθεση 
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ελέγχου. Στο πλαίσιο της κατάρτισης της 
έκθεσής του, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εξετάζει τις ελεγκτικές εργασίες του 
ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή και τα 
μέτρα που ελήφθησαν βάσει των 
διαπιστώσεών του.

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση για την τροπολογία στην παρ. 6 α (νέα).

Τροπολογία 161

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Όλες οι πτυχές του ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων των ευρημάτων 
του ελεγκτή, πρέπει να παραμένουν υπό 
την πλήρη ευθύνη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
διαχειρίζεται όλες τις απαιτούμενες 
διοικητικές διαδικασίες και καλύπτει από 
τον προϋπολογισμό του το κόστος των 
διαδικασιών αυτών καθώς και 
οποιαδήποτε άλλα συναφή έξοδα.

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στην παρ. 6 του άρθρου 69 θα αντικαταστήσουν τις ειδικές 
ετήσιες εκθέσεις που εκπονεί το Ελεγκτικό Συνέδριο για κάθε ένα από τους οργανισμούς που 
έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και τη Συνθήκη Ευρατόμ, με μια μόνο ενοποιημένη 
έκθεση ελέγχου η οποία θα περιλαμβάνει ειδική δήλωση αξιοπιστίας για κάθε οργανισμό. Η 
εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών 
μπορεί να καταρτιστεί από τον ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή που αναφέρεται στην παρ. 6, υπό 
την καθοδήγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 162

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 69 
εφαρμόζονται στους οργανισμούς που 
αφορούν συμπράξεις δημόσιου και 

Οι παράγραφοι 2 έως 6 του άρθρου 69 
εφαρμόζονται στους οργανισμούς που 
αφορούν συμπράξεις δημόσιου και 
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ιδιωτικού τομέα. ιδιωτικού τομέα.

Αιτιολόγηση

Οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για οργανισμούς που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και τη 
Συνθήκη Ευρατόμ στο άρθρο 69 θα πρέπει να ισχύουν και για τις εταιρικές συνεργασίες 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία 163

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διατάκτης είναι υπεύθυνος σε 
καθένα από τα θεσμικά όργανα για την 
εκτέλεση των εσόδων και των δαπανών 
σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης και για τη 
διασφάλιση της νομιμότητας, της 
κανονικότητας και της ίσης μεταχείρισης 
των αποδεκτών στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος.

1. Ο διατάκτης είναι υπεύθυνος σε 
καθένα από τα θεσμικά όργανα για την 
εκτέλεση των εσόδων και των δαπανών 
σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, για τη 
διασφάλιση της αξιοπιστίας, της 
πληρότητας και της ορθότητας των 
υποβαλλόμενων πληροφοριών σχετικά με 
τις επιδόσεις, και για τη διασφάλιση της 
νομιμότητας, της κανονικότητας και της 
ίσης μεταχείρισης των αποδεκτών στο 
πλαίσιο ενός προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές θεωρούν ότι το άρθρο 73 της πρότασης της Επιτροπής δεν λαμβάνει επαρκώς 
υπόψη τις επιδόσεις, και συνεπώς πρέπει να επεκταθεί η ευθύνη του υπολόγου για να καλύψει 
την αξιοπιστία, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις που 
θα δοθούν σε αυτόν ή αυτήν. Επιπλέον, η προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 73 παράγραφος 
5 θα μπορούσε να κατανοηθεί ότι επιτρέπει πιο περιορισμένες αναφορές απόδοσης από αυτή 
που προβλέπεται σήμερα.

Τροπολογία 164

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε πράξη υπόκειται τουλάχιστον σε εκ 
των προτέρων έλεγχο σε σχέση με τις 
επιχειρησιακές και οικονομικές πτυχές της 
πράξης, με βάση πολυετή στρατηγική 
ελέγχου η οποία λαμβάνει υπόψη τον 
κίνδυνο. Σκοπός των εκ των προτέρων 

Κάθε πράξη υπόκειται τουλάχιστον σε εκ 
των προτέρων έλεγχο σε σχέση με τις 
επιχειρησιακές και οικονομικές πτυχές της 
πράξης, προκειμένου να αποφευχθούν 
σφάλματα και παρατυπίες πριν από την 
έγκριση των πράξεων και να διασφαλιστεί 
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ελέγχων είναι η πρόληψη σφαλμάτων και 
παρατυπιών πριν από την έγκριση των 
πράξεων.

η επίτευξη των στόχων της πράξης.

Τροπολογία 165

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συχνότητα και η ένταση των εκ των 
προτέρων ελέγχων καθορίζονται από τον 
αρμόδιο διατάκτη με βάση τα 
αποτελέσματα προγενέστερων ελέγχων 
καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με τον 
κίνδυνο και την απόδοση ως προς το 
κόστος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο 
διατάκτης που είναι αρμόδιος για την 
εκκαθάριση των σχετικών πράξεων ζητεί 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο, ώστε να 
εξασφαλίσει εύλογη βεβαιότητα ως μέρος 
του εκ των προτέρων ελέγχου.

Η συχνότητα και η ένταση των εκ των 
προτέρων ελέγχων καθορίζονται από τον 
αρμόδιο διατάκτη με βάση τα 
αποτελέσματα προγενέστερων ελέγχων 
καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με τον 
κίνδυνο, την οικονομική αποδοτικότητα 
και τις επιδόσεις. Με βάση την ανάλυση 
κινδύνου που έχει διενεργήσει, ο 
διατάκτης που είναι αρμόδιος για την 
εκκαθάριση των σχετικών πράξεων ζητεί 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο, ώστε να 
εξασφαλίσει εύλογη βεβαιότητα ως μέρος 
του εκ των προτέρων ελέγχου.

Τροπολογία 166

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κύριος διατάκτης μπορεί να καθιερώσει 
εκ των υστέρων ελέγχους προκειμένου να 
εντοπίσει σφάλματα και παρατυπίες σε 
πράξεις που έχουν ήδη εγκριθεί. Οι εν 
λόγω έλεγχοι μπορούν να διοργανώνονται 
δειγματοληπτικά βάσει ανάλυσης κινδύνου 
και λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα 
προγενέστερων ελέγχων καθώς και 
εκτιμήσεις σχετικά με την απόδοση ως 
προς το κόστος.

Ο κύριος διατάκτης μπορεί να καθιερώσει 
εκ των υστέρων ελέγχους προκειμένου να 
εντοπίσει σφάλματα και παρατυπίες σε 
πράξεις που έχουν ήδη εγκριθεί. Οι εν 
λόγω έλεγχοι μπορούν να διοργανώνονται 
δειγματοληπτικά βάσει ανάλυσης κινδύνου 
και λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα 
προγενέστερων ελέγχων καθώς και 
εκτιμήσεις σχετικά με την απόδοση ως 
προς το κόστος και την απόδοση.

Τροπολογία 167

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο κύριος διατάκτης πραγματοποιεί 
χρηματοοικονομικούς λογιστικούς 
ελέγχους των δικαιούχων ως εκ των 
υστέρων ελέγχους, οι σχετικοί ελεγκτικοί 
κανόνες είναι σαφείς, συνεπείς και 
διαφανείς και σέβονται τα δικαιώματα 
τόσο της Επιτροπής όσο και των 
ελεγχομένων.

Εάν ο κύριος διατάκτης πραγματοποιεί 
χρηματοοικονομικούς λογιστικούς 
ελέγχους των δικαιούχων ως εκ των 
υστέρων ελέγχους, οι σχετικοί ελεγκτικοί 
κανόνες είναι σαφείς, συνεπείς και 
διαφανείς, περιλαμβάνουν 
χρονοδιαγράμματα και τίθενται στη 
διάθεση των δικαιούχων κατά την 
υπογραφή της συμφωνίας επιδότησης. Οι 
κανόνες ελέγχου σέβονται τα δικαιώματα 
τόσο της Επιτροπής όσο και των 
ελεγχομένων και επιτρέπουν την άσκηση 
προσφυγής.

(Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν ασυνέπεια στην εφαρμογή των 
δημοσιονομικών κανόνων όχι μόνο από μία ΓΔ στην άλλη αλλά και από την ίδια ΓΔ. Οι κοινές 

κατευθυντήριες γραμμές και οι συγκεντρωτικές εκπαιδεύσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες στο 
εμπλεκόμενο προσωπικό. Επίσης, πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια σχετικά με τα διάφορα 

στάδια, τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών ελέγχου πρέπει να βελτιωθεί και 
να κοινοποιείται κατά την υπογραφή της σύμβασης).

Τροπολογία 168

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διαβιβάζονται στους 
δευτερεύοντες διατάκτες και στο 
προσωπικό τους τακτικά 
επικαιροποιημένες και κατάλληλες 
πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα 
ελέγχου και τις διαθέσιμες για τον σκοπό 
αυτό μεθόδους και τεχνικές·

α) να διαβιβάζονται στους 
δευτερεύοντες διατάκτες και στο 
προσωπικό τους τακτικά 
επικαιροποιημένες και κατάλληλες 
πληροφορίες και να παρέχεται 
εκπαίδευση σχετικά με τα πρότυπα 
ελέγχου και τις διαθέσιμες για τον σκοπό 
αυτό μεθόδους και τεχνικές με βάση 
κοινές κατευθυντήριες γραμμές·

(Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν ασυνέπεια στην εφαρμογή των 
δημοσιονομικών κανόνων όχι μόνο από μία ΓΔ στην άλλη αλλά και από την ίδια ΓΔ. Οι κοινές 

κατευθυντήριες γραμμές και οι συγκεντρωτικές εκπαιδεύσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες στο 
εμπλεκόμενο προσωπικό. Επίσης, πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια σχετικά με τα διάφορα 

στάδια, τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών ελέγχου πρέπει να βελτιωθεί και 
να κοινοποιείται κατά την υπογραφή της σύμβασης).
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Τροπολογία 169

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν μέλος προσωπικού που συμμετέχει 
στη δημοσιονομική διαχείριση και στον 
έλεγχο των πράξεων θεωρήσει ότι μια 
απόφαση, την οποία η προϊσταμένη του 
αρχή τού επιβάλλει να εκτελέσει ή να 
αποδεχθεί, είναι παράτυπη ή αντίθετη προς 
τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης ή την επαγγελματική 
δεοντολογία που υποχρεούται να τηρεί, το 
επισημαίνει στον ιεραρχικά ανώτερό του. 
Εάν το μέλος προσωπικού το πράξει 
εγγράφως, ο ιεραρχικά ανώτερος απαντά 
εγγράφως. Εάν ο ιεραρχικά ανώτερος δεν 
προβεί σε σχετικές ενέργειες, ή 
επιβεβαιώσει την αρχική απόφαση ή 
οδηγία, και το μέλος προσωπικού πιστεύει 
ότι η επιβεβαίωση αυτή δεν αποτελεί 
εύλογη απάντηση στον προβληματισμό 
του, ενημερώνει εγγράφως τον κύριο 
διατάκτη. Εάν ο τελευταίος δεν απαντήσει 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε 
συνάρτηση με τις περιστάσεις της 
περίπτωσης, και οπωσδήποτε εντός ενός 
μηνός το πολύ, το μέλος προσωπικού 
ενημερώνει εγγράφως τη σχετική επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 139.

Εάν μέλος προσωπικού που συμμετέχει 
στη δημοσιονομική διαχείριση και στον 
έλεγχο των πράξεων θεωρήσει ότι μια 
απόφαση, την οποία η προϊσταμένη του 
αρχή τού επιβάλλει να εκτελέσει ή να 
αποδεχθεί, είναι παράτυπη ή αντίθετη προς 
τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης ή την επαγγελματική 
δεοντολογία που υποχρεούται να τηρεί, το 
επισημαίνει στον ιεραρχικά ανώτερό του. 
Εάν το μέλος προσωπικού το πράξει 
εγγράφως, ο ιεραρχικά ανώτερος απαντά 
εγγράφως. Εάν ο ιεραρχικά ανώτερος δεν 
προβεί σε σχετικές ενέργειες, ή 
επιβεβαιώσει την αρχική απόφαση ή 
οδηγία, και το μέλος προσωπικού πιστεύει 
ότι η επιβεβαίωση αυτή δεν αποτελεί 
εύλογη απάντηση στον προβληματισμό 
του, ενημερώνει εγγράφως τον κύριο 
διατάκτη. Εάν ο τελευταίος δεν απαντήσει 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε 
συνάρτηση με τις περιστάσεις της 
περίπτωσης, και οπωσδήποτε εντός ενός 
μηνός το πολύ, το μέλος προσωπικού 
ενημερώνει εγγράφως τη σχετική επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 90.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία 170

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην έκθεση παρέχουν αληθή και ακριβή 
εικόνα·

α) τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην έκθεση παρέχουν αληθή και ακριβή 
εικόνα, ειδικότερα δε οι πληροφορίες 
σχετικά με τις επιδόσεις είναι αξιόπιστες, 
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πλήρεις και σωστές·

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 171

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις 
πραγματοποιηθείσες πράξεις, με σχέση με 
τους στόχους που ορίζονται στα 
στρατηγικά σχέδια, τους συναφείς με τις 
πράξεις κινδύνους, τη χρησιμοποίηση των 
παρεχόμενων πόρων και την 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 
Περιλαμβάνει επίσης συνολική εκτίμηση 
του κόστους και του οφέλους των ελέγχων 
και πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό 
στον οποίο οι εγκριθείσες επιχειρησιακές 
δαπάνες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της ΕΕ και 
δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε 
επίπεδο Ένωσης. Η Επιτροπή εκπονεί 
σύνοψη των ετήσιων εκθέσεων 
δραστηριοτήτων για το προηγούμενο έτος.

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις 
πραγματοποιηθείσες πράξεις, με σχέση με 
τους στόχους που ορίζονται στα 
στρατηγικά σχέδια και πληροφορίες 
σχετικά με τη συνολική απόδοση των 
πράξεων αυτών, τους συναφείς με τις 
πράξεις κινδύνους, τη χρησιμοποίηση των 
παρεχόμενων πόρων και την 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 
Περιλαμβάνει επίσης συνολική εκτίμηση 
του κόστους και του οφέλους των ελέγχων 
και πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό 
στον οποίο οι εγκριθείσες επιχειρησιακές 
δαπάνες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της ΕΕ και 
δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε 
επίπεδο Ένωσης. Η Επιτροπή εκπονεί 
σύνοψη των ετήσιων εκθέσεων 
δραστηριοτήτων για το προηγούμενο έτος.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 172

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των 
διατακτών και, κατά περίπτωση, των 
κύριων διατακτών των θεσμικών 
οργάνων, γραφείων, οργανισμών και 
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υπηρεσιών δημοσιεύονται στον ιστότοπο 
του αντίστοιχου θεσμικού οργάνου, 
γραφείου, οργανισμού ή υπηρεσίας κατά 
τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες, 
έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους για το 
προηγούμενο έτος, με την επιφύλαξη 
δεόντως αιτιολογημένων θεωρήσεων 
εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 66(9) του κανονισμού 966/2012, το οποίο είχε 
διαγραφεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία 173

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν οι επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης βρεθούν στη 
θέση που αναφέρεται στο άρθρο 73 
παράγραφος 8, παραπέμπουν το ζήτημα 
στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 
139. Σε περίπτωση παράνομης 
δραστηριότητας, απάτης ή δωροδοκίας που 
ενδέχεται να θίξει τα συμφέροντα της 
Ένωσης, ενημερώνουν τις αρχές και τις 
υπηρεσίες που ορίζονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.

2. Όταν οι επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης βρεθούν στη 
θέση που αναφέρεται στο άρθρο 73 
παράγραφος 8, παραπέμπουν το ζήτημα 
στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 
90. Σε περίπτωση παράνομης 
δραστηριότητας, απάτης ή δωροδοκίας που 
ενδέχεται να θίξει τα συμφέροντα της 
Ένωσης, ενημερώνουν τις αρχές και τις 
υπηρεσίες που ορίζονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία 174

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπόλογος μπορεί να παρεκκλίνει 
από τα εν λόγω πρότυπα εφόσον κρίνει ότι 
αυτό είναι αναγκαίο για να παρέχεται 
ακριβής εικόνα του ενεργητικού και του 
παθητικού, των επιβαρύνσεων, των 
εσόδων και των ταμειακών ροών. Όταν 

2. Ο υπόλογος μπορεί να παρεκκλίνει 
από τα εν λόγω πρότυπα εφόσον κρίνει ότι 
αυτό είναι αναγκαίο για να παρέχεται 
ακριβοδίκαιη εικόνα του ενεργητικού και 
του παθητικού, των επιβαρύνσεων, των 
εσόδων και των ταμειακών ροών. Όταν 
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ένας λογιστικός κανόνας αποκλίνει 
ουσιωδώς από τα σχετικά πρότυπα, αυτό 
αναφέρεται και αιτιολογείται στις 
σημειώσεις των δημοσιονομικών 
καταστάσεων.

ένας λογιστικός κανόνας αποκλίνει 
ουσιωδώς από τα σχετικά πρότυπα, αυτό 
αναφέρεται και αιτιολογείται στις 
σημειώσεις των δημοσιονομικών 
καταστάσεων.

Αιτιολόγηση

Η κοινώς αποδεκτή ορολογία είναι «ακριβοδίκαιη εικόνα».

Τροπολογία 175

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υπόλογοι λαμβάνουν από τους 
διατάκτες όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 
για την κατάρτιση λογαριασμών που να 
παρέχουν ακριβή εικόνα της 
δημοσιονομικής κατάστασης των οργάνων 
και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Οι 
διατάκτες εγγυώνται την αξιοπιστία αυτών 
των πληροφοριών.

2. Οι υπόλογοι λαμβάνουν από τους 
διατάκτες όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 
για την κατάρτιση λογαριασμών που να 
παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της 
δημοσιονομικής κατάστασης των οργάνων 
και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Οι 
διατάκτες εγγυώνται την αξιοπιστία αυτών 
των πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Η κοινώς αποδεκτή ορολογία είναι «ακριβοδίκαιη εικόνα».

Τροπολογία 176

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν εγκριθούν οι λογαριασμοί από το 
οικείο όργανο ή τον οργανισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 69, ο υπόλογος τους 
υπογράφει, πιστοποιώντας κατά τον τρόπο 
αυτό ότι μπορεί ευλόγως να υποθέσει ότι 
οι εν λόγω λογαριασμοί παρέχουν ακριβή 
εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης 
του οργάνου ή του οργανισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 69.

Πριν εγκριθούν οι λογαριασμοί από το 
οικείο όργανο ή τον οργανισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 69, ο υπόλογος τους 
υπογράφει, πιστοποιώντας κατά τον τρόπο 
αυτό ότι μπορεί ευλόγως να υποθέσει ότι 
οι εν λόγω λογαριασμοί παρέχουν 
ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής 
κατάστασης του οργάνου ή του 
οργανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 69.

Αιτιολόγηση

Η κοινώς αποδεκτή ορολογία είναι «ακριβοδίκαιη εικόνα».
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Τροπολογία 177

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 10 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε θεσμικό όργανο αποφασίζει σε ποια 
υπηρεσία θα διατηρούνται τα 
δικαιολογητικά έγγραφα.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται η τελευταία παράγραφος του άρθρου 164 των κανόνων εφαρμογής, η οποία είχε 
παραλειφθεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία 178

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο υπόλογος είναι δυνατόν να 
πραγματοποιεί πληρωμές μόνον εφόσον 
τα στοιχεία νομικής οντότητας και 
πληρωμής του δικαιούχου έχουν 
προηγουμένως εγγραφεί σε κοινό αρχείο 
ανά θεσμικό όργανο για το οποίο είναι 
υπεύθυνος/η.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για λόγους λογικού ειρμού, το πρώτο εδάφιο πρέπει να μεταφερθεί μετά το δεύτερο: η πληρωμή 
γίνεται μετά την αναληφθείσα δέσμευση.

Τροπολογία 179

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτού αναλάβει δέσμευση έναντι τρίτου, 
ο διατάκτης εξακριβώνει τα στοιχεία 
νομικής οντότητας και πληρωμής του 
δικαιούχου και τα εγγράφει σε κοινό 
αρχείο ανά θεσμικό όργανο για το οποίο 
είναι υπεύθυνος/η με στόχο τη διασφάλιση 
της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της 

Προτού αναλάβει δέσμευση έναντι τρίτου, 
ο διατάκτης επιβεβαιώνει την ταυτότητα 
του δικαιούχου, εξακριβώνει τα στοιχεία 
νομικής οντότητας και πληρωμής του 
δικαιούχου και τα εγγράφει σε κοινό 
αρχείο ανά θεσμικό όργανο για το οποίο 
είναι υπεύθυνος/η με στόχο τη διασφάλιση 
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ορθής εκτέλεσης των πληρωμών. της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της 
ορθής εκτέλεσης των πληρωμών.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται από το άρθρο 63 των κανόνων εφαρμογής.

Τροπολογία 180

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο υπόλογος είναι δυνατόν να 
πραγματοποιεί πληρωμές μόνον εφόσον 
τα στοιχεία νομικής οντότητας και 
πληρωμής του δικαιούχου έχουν 
προηγουμένως εγγραφεί σε κοινό αρχείο 
από το θεσμικό όργανο για το οποίο είναι 
υπεύθυνος.

Αιτιολόγηση

Για λόγους λογικού ειρμού το πρώτο εδάφιο πρέπει να μεταφερθεί μετά το δεύτερο: η πληρωμή 
γίνεται μετά την αναληφθείσα δέσμευση.

Τροπολογία 181

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί για την 
πάγια προκαταβολή ανοίγονται από τον 
υπόλογο, ο οποίος εγκρίνει επίσης τις 
εξουσιοδοτημένες υπογραφές που μπορούν 
να χρησιμοποιούνται για αυτούς με βάση 
αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη.

2. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί για την 
πάγια προκαταβολή ανοίγονται και 
παρακολουθούνται από τον υπόλογο, ο 
οποίος εγκρίνει επίσης τις 
εξουσιοδοτημένες υπογραφές που μπορούν 
να χρησιμοποιούνται για αυτούς με βάση 
αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται από το άρθρο 69 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής.
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Τροπολογία 182

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο υπόλογος διενεργεί ο ίδιος, ή 
αναθέτει σε ειδικά εξουσιοδοτημένο για 
τον σκοπό αυτό μέλος του προσωπικού 
των υπηρεσιών του ή των υπηρεσιών του 
διατάκτη, επαλήθευση, κατά κανόνα 
επιτόπου και, κατά περίπτωση, 
αιφνιδιαστικά, της ύπαρξης των 
χρηματικών ποσών που έχουν ανατεθεί 
στους υπολόγους παγίων προκαταβολών, 
της τήρησης της λογιστικής και της 
τακτοποίησης των πράξεων παγίων 
προκαταβολών εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών. Ο υπόλογος ανακοινώνει 
στον αρμόδιο διατάκτη τα αποτελέσματα 
των επαληθεύσεών του.

5. Ο υπόλογος διενεργεί ο ίδιος, ή 
αναθέτει σε ειδικά εξουσιοδοτημένο για 
τον σκοπό αυτό μέλος του προσωπικού 
των υπηρεσιών του ή των υπηρεσιών του 
διατάκτη, επαλήθευση, κατά κανόνα 
επιτόπου και, όταν είναι αναγκαίο, 
αιφνιδιαστικά, της ύπαρξης των 
χρηματικών ποσών που έχουν ανατεθεί 
στους υπολόγους παγίων προκαταβολών, 
της τήρησης της λογιστικής και της 
τακτοποίησης των πράξεων παγίων 
προκαταβολών εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών. Ο υπόλογος ανακοινώνει 
στον αρμόδιο διατάκτη τα αποτελέσματα 
των επαληθεύσεών του.

Τροπολογία 183

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης 
της Απάτης, κάθε παράβαση διάταξης του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή διάταξης 
που αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση ή 
τον έλεγχο πράξεων και η οποία προκύπτει 
από πράξη ή παράλειψη μέλους του 
προσωπικού παραπέμπεται στην επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 139 του 
παρόντος κανονισμού για υποβολή 
γνώμης, από:

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης 
της Απάτης, κάθε παράβαση διάταξης του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή διάταξης 
που αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση ή 
τον έλεγχο πράξεων και η οποία προκύπτει 
από πράξη ή παράλειψη μέλους του 
προσωπικού παραπέμπεται σε μικτή 
επιτροπή με ειδικό αντικείμενο την 
εξέταση δημοσιονομικών παρατυπιών, 
για υποβολή γνώμης, από:

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).
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Τροπολογία 184

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν οι πληροφορίες που περιέρχονται σε 
γνώση της επιτροπής προέρχονται από 
καταγγέλτη, η επιτροπή χειρίζεται τις 
πληροφορίες σύμφωνα με τους κανόνες 
της διαδικασίας για την παροχή 
πληροφοριών σε περίπτωση σοβαρών 
παρατυπιών («καταγγελία 
δυσλειτουργιών») που εφαρμόζεται στην 
Επιτροπή ή/και στο θεσμικό όργανο, τον 
οργανισμό ή την υπηρεσία όπου ανήκει ο 
καταγγέλτης.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία 185

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η επιτροπή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 απαρτίζεται από:
α) μόνιμο ανεξάρτητο πρόεδρο υψηλού 
επιπέδου διοριζόμενο από την Επιτροπή·
β) από έναν εκπρόσωπο από τα έξι 
διαφορετικά θεσμικά όργανα της 
Ένωσης, ευρωπαϊκές υπηρεσίες ή 
οργανισμούς της Ένωσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 69.
Η σύνθεση της επιτροπής εξασφαλίζει 
την κατάλληλη νομική και τεχνική 
πραγματογνωσία. Κατά τον διορισμό των 
μελών της επιτροπής λαμβάνεται υπόψη 
η ανάγκη για αποφυγή κάθε σύγκρουσης 
συμφερόντων. Η επιτροπή επικουρείται 
από μόνιμη γραμματεία παρεχόμενη από 
την Επιτροπή, επιφορτισμένη με τη 
διαρκή διοικητική λειτουργία της 
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επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία 186

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η θητεία των μελών της επιτροπής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1α 
στοιχείο β) είναι τριετής και ανανεώσιμη.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία 187

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Ο πρόεδρος της επιτροπής 
επιλέγεται μεταξύ πρώην μελών του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή πρώην 
υπαλλήλων που είχαν βαθμό τουλάχιστον 
γενικού διευθυντή σε θεσμικό όργανο της 
Ένωσης άλλο από την Επιτροπή. Ο 
πρόεδρος επιλέγεται με βάση τα 
προσωπικά και επαγγελματικά του 
προσόντα, εκτενή πείρα σε νομικά και 
οικονομικά θέματα και αποδεδειγμένη 
ικανότητα, ανεξαρτησία και 
ακεραιότητα. Η θητεία του είναι 
πενταετής και δεν είναι ανανεώσιμη. Ο 
πρόεδρος διορίζεται ως ειδικός 
σύμβουλος κατά την έννοια του άρθρου 5 
του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του 
λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο πρόεδρος προεδρεύει σε όλες 
τις συνεδριάσεις της επιτροπής και ασκεί 
με ανεξαρτησία τα καθήκοντά του. Δεν 
επιτρέπεται να υπάρχει σύγκρουση 
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συμφερόντων μεταξύ των καθηκόντων 
του ως προέδρου της επιτροπής και 
άλλων επισήμων καθηκόντων.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία 188

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Ο εσωτερικός κανονισμός της 
επιτροπής εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία 189

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, η επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 139 του παρόντος 
κανονισμού είναι αρμόδια να αποφανθεί 
κατά πόσο υπήρξε δημοσιονομική 
παρατυπία. Βάσει της γνώμης της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 139 
για τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, το οικείο θεσμικό 
όργανο αποφασίζει την κίνηση 
διαδικασίας πειθαρχικής ή χρηματικής 
ευθύνης. Αν η επιτροπή εντοπίσει 
συστημικά προβλήματα, απευθύνει 
σύσταση στον διατάκτη και στον κύριο 
διατάκτη, εκτός εάν ο τελευταίος είναι το 
εμπλεκόμενο μέλος του προσωπικού, 
καθώς και στον εσωτερικό ελεγκτή.

2. Η επιτροπή είναι αρμόδια να 
αποφανθεί κατά πόσο υπήρξε 
δημοσιονομική παρατυπία.
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Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία 190

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν εκδίδει τη γνώμη που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
επιτροπή έχει τη σύνθεση που 
προβλέπεται στο άρθρο 139 παράγραφος 
2 συν δύο επιπλέον μέλη:

διαγράφεται

α) εκπρόσωπο της αρμόδιας για τους 
διορισμούς αρχής που είναι υπεύθυνη για 
τα πειθαρχικά ζητήματα στο οικείο 
όργανο ή οργανισμό, και
β) ένα ακόμη πρόσωπο που διορίζεται 
από την επιτροπή προσωπικού του 
οικείου οργάνου ή οργανισμού. Ο 
διορισμός αυτών των επιπλέον μελών 
λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για αποφυγή 
τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία 191

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η επιτροπή εκδίδει τη γνώμη 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, τη διαβιβάζει στο 
πειθαρχικό συμβούλιο που έχει συσταθεί 
σε κάθε όργανο ή οργανισμό σύμφωνα με 
τους εσωτερικούς κανόνες του.

5. Η γνώμη της επιτροπής 
απευθύνεται στην αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή για πειθαρχικά θέματα 
του οικείου θεσμικού οργάνου, υπηρεσίας 
ή οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).
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Τροπολογία 192

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Βάσει της γνώμης της επιτροπής, 
το οικείο θεσμικό όργανο αποφασίζει να 
κινήσει διαδικασία για πειθαρχικό 
παράπτωμα ή χρηματική αποζημίωση. 
Αν η επιτροπή εντοπίσει συστημικά 
προβλήματα, απευθύνει σύσταση στον 
διατάκτη και στον κύριο διατάκτη, εκτός 
εάν ο τελευταίος είναι το εμπλεκόμενο 
μέλος του προσωπικού, καθώς και στον 
εσωτερικό ελεγκτή.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία 193

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Εάν, κατά την εξέταση μιας 
υπόθεσης, η επιτροπή κρίνει ότι το θέμα 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της OLAF, 
διαβιβάζει αμέσως την υπόθεση στον 
διευθυντή της OLAF και ενημερώνει την 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή του 
οικείου θεσμικού οργάνου, υπηρεσίας ή 
οργανισμού. Από την ημέρα της 
διαβίβασης, η υπόθεση παύει να αποτελεί 
αντικείμενο εξέτασης εκ μέρους της 
επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για τη συγχώνευση της ειδικής ομάδας που προορίζεται για το 
σύστημα έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού με την ομάδα που ασχολείται με τις οικονομικές 
παρατυπίες δεν δικαιολογείται, λόγω των διαφορετικών στόχων των δύο ομάδων. Θα πρέπει να 
συγκροτηθεί μικτή επιτροπή με ενισχυμένο διοργανικό χαρακτήρα. Επιπλέον, το κείμενο που 
προτείνει η Επιτροπή δεν είναι συμβατό με τις διατάξεις περί της πειθαρχικής διαδικασίας που 
προβλέπονται στο παράρτημα IX του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Δεν μπορεί να 
κινηθεί πειθαρχική διαδικασία αν δεν προηγηθεί έκθεση της OLAF ή διοικητική έρευνα.
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Τροπολογία 194

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν κύριος ή δευτερεύων διατάκτης 
θεωρεί ότι μια δεσμευτική εντολή που του 
χορηγείται είναι παράτυπη ή αντιβαίνει 
προς τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως επειδή 
η εκτέλεσή της είναι ασυμβίβαστη με το 
επίπεδο των πόρων που του έχουν διατεθεί, 
οφείλει να το επισημάνει εγγράφως στην 
αρχή από την οποία έλαβε την κύρια ή τη 
δευτερεύουσα εκχώρηση αρμοδιοτήτων. 
Εάν η εντολή αυτή επιβεβαιωθεί εγγράφως 
και η επιβεβαίωση ληφθεί εγκαίρως και 
είναι επαρκώς σαφής, υπό την έννοια ότι 
αναφέρεται ρητά στα σημεία που έχει 
αμφισβητήσει ο κύριος ή ο δευτερεύων 
διατάκτης, αυτός απαλλάσσεται από την 
ευθύνη του. Εκτελεί την εντολή, εκτός εάν 
αυτή είναι προδήλως παράνομη ή συνιστά 
παραβίαση των σχετικών κανόνων 
ασφαλείας.

1. Όταν κύριος ή δευτερεύων διατάκτης 
θεωρεί ότι μια δεσμευτική εντολή που του 
χορηγείται είναι παράτυπη ή αντιβαίνει 
προς τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως επειδή 
η εκτέλεσή της είναι ασυμβίβαστη με το 
επίπεδο των πόρων που του έχουν διατεθεί, 
οφείλει να το επισημάνει εγγράφως στην 
αρχή από την οποία έλαβε την κύρια ή τη 
δευτερεύουσα εκχώρηση αρμοδιοτήτων. 
Εάν η εντολή αυτή επιβεβαιωθεί εγγράφως 
και η επιβεβαίωση ληφθεί εγκαίρως και 
είναι επαρκώς σαφής, υπό την έννοια ότι 
αναφέρεται ρητά στα σημεία που έχει 
αμφισβητήσει ο κύριος ή ο δευτερεύων 
διατάκτης, αυτός απαλλάσσεται από την 
ευθύνη του. Εκτελεί την εντολή, εκτός εάν 
αυτή είναι προδήλως παράνομη ή συνιστά 
παραβίαση των σχετικών κανόνων 
ασφαλείας. Ο κύριος διατάκτης παρέχει 
στοιχεία για κάθε τέτοια περίπτωση, υπό 
τον τίτλο «Επιβεβαίωση εντολής 
σύμφωνα με το άρθρο 91 του 
δημοσιονομικού κανονισμού», στην 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που 
αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 9 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 195

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε όργανο διαβιβάζει κάθε έτος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση για τις παραιτήσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
και που αφορούν ποσά 100 000 EUR και 
άνω. Στην περίπτωση της Επιτροπής, η 
έκθεση αυτή επισυνάπτεται στην περίληψη 

5. Κάθε όργανο διαβιβάζει κάθε έτος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση για τις παραιτήσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. 
Στην περίπτωση της Επιτροπής, η έκθεση 
αυτή επισυνάπτεται στην περίληψη των 
ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων που 
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των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων που 
αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 9.

αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 9.

Τροπολογία 196

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τις παραμέτρους αξιολόγησης των 
επιδόσεων·

Τροπολογία 197

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για τις συνεισφορές σε 
καταπιστευματικά ταμεία δυνάμει του 
άρθρου 227, τις πιστώσεις που διατίθενται 
για το καταπιστευματικό ταμείο κατά το 
τρέχον έτος, καθώς και τα ποσά που 
προγραμματίζονται για τη διάρκειά του·

γ) για τις συνεισφορές σε 
καταπιστευματικά ταμεία δυνάμει του 
άρθρου 227: τις πιστώσεις που διατίθενται 
για το καταπιστευματικό ταμείο κατά το 
τρέχον έτος, καθώς και τα ποσά που 
προγραμματίζονται για τη διάρκειά του, 
καθώς επίσης το μέρος της 
χρηματοδότησης από πηγές εκτός του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, του οποίου 
η αναλογία παραμένει σταθερή καθ’ όλη 
τη διάρκεια του καταπιστευματικού 
ταμείου όπως ορίζεται στο άρθρο 227 
παράγραφος 1·

Αιτιολόγηση

Επικαιροποίηση της τροπολογίας 91 των εισηγητών. Πρέπει να καθοριστεί ο λόγος 
χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και άλλες πηγές, προκειμένου να αποφευχθεί 
μια κατάσταση στην οποία η ΕΕ θα καλείται να καλύψει άλλους χορηγούς που δεν 
εκπληρώνουν τις αρχικές δεσμεύσεις τους.

Τροπολογία 198

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) για τα χρηματοδοτικά μέσα: το ποσό ε) για τα χρηματοδοτικά μέσα: το ποσό 
που διατίθεται στο χρηματοδοτικό μέσο 
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που διατίθεται στο χρηματοδοτικό μέσο· και το μέρος ιδιωτικού κεφαλαίου που 
επιδιώκεται να προσελκυστεί·

Τροπολογία 199

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) για τις συνεισφορές σε 
συνδυαστικούς μηχανισμούς: το ποσό που 
διατίθεται στον συνδυαστικό μηχανισμό 
και τον κατάλογο των οντοτήτων που 
συμμετέχουν στον συνδυαστικό 
μηχανισμό·

ζ) για τις συνεισφορές σε 
συνδυαστικούς μηχανισμούς: το ποσό που 
διατίθεται στον συνδυαστικό μηχανισμό, 
τον κατάλογο των οντοτήτων που 
συμμετέχουν στον συνδυαστικό μηχανισμό 
και την αντίστοιχη χρηματοδοτική 
συνεισφορά τους·

Τροπολογία 200

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επαληθεύει τους όρους υπό τους 
οποίους η απαίτηση καθίσταται απαιτητή.

γ) επαληθεύει τους όρους υπό τους 
οποίους η απαίτηση καθίσταται απαιτητή. 
Οι εκτιμήσεις κόστους δεν μπορεί να 
συνεπάγονται εκπλήρωση αυτών των 
προϋποθέσεων.

Τροπολογία 201

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αποδέσμευση είναι η πράξη με την 
οποία ο αρμόδιος διατάκτης ακυρώνει εν 
όλω ή εν μέρει την κράτηση πιστώσεων 
που πραγματοποιήθηκε προγενέστερα με 
δημοσιονομική δέσμευση.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής, η παράγραφος αυτή μεταφέρεται στο άρθρο. 2 (ορισμοί).
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Τροπολογία 202

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι προσωρινές δημοσιονομικές 
δεσμεύσεις υλοποιούνται με τη σύναψη 
μίας ή περισσότερων νομικών δεσμεύσεων 
που παρέχουν το δικαίωμα για 
μεταγενέστερες πληρωμές. Ωστόσο, στις 
περιπτώσεις που συνδέονται με τις δαπάνες 
διαχείρισης του προσωπικού ή με τις 
δαπάνες επικοινωνίας στις οποίες 
υποβάλλονται τα όργανα για την κάλυψη 
της επικαιρότητας της Ένωσης, ή στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 
14.5 του παραρτήματος του παρόντος 
κανονισμού, είναι δυνατό να υλοποιούνται 
απευθείας με πληρωμές.

6. Οι προσωρινές δημοσιονομικές 
δεσμεύσεις υλοποιούνται με τη σύναψη 
μίας ή περισσότερων νομικών δεσμεύσεων 
που παρέχουν το δικαίωμα για 
μεταγενέστερες πληρωμές. Ωστόσο, στις 
περιπτώσεις που συνδέονται με τις δαπάνες 
διαχείρισης του προσωπικού, μελών ή 
πρώην μελών θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης, ή με τις δαπάνες επικοινωνίας 
στις οποίες υποβάλλονται τα όργανα για 
την κάλυψη της επικαιρότητας της 
Ένωσης, ή στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο σημείο 14.5 του 
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, 
είναι δυνατό να υλοποιούνται απευθείας με 
πληρωμές.

Αιτιολόγηση

Οι αποζημιώσεις των βουλευτών καταβάλλονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι αποζημιώσεις 
του προσωπικού και, ως εκ τούτου, πρέπει να αναφέρονται και στις εξαιρέσεις όπου μια 
προσωρινή δέσμευση μπορεί να ακολουθηθεί άμεσα από πληρωμές.

Τροπολογία 203

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο αφαιρούνται από τις 
συνολικές προσωρινές δεσμεύσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Τεχνική διόρθωση (μεταφέρθηκε από την παράγραφο 5).
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Τροπολογία 204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 111 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δεσμεύσεις του πρώτου εδαφίου 
αφαιρούνται από τις συνολικές 
προσωρινές δεσμεύσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τεχνική διόρθωση (μεταφέρθηκε στην παράγραφο 4).

Τροπολογία 205

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα τμήματα δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων που δεν έχουν εκτελεσθεί με 
πληρωμές έξι μήνες μετά την τελική 
ημερομηνία αποτελούν αντικείμενο 
αποδέσμευσης σύμφωνα με το άρθρο 13.

4. Τα τμήματα δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων που δεν έχουν εκτελεσθεί με 
πληρωμές έξι μήνες μετά την τελική 
ημερομηνία αποτελούν αντικείμενο 
αποδέσμευσης.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά δεν έχει κανένα νόημα, διότι το άρθρο 13 ασχολείται με την ακύρωση πιστώσεων 
μετά από αποδέσμευση, και όχι με την καθαυτή διαδικασία αποδέσμευσης.

Τροπολογία 206

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για επιδοτήσεις υπό άμεση εκτέλεση, 
ύψους άνω των 5 000 000 EUR, που 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση 
εξωτερικών ενεργειών, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ενέργειας δεν παραμένουν 
ανεκκαθάριστες περισσότερες από δύο 
πληρωμές προχρηματοδότησης.
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Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 184(4) του κανονισμού 966/2012, το οποίο είχε 
παραλειφθεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία 207

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 90 ημερολογιακές ημέρες για τις 
συμφωνίες συνεισφοράς, τις συμβάσεις και 
τις συμφωνίες επιδότησης για τεχνικές 
υπηρεσίες ή ενέργειες που είναι ιδιαιτέρως 
πολύπλοκο να αξιολογηθούν και για τις 
οποίες η πληρωμή υπόκειται σε έγκριση 
έκθεσης ή πιστοποιητικού·

α) 60 ημερολογιακές ημέρες για τις 
συμφωνίες συνεισφοράς, τις συμβάσεις και 
τις συμφωνίες επιδότησης για τεχνικές 
υπηρεσίες ή ενέργειες που είναι ιδιαιτέρως 
πολύπλοκο να αξιολογηθούν·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προτείνεται από την Civil Society Europe.

Τροπολογία 208

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 60 ημερολογιακές ημέρες για όλες 
τις άλλες συμφωνίες συνεισφοράς, 
συμβάσεις και συμφωνίες επιδότησης για 
τις οποίες η πληρωμή υπόκειται σε 
έγκριση έκθεσης ή πιστοποιητικού·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προτείνεται από την Civil Society Europe.

Τροπολογία 209

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από την περίπτωση των κρατών 
μελών, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Εκτός από την περίπτωση των κρατών 
μελών, κατά την εκπνοή των προθεσμιών 
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Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων, κατά την εκπνοή 
των προθεσμιών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1, ο πιστωτής δικαιούται 
τόκους υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ο 
πιστωτής δικαιούται τόκους υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Ο όμιλος ΕΤΕπ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε σχέση με αυτό, από άλλους 
φορείς που εφαρμόζουν τα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ ή τους πιστωτές της Ένωσης. 
Από την άποψη αυτή, ο όμιλος ΕΤΕπ υποχρεούται από το καταστατικό του να διασφαλίζει ότι 
καλύπτονται οι δαπάνες του και ότι η συμπερίληψη της ΕΤΕπ/ΕΤΕ στη διάταξη αυτή μπορεί να 
προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις από τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας που σχετίζονται με υφιστάμενα μέσα, όπως τα ΕΤΣΕ , το ELM και το InnovFin .

Τροπολογία 210

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε όργανο ορίζει καθήκοντα 
εσωτερικού ελέγχου που ασκούνται 
σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Ο 
εσωτερικός ελεγκτής, που διορίζεται από 
το όργανο, υπέχει ευθύνη έναντι αυτού 
όσον αφορά την επαλήθευση της εύρυθμης 
λειτουργίας των συστημάτων και των 
διαδικασιών εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού. Ο εσωτερικός ελεγκτής 
δεν μπορεί να είναι ούτε διατάκτης ούτε 
υπόλογος.

1. Κάθε όργανο ορίζει καθήκοντα 
εσωτερικού ελέγχου που ασκούνται 
σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Ο 
εσωτερικός ελεγκτής, που διορίζεται από 
το όργανο, υπέχει ευθύνη έναντι αυτού 
όσον αφορά την επαλήθευση της εύρυθμης 
λειτουργίας των συστημάτων και των 
διαδικασιών εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού. Ο εσωτερικός ελεγκτής 
είναι ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του και δεν μπορεί να είναι 
ούτε διατάκτης ούτε υπόλογος.

Τροπολογία 211

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτή η ετήσια έκθεση μνημονεύει επίσης 
τα συστημικά προβλήματα που 
διαπιστώθηκαν από την επιτροπή η οποία 
συστάθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
139, όταν υποβάλει τη γνώμη που 
ορίζεται στο άρθρο 90.

Αυτή η ετήσια έκθεση μνημονεύει επίσης 
τα συστημικά προβλήματα που 
διαπιστώθηκαν από την επιτροπή η οποία 
συστάθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90.
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Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 90 παρ. 5 β (νέα).

Τροπολογία 212

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο εσωτερικός ελεγκτής, κατά την 
εκπόνηση της έκθεσής του, επικεντρώνεται 
ιδίως στη συνολική συμμόρφωση με την 
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εξασφαλίζει ότι έχουν 
ληφθεί κατάλληλα μέτρα για τη σταθερή 
βελτίωση και ενίσχυση της εφαρμογής της.

5. Ο εσωτερικός ελεγκτής, κατά την 
εκπόνηση της έκθεσής του, επικεντρώνεται 
ιδίως στη συνολική συμμόρφωση με τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και των επιδόσεων, και 
εξασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα 
μέτρα για τη σταθερή βελτίωση και 
ενίσχυση της εφαρμογής τους.

Τροπολογία 213

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Το όργανο συντάσσει κάθε έτος 
έκθεση στην οποία συνοψίζονται ο 
αριθμός και ο τύπος των εσωτερικών 
ελέγχων που έχουν διεξαχθεί, οι 
διατυπωθείσες συστάσεις και η συνέχεια 
που δόθηκε στις συστάσεις αυτές και 
διαβιβάζει την έκθεση αυτή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 239.

8. Το όργανο συντάσσει κάθε έτος 
έκθεση στην οποία συνοψίζονται με τρόπο 
ουσιαστικό ο αριθμός και ο τύπος των 
εσωτερικών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί, 
οι διατυπωθείσες συστάσεις και η συνέχεια 
που δόθηκε στις συστάσεις αυτές και 
διαβιβάζει την έκθεση αυτή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 239.

Τροπολογία 214

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 120 a
Επιτροπές εσωτερικού ελέγχου

1. Κάθε όργανο ορίζει επιτροπή 
εσωτερικού ελέγχου η οποία έχει ως 
αντικείμενο να παρακολουθεί την 
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ποιότητα του έργου του εσωτερικού 
ελέγχου και να εξασφαλίζει ότι οι 
συστάσεις του ελέγχου λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και παρακολουθούνται 
από τις υπηρεσίες του.
2. Τα μέλη της επιτροπής εσωτερικού 
ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους 
ανεξάρτητα από το θεσμικό όργανο.
3. Οι δραστηριότητες των επιτροπών 
εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει 
ειδικότερα:
α) να συμβάλλουν στη βελτίωση της 
επάρκειας και της αποτελεσματικότητας 
της διαχείρισης κινδύνου και του 
εσωτερικού ελέγχου·
β) να προωθούν τις αρχές της χρηστής 
διακυβέρνησης και την εφαρμογή τους 
στη λήψη αποφάσεων·
γ) να υποστηρίζουν την ποιότητα των 
εσωτερικών ελέγχων·
δ) να ευαισθητοποιούν όσον αφορά 
την ανάγκη για σθεναρή διαχείριση 
κινδύνου και αυστηρό εσωτερικό έλεγχο·
ε) να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των 
συστάσεων των εσωτερικών και 
εξωτερικών ελέγχων· και
στ) να συμβάλλουν στην ενσωμάτωση 
των αξιών της χρηστής διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών 
ρυθμίσεων για την καταπολέμηση της 
απάτης και της διαφθοράς.
4. Η ετήσια έκθεση του εσωτερικού 
ελεγκτή που αναφέρεται στο άρθρο 116 
παράγραφος 4 περιλαμβάνει κατάλληλες 
πληροφορίες σχετικά με την εντολή, τη 
λειτουργία, τις δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματα της επιτροπής εσωτερικού 
ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλέπε παρ. 14-15 της γνώμης αριθ. 1/2017), η διεθνής 
βέλτιστη πρακτική στον τομέα των διοικητικών οργάνων του δημόσιου τομέα απαιτεί τη 
δημιουργία επιτροπής εσωτερικού ελέγχου, η οποία θα αποτελείται κατά πλειοψηφία από 
ανεξάρτητα μέλη με αρμοδιότητα που θα καλύπτει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τις 



PE621.705/ 105

EL

παρατυπίες και τη διαχείριση των κινδύνων.

Τροπολογία 215

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) χρηματοδότηση που δεν συνδέεται 
με τις δαπάνες των σχετικών πράξεων με 
βάση:
i) είτε την εκπλήρωση όρων που 
προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία ή 
σε αποφάσεις της Επιτροπής, είτε
ii) την επίτευξη αποτελεσμάτων σε 
σχέση με προκαθορισμένα ορόσημα ή 
βάσει δεικτών επιδόσεων·

Αιτιολόγηση

Για να ενσωματωθεί μια «αντίληψη απόδοσης», στο πλαίσιο του ον παρόντος κανονισμού, οι 
εισηγητές προτείνουν οι μορφές της συνεισφοράς της Ένωσης πρώτα να εστιάζουν στην 
επίτευξη των αποτελεσμάτων και μετά στην εξέταση άλλων κριτηρίων.

Τροπολογία 216

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) χρηματοδότηση που δεν συνδέεται 
με τις δαπάνες των σχετικών πράξεων 
και βασίζεται:

διαγράφεται

i) είτε στην εκπλήρωση όρων που 
προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία ή 
σε αποφάσεις της Επιτροπής
ii) είτε στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
σε σχέση με προκαθορισμένα ορόσημα ή 
βάσει δεικτών επιδόσεων·

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκαν στην παράγραφο (-α)
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Τροπολογία 217

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 121 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κύριος διατάκτης παρέχει στοιχεία για 
τις συνεισφορές της Ένωσης που 
θεσπίζονται με την παράγραφο 1 στοιχεία 
ε) και στ) του παρόντος άρθρου, υπό τον 
τίτλο «συνεισφορές της Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 1 
ε) και στ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού», στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο 
άρθρο 73 παράγραφος 9 του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή θα ενισχύσει την εποπτεία της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για τους 
νέους αυτούς τύπους χρηματοδότησης.

Τροπολογία 218

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 122 διαγράφεται
Διασταύρωση στοιχείων με αξιολογήσεις

Η Επιτροπή μπορεί να βασίζεται, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει στις αξιολογήσεις 
που έχουν ήδη διενεργηθεί από την ίδια ή 
από άλλες οντότητες, όπως οι δωρητές, 
εφόσον οι εν λόγω αξιολογήσεις 
διενεργήθηκαν με βάση όρους 
ισοδύναμους με εκείνους που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
για την εφαρμοζόμενη μέθοδο εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού. Προς τούτο, η 
Επιτροπή προωθεί την αναγνώριση 
διεθνώς αποδεκτών προτύπων ή διεθνών 
βέλτιστων πρακτικών.
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Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή διάταξη έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και, συνεπώς, πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 219

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 123 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένας έλεγχος ο οποίος βασίζεται σε 
διεθνώς αποδεκτά πρότυπα που παρέχουν 
εύλογη βεβαιότητα διενεργείται από 
ανεξάρτητο ελεγκτή επί των οικονομικών 
καταστάσεων και εκθέσεων που 
περιγράφουν τη χρήση της συνεισφοράς 
της Ένωσης, ο εν λόγω έλεγχος αποτελεί 
τη βάση της συνολικής βεβαιότητας, όπως 
προσδιορίζεται περαιτέρω, κατά 
περίπτωση, στους ειδικούς τομεακούς 
κανόνες.

Όταν ένας έλεγχος ο οποίος βασίζεται σε 
διεθνώς αποδεκτά πρότυπα που παρέχουν 
εύλογη βεβαιότητα διενεργείται από 
ανεξάρτητο ελεγκτή επί των οικονομικών 
καταστάσεων και εκθέσεων που 
περιγράφουν τη χρήση της συνεισφοράς 
της Ένωσης και όταν η εν λόγω 
συνεισφορά της Ένωσης αναλογεί σε 
λιγότερο από το 50% της συνολικής 
διαθέσιμης χρηματοδότησης, ο εν λόγω 
έλεγχος μπορεί, με απόφαση του 
αρμόδιου διατάκτη, να αποτελέσει τη 
βάση της συνολικής βεβαιότητας, όπως 
προσδιορίζεται περαιτέρω, κατά 
περίπτωση, στους ειδικούς τομεακούς 
κανόνες. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνονται 
για ερευνητικά ιδρύματα. 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή 
πρόσθετες διασφαλίσεις για την πολλαπλή εξάρτηση από τους ελέγχους.

Τροπολογία 220

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 123 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προς τούτο, η Επιτροπή και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο προωθούν την αναγνώριση 
διεθνώς αποδεκτών προτύπων ή διεθνών 
βέλτιστων πρακτικών.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή 
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πρόσθετες διασφαλίσεις για την πολλαπλή εξάρτηση από τους ελέγχους.

Τροπολογία 221

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 123 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες 
στη διαχειριστική αρχή χρησιμοποιούνται 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό, προκειμένου 
να αποφεύγεται να ζητείται από τους 
δικαιούχους να υποβάλλουν τις ίδιες 
πληροφορίες περισσότερες από μία 
φορές.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή 
πρόσθετες διασφαλίσεις για την πολλαπλή εξάρτηση από τους ελέγχους.

Τροπολογία 222

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πρόσωπα ή οντότητες που είναι 
αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης 
συνεργάζονται πλήρως για την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης και παρέχουν, ως προϋπόθεση για 
την καταβολή των κονδυλίων, τα αναγκαία 
δικαιώματα και την πρόσβαση που 
απαιτείται στον αρμόδιο διατάκτη, στην 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και, 
κατά περίπτωση, στις συναφείς εθνικές 
αρχές, ώστε να μπορούν να ασκήσουν 
πλήρως τις αρμοδιότητές τους. Στην 
περίπτωση της OLAF, προβλέπεται το 
δικαίωμα διενέργειας ερευνών, εκτός των 
άλλων και με επιτόπιους ελέγχους και 
επιθεωρήσεις.

1. Πρόσωπα ή οντότητες που είναι 
αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης 
συνεργάζονται πλήρως για την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης και παρέχουν, ως προϋπόθεση για 
την καταβολή των κονδυλίων, τα αναγκαία 
δικαιώματα και την πρόσβαση που 
απαιτείται στον αρμόδιο διατάκτη, στην 
EPPO, στην OLAF και στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, και, κατά περίπτωση, στις 
συναφείς εθνικές αρχές, ώστε να μπορούν 
να ασκήσουν πλήρως τις αρμοδιότητές 
τους. Στην περίπτωση της OLAF, 
προβλέπεται το δικαίωμα διενέργειας 
ερευνών, εκτός των άλλων και με 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.
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Τροπολογία 223

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 124 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πρόσωπα ή οντότητες που είναι 
αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης υπό 
καθεστώς άμεσης ή έμμεσης εκτέλεσης 
συναινούν εγγράφως στην εκχώρηση των 
αναγκαίων δικαιωμάτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1. Τούτο περιλαμβάνει 
την υποχρέωση τρίτων που συμμετέχουν 
στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να 
εξασφαλίζουν ισοδύναμα δικαιώματα.

2. Πρόσωπα ή οντότητες που είναι 
αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης υπό 
καθεστώς άμεσης, επιμερισμένης ή 
έμμεσης εκτέλεσης συναινούν εγγράφως 
στην εκχώρηση των αναγκαίων 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Τούτο περιλαμβάνει την 
υποχρέωση τρίτων που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να 
εξασφαλίζουν ισοδύναμα δικαιώματα.

Τροπολογία 224

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 125 διαγράφεται
Μεταφορά πόρων σε μέσα που 
συστήνονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού ή τομεακών κανονισμών
Πόροι που διατίθενται σε κράτη μέλη υπό 
καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης είναι 
δυνατό, κατόπιν αιτήματός τους, να 
μεταφέρονται σε μέσα συσταθέντα 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή 
τομεακών κανονισμών. Η Επιτροπή 
μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω 
πόρων σύμφωνα με το άρθρο 61 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ), ει 
δυνατόν προς όφελος του οικείου κράτους 
μέλους. Επιπροσθέτως, πόροι που 
διατίθενται στα κράτη μέλη υπό 
καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης είναι 
δυνατό, εφόσον αυτά το ζητήσουν, να 
διατεθούν για τη βελτίωση της 
ικανότητας ανάληψης κινδύνων του 
ΕΤΣΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
εφαρμόζονται οι κανόνες του ΕΤΣΕ.
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Τροπολογία 225

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης καθορίζει τις μορφές 
χρηματοδοτικής συνεργασίας, τους 
κοινούς στόχους της συνεργασίας, καθώς 
και τις αρχές που διέπουν αυτή τη 
συνεργασία της Επιτροπής με τα πρόσωπα 
και τις οντότητες που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης δυνάμει 
του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή 
με τους δικαιούχους. Οι συγκεκριμένες 
συμφωνίες αποτυπώνουν επίσης τον 
βαθμό στον οποίο η Επιτροπή μπορεί να 
βασιστεί στα συστήματα και στις 
διαδικασίες των προσώπων ή οντοτήτων 
που συμμετέχουν στην εκτέλεση 
κονδυλίων της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 
61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή των 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών ελέγχου.

2. Η χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης καθορίζει τις μορφές 
χρηματοδοτικής συνεργασίας, τους 
κοινούς στόχους της συνεργασίας, καθώς 
και τις αρχές που διέπουν αυτή τη 
συνεργασία της Επιτροπής με τα πρόσωπα 
και τις οντότητες που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης δυνάμει 
του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή 
με τους δικαιούχους. Οι συγκεκριμένες 
συμφωνίες

α) εξασφαλίζουν την ποιότητα της 
υλοποίησης και την επιτυχία των στόχων 
της παρέμβασης της Ένωσης, και
β) αντικατοπτρίζονται στα συστήματα 
και στις διαδικασίες των προσώπων ή 
οντοτήτων που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της ΕΕ σύμφωνα με 
το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή 
των δικαιούχων για την επίτευξη αυτών 
των στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Αυτές οι πρόσθετες εγγυήσεις θα συμβάλουν στη διασφάλιση ότι οι οικονομικές συνεργασίες 
πλαίσιο θα έχουν προστιθέμενη αξία για την ΕΕ.
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Τροπολογία 226

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με στόχο τη βελτιστοποίηση της 
σχέσης κόστους-ωφέλειας των ελέγχων και 
τη διευκόλυνση του συντονισμού, του 
ελέγχου και της επαλήθευσης, είναι δυνατή 
η σύναψη συμφωνιών με πρόσωπα και 
οντότητες που συμμετέχουν στην εκτέλεση 
κονδυλίων της Ένωσης δυνάμει του 
άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή με 
δικαιούχους επιδοτήσεων. Στην 
περίπτωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων εφαρμόζεται η τριμερής 
συμφωνία που έχει συναφθεί με την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

3. Με στόχο τη βελτιστοποίηση της 
σχέσης κόστους-ωφέλειας των ελέγχων και 
τη διευκόλυνση του συντονισμού, του 
ελέγχου και της επαλήθευσης, είναι δυνατή 
η σύναψη συμφωνιών με πρόσωπα και 
οντότητες που συμμετέχουν στην εκτέλεση 
κονδυλίων της Ένωσης δυνάμει του 
άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή με 
δικαιούχους επιδοτήσεων. Οι συμφωνίες 
αυτές δεν περιορίζουν την πρόσβαση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στις πληροφορίες 
που απαιτούνται για τον έλεγχο των 
κονδυλίων της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην τριμερή συμφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 287 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ 
είναι περιττή. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι συμφωνίες ελέγχου ή 
εξακρίβωσης που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή δεν θα πρέπει να περιορίζουν την 
πρόσβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του.

Τροπολογία 227

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διάρκεια της εταιρικής σχέσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη με 
εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις·

γ) η διάρκεια της εταιρικής σχέσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη με 
εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, οι οποίες προσδιορίζονται με 
σαφήνεια στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο 
άρθρο 73 παράγραφος 9·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ενισχύει την εποπτεία της δημοσιονομικής αρχής των εν λόγω συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης.
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Τροπολογία 228

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στην περίπτωση χρηματοδοτικής 
συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης που 
υλοποιείται μέσω επιμέρους επιδοτήσεων, 
ο έλεγχος της επιχειρησιακής και 
χρηματοδοτικής ικανότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 191 διενεργείται 
πριν από την υπογραφή της 
χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή μπορεί να 
βασίζεται σε ισοδύναμο έλεγχο της 
χρηματοοικονομικής και της 
επιχειρησιακής ικανότητας ο οποίος έχει 
διενεργηθεί από άλλους δωρητές.

6. Στην περίπτωση χρηματοδοτικών 
συμφωνιών πλαισίων εταιρικής σχέσης, 
υλοποιούμενων μέσω επιμέρους 
επιδοτήσεων, ο έλεγχος της επιχειρησιακής 
και χρηματοδοτικής ικανότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 191 διενεργείται 
πριν από την υπογραφή της 
χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης. Μόνο στην περίπτωση 
που το ποσοστό που βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης 
αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 50% της 
συνολικής χρηματοδότησης μπορεί η 
Επιτροπή να βασίζεται σε ισοδύναμο 
έλεγχο της χρηματοοικονομικής και της 
επιχειρησιακής ικανότητας ο οποίος έχει 
διενεργηθεί από άλλους δωρητές.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή 
πρόσθετες διασφαλίσεις για την πολλαπλή εξάρτηση από τις εξακριβώσεις. Βλέπε τροπολογία 
των εισηγητών στο άρθρο 123, παράγραφος 1.

Τροπολογία 229

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή καταβάλλει 
προσπάθεια να εναρμονίσει τις 
απαιτήσεις της σχετικά με την υποβολή 
εκθέσεων με εκείνες των άλλων 
δωρητών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή διάταξη κινδυνεύει να υπονομεύσει τους κανόνες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων 
που περιλαμβάνεται στον τίτλο XIII και, συνεπώς, πρέπει να διαγραφεί.



PE621.705/ 113

EL

Τροπολογία 230

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 132 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) η οικονομική οντότητα έχει την 
καταστατική της έδρα και το κέντρο των 
κύριων συμφερόντων της σε διαφορετικές 
δικαιοδοσίες, παρακάμπτοντας έτσι τις 
υποχρεώσεις της που απορρέουν από το 
φορολογικό ή το κοινωνικό δίκαιο, ή 
οποιεσδήποτε άλλες νομικές υποχρεώσεις 
που ισχύουν στη δικαιοδοσία του κέντρου 
των κύριων συμφερόντων της (εταιρεία 
γραμματοκιβώτιο).

Αιτιολόγηση

Συχνά, οι εταιρείες γραμματοκιβώτια που έχουν συσταθεί με σκοπό την παράκαμψη 
φορολογικών, νομικών ή κοινωνικών υποχρεώσεων που ισχύουν στο κράτος που βρίσκεται 
κέντρο των κύριων συμφερόντων τους, έρχονται σε αντίθεση με τα οικονομικά συμφέροντα της 
ΕΕ και τον σκοπό της χρηματοδότησης από την ΕΕ. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε 
πρόταση που υπεβλήθη στους εισηγητές από την Bundesnotarkammer (Γερμανικό 
Ομοσπονδιακό Επιμελητήριο Συμβολαιογράφων).

Τροπολογία 231

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 132 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
είναι μέλος του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του εν 
λόγω προσώπου ή οντότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 131 παράγραφος 1, 
ή που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου αναφορικά με το εν 
λόγω πρόσωπο ή οντότητα, εμπίπτει σε μία 
ή περισσότερες από τις αναφερόμενες στην 
παράγραφο 1 στοιχεία γ) έως στ) 
περιπτώσεις·

α) φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
είναι μέλος του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του εν 
λόγω προσώπου ή οντότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 131 παράγραφος 1, 
ή που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου αναφορικά με το εν 
λόγω πρόσωπο ή οντότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των προσώπων 
και των οντοτήτων που ανήκουν στη 
δομή ιδιοκτησίας και ελέγχου και των 
πραγματικών δικαιούχων, εμπίπτει σε μία 
ή περισσότερες από τις αναφερόμενες στην 
παράγραφο 1 στοιχεία γ) έως στ) 
περιπτώσεις·
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τα πρόσωπα στα οποία 
εφαρμόζονται οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 131 παράγραφος 1 και 
ευθυγραμμίζουν το πεδίο ελέγχου των λόγων αποκλεισμού με το πεδίο ελέγχου που απαιτείται 
από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους ορισθέντες μη χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς και επαγγέλματα στο πλαίσιο της οδηγίας 849/2015 για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
2580/2001 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Τροπολογία 232

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες σχετικά με φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που είναι μέλη του 
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού 
οργάνου του συμμετέχοντα ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψεως 
αποφάσεων ή ελέγχου όσον αφορά στον εν 
λόγω συμμετέχοντα, και κατάλληλα 
αποδεικτικά στοιχεία ότι ένα ή 
περισσότερα από τα εν λόγω πρόσωπα δεν 
εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις 
αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 
132 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ)·

β) πληροφορίες σχετικά με φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που είναι μέλη του 
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού 
οργάνου του συμμετέχοντα ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψεως 
αποφάσεων ή ελέγχου όσον αφορά στον εν 
λόγω συμμετέχοντα, 
συμπεριλαμβανομένων των προσώπων 
και των οντοτήτων που ανήκουν στη 
δομή ιδιοκτησίας και ελέγχου και των 
πραγματικών δικαιούχων, και κατάλληλα 
αποδεικτικά στοιχεία ότι ένα ή 
περισσότερα από τα εν λόγω πρόσωπα δεν 
εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις 
αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 
132 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ)·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τα πρόσωπα στα οποία 
εφαρμόζονται οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 131 παράγραφος 1 και 
ευθυγραμμίζουν το πεδίο ελέγχου των λόγων αποκλεισμού με το πεδίο ελέγχου που απαιτείται 
από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους ορισθέντες μη χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς και επαγγέλματα στο πλαίσιο της οδηγίας 849/2015 για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
2580/2001 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
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Τροπολογία 233

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση επιμερισμένης 
εκτέλεσης, όλες οι επίσημες ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
και της Επιτροπής πραγματοποιούνται με 
τα μέσα που υποδεικνύονται στους 
ειδικούς τομεακούς κανόνες. Οι κανόνες 
αυτοί μεριμνούν για τη διαλειτουργικότητα 
των δεδομένων που συλλέγονται ή 
λαμβάνονται και διαβιβάζονται στο 
πλαίσιο της διαχείρισης του 
προϋπολογισμού.

2. Σε περίπτωση επιμερισμένης 
εκτέλεσης, όλες οι επίσημες ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
και της Επιτροπής πραγματοποιούνται με 
τα μέσα που υποδεικνύονται στους 
ειδικούς τομεακούς κανόνες. Οι κανόνες 
αυτοί μεριμνούν για τη διαλειτουργικότητα 
των δεδομένων που συλλέγονται ή 
λαμβάνονται και διαβιβάζονται στο 
πλαίσιο της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού.

Τροπολογία 234

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο 
που σημειώνεται όσον αφορά την 
εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται η τρίτη παράγραφος του άρθρου 95 του κανονισμού 966/2012, η οποία είχε 
διαγραφεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία 235

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή 
της παρούσας παραγράφου.
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Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 111 του κανονισμού 966/2012, το οποίο είχε 
διαγραφεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία 236

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 147 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με εξαίρεση τις συμβάσεις χαμηλής 
αξίας και τις επιδοτήσεις μικρού ποσού, ο 
αρμόδιος διατάκτης μπορεί, εάν θεωρεί ότι 
είναι αναλογικό και υπό την προϋπόθεση 
της διενέργειας ανάλυσης κινδύνου, να 
απαιτήσει κατάθεση εγγύησης:

1. Με εξαίρεση τις συμβάσεις χαμηλής 
αξίας και τις επιδοτήσεις μικρού ποσού, ο 
αρμόδιος διατάκτης μπορεί, εάν θεωρεί ότι 
είναι αναλογικό και υπό την προϋπόθεση 
της διενέργειας ανάλυσης κινδύνου από 
τον ίδιο, να απαιτήσει κατάθεση εγγύησης:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει ότι πρόκειται για ανάλυση κινδύνου που πραγματοποιείται από τον 
ίδιο τον διατάκτη.

Τροπολογία 237

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 148 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εγγύηση πρέπει να καλύπτει περίοδο 
επαρκή για να είναι δυνατή η 
ενεργοποίησή της.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται από το άρθρο 206 παράγραφος 2 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Η πρόταση παραλείφθηκε από την Επιτροπή.

Τροπολογία 238

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 149 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιλογή των οντοτήτων και των 
προσώπων που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης ή 
εγγυήσεων του προϋπολογισμού δυνάμει 

Η επιλογή των οντοτήτων και των 
προσώπων που θα επιφορτιστούν με 
καθήκοντα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης 
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του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
είναι διαφανής, δικαιολογείται από τη 
φύση της ενέργειας και δεν πρέπει να 
οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Για 
τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 
61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία ii), v), 
vi) και vii), η επιλογή λαμβάνει δεόντως 
υπόψη την επιχειρησιακή και 
χρηματοδοτική ικανότητα των οικείων 
οντοτήτων.

της εκτέλεσης εγγυήσεων του 
προϋπολογισμού δυνάμει του άρθρου 61 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) είναι διαφανής, 
δικαιολογείται από τη φύση της ενέργειας 
και δεν πρέπει να οδηγεί σε σύγκρουση 
συμφερόντων. Για τις οντότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) σημεία ii), v), vi) και vii), η 
επιλογή λαμβάνει δεόντως υπόψη την 
επιχειρησιακή και χρηματοδοτική 
ικανότητα των οικείων οντοτήτων.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται από το προηγούμενο άρθρο 60 παρ. 1 του κανονισμού 966/2012.

Τροπολογία 239

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 149 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι οντότητες και τα πρόσωπα που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων 
της Ένωσης ή εγγυήσεων του 
προϋπολογισμού δυνάμει του άρθρου 61 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) τηρούν τις αρχές 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
της διαφάνειας, της μη εφαρμογής 
διακρίσεων και της προβολής της δράσης 
της Ένωσης. Οι αρχές αυτές περιγράφονται 
αναλυτικότερα στις χρηματοδοτικές 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης που συνάπτει 
η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 126.

2. Οι οντότητες και τα πρόσωπα που 
επιφορτίζονται με καθήκοντα εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης 
εγγυήσεων του προϋπολογισμού δυνάμει 
του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
τηρούν τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, της 
διαφάνειας, της μη εφαρμογής διακρίσεων 
και της προβολής της δράσης της Ένωσης. 
Οι αρχές αυτές περιγράφονται 
αναλυτικότερα στις χρηματοδοτικές 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης που συνάπτει 
η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 126.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται από το προηγούμενο άρθρο 60 παρ. 1 του κανονισμού 966/2012.

Τροπολογία 240

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 149 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι οντότητες και τα πρόσωπα που 
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επιφορτίζονται με καθήκοντα σύμφωνα 
με το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
προλαμβάνουν, εντοπίζουν και 
διορθώνουν παρατυπίες και περιπτώσεις 
απάτης κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους που συνδέονται με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού και 
ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. 
Προς τον σκοπό αυτόν διενεργούν, 
σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, εκ των προτέρων και εκ 
των υστέρων ελέγχους, 
συμπεριλαμβανομένων, όπως κρίνεται 
σκόπιμο, επιτόπιων ελέγχων σε 
αντιπροσωπευτικά και βάσει κινδύνου 
δείγματα πράξεων, για να εξασφαλίσουν 
την αποτελεσματική εκτέλεση και την 
ορθή εφαρμογή των ενεργειών που 
χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό. Επίσης, ανακτούν 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, 
αποκλείουν την πρόσβαση σε πόρους της 
Ένωσης ή επιβάλλουν χρηματικές ποινές 
και, εάν είναι απαραίτητο, κινούν 
σχετικές νομικές διαδικασίες.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται η τρίτη παράγραφος του άρθρου 60 παράγραφος 3 του κανονισμού 966/2012, η 
οποία είχε διαγραφεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία 241

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 149 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εφαρμόζουν τους κατάλληλους 
κανόνες και διαδικασίες για την παροχή 
χρηματοδότησης σε τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένων των ενδεδειγμένων 
διαδικασιών ελέγχου, κανόνες για την 
ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών και κανόνες αποκλεισμού της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση·

δ) εφαρμόζουν τους κατάλληλους 
κανόνες και διαδικασίες για την παροχή 
χρηματοδότησης σε τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένων διαφανών, 
αμερόληπτων, αποτελεσματικών και 
ουσιαστικών διαδικασιών ελέγχου, 
κανόνες για την ανάκτηση αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών και κανόνες 
αποκλεισμού της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση·
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Τροπολογία 242

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 149 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, σε συμφωνία με τις οντότητες ή 
τα πρόσωπα, η Επιτροπή δύναται να 
αξιολογεί άλλους κανόνες και διαδικασίες 
όπως οι λογιστικές πρακτικές των 
οντοτήτων όσον αφορά τις διοικητικές 
δαπάνες. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής 
της αξιολόγησης η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει να βασιστεί στους εν λόγω 
κανόνες και διαδικασίες.

Επιπλέον, σε συμφωνία με τις οντότητες ή 
τα πρόσωπα, η Επιτροπή δύναται να 
αξιολογεί άλλους κανόνες και διαδικασίες 
όπως οι λογιστικές πρακτικές των 
οντοτήτων όσον αφορά τις διοικητικές 
δαπάνες. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής 
της αξιολόγησης η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει να βασιστεί στους εν λόγω 
κανόνες και διαδικασίες. Η ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο 
άρθρο 73 παράγραφος 9 περιλαμβάνει 
πληροφορίες για κάθε τέτοια απόφαση.

Τροπολογία 243

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 149 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν οι εν λόγω οντότητες ή 
πρόσωπα πληρούν μόνον εν μέρει τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4, η Επιτροπή λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα εποπτείας τα οποία 
διασφαλίζουν την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 
Τα μέτρα εξειδικεύονται στις αντίστοιχες 
συμφωνίες.

5. Όταν οι εν λόγω οντότητες ή 
πρόσωπα πληρούν μόνον εν μέρει τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4, η Επιτροπή λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα εποπτείας τα οποία 
διασφαλίζουν την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 
Τα μέτρα εξειδικεύονται στις αντίστοιχες 
συμφωνίες. Η ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο 
άρθρο 73 παράγραφος 9 περιλαμβάνει 
πληροφορίες για κάθε τέτοιο μέτρο.

Τροπολογία 244

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 150 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υποχρεώσεις της παρούσας 
παραγράφου δεν θίγουν τις συμφωνίες που 
συνάπτονται με τον όμιλο ΕΤΕπ, διεθνείς 

Οι υποχρεώσεις της παρούσας 
παραγράφου δεν θίγουν τις συμφωνίες που 
συνάπτονται με την ΕΤΕπ, το ΕΤΕ, 
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οργανισμούς και τρίτες χώρες. Όσον 
αφορά τη διαχειριστική δήλωση, οι 
συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον την υποχρέωση των εν λόγω 
οντοτήτων να υποβάλλουν στην Επιτροπή 
ετησίως δήλωση ότι, κατά τη διάρκεια του 
οικείου οικονομικού έτους, η συνεισφορά 
της Ένωσης έχει χρησιμοποιηθεί και 
καταχωρισθεί λογιστικά σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 149 παράγραφοι 2 
και 3 και τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται σε τέτοιου είδους συμφωνίες. 
Η δήλωση αυτή είναι δυνατό να 
συμπεριληφθεί στην τελική έκθεση αν η 
υλοποιούμενη ενέργεια έχει διάρκεια που 
δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες.

διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες. 
Όσον αφορά τη διαχειριστική δήλωση, οι 
συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον την υποχρέωση των εν λόγω 
οντοτήτων να υποβάλλουν στην Επιτροπή 
ετησίως δήλωση ότι, κατά τη διάρκεια του 
οικείου οικονομικού έτους, η συνεισφορά 
της Ένωσης έχει χρησιμοποιηθεί και 
καταχωρισθεί λογιστικά σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 149 παράγραφοι 2 
και 3 και τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται σε τέτοιου είδους συμφωνίες. 
Η δήλωση αυτή είναι δυνατό να 
συμπεριληφθεί στην τελική έκθεση αν η 
υλοποιούμενη ενέργεια έχει διάρκεια που 
δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Αιτιολόγηση

Βλέπε την τροπολογία των εισηγητών στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iii)

Τροπολογία 245

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 150 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όλες οι συμφωνίες συνεισφοράς, οι 
συμφωνίες χρηματοδότησης και οι 
συμβάσεις εγγύησης τίθενται στη διάθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όποτε ζητηθεί.

6. Όλες οι συμφωνίες συνεισφοράς, οι 
συμφωνίες χρηματοδότησης και οι 
συμβάσεις εγγύησης καθίστανται 
διαθέσιμες στο πλαίσιο της ετήσιας 
έκθεσης δραστηριοτήτων που αναφέρεται 
στο άρθρο 73 παράγραφος 9.

Τροπολογία 246

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 151 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 151 a
Έμμεση εκτέλεση με οργανισμούς των 

κρατών μελών
1. Ως οργανισμοί των κρατών μελών 
νοούνται οι φορείς που απαριθμούνται 
στα στοιχεία v) έως vii) του άρθρου 61 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
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προϋπόθεση ότι:
i) τους έχει ανατεθεί από τα κράτη 
μέλη μια αποστολή δημόσιας υπηρεσίας 
στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης και 
συνεργασίας και έχουν συσταθεί βάσει 
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στα κράτη 
μέλη·
ii) Τα συστήματα και οι διαδικασίες 
που προσαρμόζονται στα συγκεκριμένα 
νομικά και επιχειρησιακά πλαίσια της 
διεθνούς ανάπτυξης και συνεργασίας 
έχουν αξιολογηθεί θετικά, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 149 παράγραφος 
4.
2. Η Επιτροπή βασίζεται στα εν λόγω 
συστήματα και διαδικασίες των 
οργανισμών των κρατών μελών που έχουν 
αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με το άρθρο 
149 παράγραφος 4 ή σε πρόσθετα 
συστήματα και διαδικασίες πέραν του 
πεδίου αξιολόγησης του συγκεκριμένου 
άρθρου, που έχουν καθιερωθεί δεόντως 
και εφαρμόζονται υπό τον έλεγχο των 
οικείων κρατών μελών, όπως η 
διάρθρωση του κόστους των οργανισμών 
των κρατών μελών. Ειδικότερα, αλλά όχι 
αποκλειστικά, η εν λόγω διασταύρωση 
στοιχείων ισχύει για τα συστήματα και τις 
διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 
123.
3. Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης του 
δημοσιονομικού πλαισίου που 
συνάπτονται με οργανισμούς των κρατών 
μελών σύμφωνα με το άρθρο 126 
προσδιορίζουν περαιτέρω την έκταση και 
τις λεπτομέρειες της διασταύρωσης 
στοιχείων στα συστήματα και τις 
διαδικασίες των οργανισμών των κρατών 
μελών.

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές προτείνουν ένα πρόσθετο άρθρο στον τίτλο για την έμμεση εκτέλεση προκειμένου 
να αναγνωριστούν οι ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων των οργανισμών των κρατών μελών 
στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ.
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Τροπολογία 247

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 153 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που 
χρησιμοποιούνται χρηματοδοτικά μέσα 
στο πλαίσιο ενός συνδυαστικού 
μηχανισμού, εφαρμόζεται ο τίτλος X.

2. Στην περίπτωση που 
χρησιμοποιούνται χρηματοδοτικά μέσα 
στο πλαίσιο ενός συνδυαστικού 
μηχανισμού και αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από το 50% της συνολικής 
χρηματοδότησης, ο τίτλος Χ εφαρμόζεται 
στο σύνολο της πράξης.

Αιτιολόγηση

Ενώ οι εισηγητές υποστηρίζουν τον γενικό σκοπό της απλούστευσης που χαρακτηρίζει τη 
συγκεκριμένη νέα διάταξη, θα πρέπει να αποφευχθούν περιπτώσεις όπου το σύνολο μιας 
συνδυαστικής πράξης διέπεται από κανόνες για τα χρηματοδοτικά μέσα παρά το γεγονός ότι 
αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό της χρηματοδότησης.

Τροπολογία 248

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 153 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι επιδοτήσεις εκτελούνται στο 
πλαίσιο συνδυαστικού μηχανισμού και 
αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της 
συνολικής χρηματοδότησης, ο τίτλος VIII 
εφαρμόζεται στο σύνολο της πράξης.

Αιτιολόγηση

Ενώ οι εισηγητές υποστηρίζουν τον γενικό σκοπό της απλούστευσης που χαρακτηρίζει τη 
συγκεκριμένη νέα διάταξη, θα πρέπει να αποφευχθούν περιπτώσεις όπου το σύνολο μιας 
συνδυαστικής πράξης διέπεται από κανόνες για τα χρηματοδοτικά μέσα παρά το γεγονός ότι 
αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό της χρηματοδότησης.

Τροπολογία 249

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 153 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τα χρηματοδοτικά μέσα στο 3. Για τα χρηματοδοτικά μέσα στο 
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πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών, 
θεωρείται ότι υπάρχει συμμόρφωση με το 
άρθρο 202 παράγραφος 1 στοιχείο η) εάν 
διενεργηθεί εκ των προτέρων αξιολόγηση 
πριν από τη δημιουργία του εν λόγω 
συνδυαστικού μηχανισμού.

πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών, 
θεωρείται ότι υπάρχει συμμόρφωση με το 
άρθρο 202 παράγραφος 1 στοιχείο η) εάν 
διενεργηθεί εκτίμηση αντικτύπου πριν 
από τη δημιουργία του εν λόγω 
συνδυαστικού μηχανισμού.

Αιτιολόγηση

Consistent terminology with rapporteur's amendments to Art. 32.

Τροπολογία 250

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 174 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιδοτήσεις είναι άμεσες 
χρηματοδοτικές συνεισφορές, εν είδει 
χαριστικής παροχής, από τον 
προϋπολογισμό με σκοπό να 
χρηματοδοτηθεί:

Οι επιδοτήσεις χορηγούνται με σκοπό να 
χρηματοδοτηθεί:

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής, μέρος της παραγράφου μεταφέρεται στο άρθρο. 2 (ορισμοί).

Τροπολογία 251

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 175 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όπου αυτό είναι δυνατό και 
ενδεδειγμένο, τα εφάπαξ ποσά, οι 
μοναδιαίες δαπάνες ή οι κατ’ αποκοπή 
συντελεστές καθορίζονται με τέτοιο τρόπο 
ώστε η καταβολή τους να επιτρέπεται 
μόλις επιτευχθούν συγκεκριμένα 
αποτελέσματα.

2. Όπου αυτό είναι δυνατό και 
ενδεδειγμένο, τα εφάπαξ ποσά, οι 
μοναδιαίες δαπάνες ή οι κατ’ αποκοπή 
συντελεστές καθορίζονται με τέτοιο τρόπο 
ώστε η καταβολή τους να επιτρέπεται 
μόλις επιτευχθούν συγκεκριμένα 
αποτελέσματα, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί η επάρκεια των 
αντίστοιχων ποσών όσον αφορά το 
απαιτούμενο αποτέλεσμα.

Αιτιολόγηση

Πρόσθετη ρήτρα διασφάλισης.
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Τροπολογία 252

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 175 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ακριβή κριτήρια για τα απαιτούμενα 
αποτελέσματα αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ της Επιτροπής 
και του δικαιούχου και προσδιορίζονται 
στη συμφωνία επιδότησης, κατά 
περίπτωση ανάλογα με τις περιστάσεις.

Τροπολογία 253

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 175 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της βασικής πράξης, η χρηματοδότηση με 
εφάπαξ ποσά, μοναδιαίες δαπάνες ή κατ’ 
αποκοπή συντελεστή εγκρίνεται από τον 
αρμόδιο διατάκτη, ο οποίος ενεργεί 
σύμφωνα με προκαθορισμένη διαδικασία 
που θεσπίζεται από το κάθε θεσμικό 
όργανο.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της βασικής πράξης, η χρηματοδότηση με 
εφάπαξ ποσά, μοναδιαίες δαπάνες ή κατ’ 
αποκοπή συντελεστή εγκρίνεται από τον 
αρμόδιο διατάκτη, ο οποίος ενεργεί 
σύμφωνα με προκαθορισμένη διαδικασία 
που θεσπίζεται από το κάθε θεσμικό 
όργανο. Ο αρμόδιος διατάκτης αναφέρει 
στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 
που αναφέρεται στο άρθρο 73 
παράγραφος 9 κάθε τέτοια έγκριση.

Τροπολογία 254

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 175 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) όπου είναι δυνατό, τους βασικούς 
όρους για την αποδέσμευση της πληρωμής, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της επίτευξης αποτελεσμάτων·

δ) όπου είναι δυνατό, τους βασικούς 
όρους για την αποδέσμευση της πληρωμής, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της επίτευξης άμεσων και πιο 
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων·
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Τροπολογία 255

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 175 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) περιγραφή των προϋποθέσεων με τις 
οποίες διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και η εύλογη συμμόρφωση με την αρχή 
της συγχρηματοδότησης:

ε) περιγραφή των προϋποθέσεων με τις 
οποίες διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και η εύλογη συμμόρφωση με τις αρχές 
της συγχρηματοδότησης και της μη 
αποκόμισης κέρδους·

Αιτιολόγηση

Η αρχή της μη αποκόμισης κέρδους θα πρέπει να επανεισαχθεί ως μία από τις γενικές αρχές 
που εφαρμόζονται στις επιδοτήσεις.

Τροπολογία 256

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 175 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να 
επιτρέπει ή να επιβάλλει, υπό μορφή κατ’ 
αποκοπή συντελεστών, τη χρηματοδότηση 
των έμμεσων δαπανών του δικαιούχου με 
ανώτατο όριο το 7% των συνολικών 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών της 
ενέργειας. Είναι δυνατή η έγκριση 
υψηλότερου κατ’ αποκοπή συντελεστή με 
αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής.

6. Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να 
επιτρέπει ή να επιβάλλει, υπό μορφή κατ’ 
αποκοπή συντελεστών, τη χρηματοδότηση 
των έμμεσων δαπανών του δικαιούχου με 
ανώτατο όριο το 7% των συνολικών 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών της 
ενέργειας. Είναι δυνατή η έγκριση 
υψηλότερου κατ’ αποκοπή συντελεστή με 
αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής. Ο 
αρμόδιος διατάκτης αναφέρει στην 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, που 
αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 9, 
κάθε τέτοια απόφαση, τον εγκριθέντα 
κατ’ αποκοπή συντελεστή, τα σχετικά 
ποσά, και τους λόγους που οδήγησαν στη 
συγκεκριμένη απόφαση.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία θα βοηθήσει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εξετάζει λεπτομερώς 
τη χρήση της εν λόγω εξαίρεσης από τους διατάκτες.
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Τροπολογία 257

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 175 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώνουν 
επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού για την 
εργασία που εκτελείται από εθελοντές στο 
πλαίσιο ενέργειας ή προγράμματος 
εργασίας, βάσει μοναδιαίων δαπανών που 
εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 έως 6.

8. Οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώνουν 
ως λογιστικό στοιχείο επιλέξιμες δαπάνες 
προσωπικού για την εργασία που 
εκτελείται από εθελοντές στο πλαίσιο 
ενέργειας ή προγράμματος εργασίας, βάσει 
μοναδιαίων δαπανών που εγκρίνονται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6.

Αιτιολόγηση

Αποτελεί μέρος της έννοιας του εθελοντισμού, ότι οι εργασίες που πραγματοποιούνται από τους 
εθελοντές δεν αμείβονται. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε παρερμηνεία, θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εν λόγω δήλωση είναι εργαλείο λογιστικής και δεν οδηγεί στην 
αμοιβή της εθελοντικής εργασίας. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε πρόταση που 
υποβλήθηκε στους εισηγητές από τους Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege (Γερμανικοί Οργανισμοί Κοινωνικής Πρόνοιας).

Τροπολογία 258

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 176 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την έγκριση των ενιαίων 
εφάπαξ ποσών ο αρμόδιος διατάκτης 
συμμορφώνεται με το άρθρο 175.

3. Κατά την έγκριση των ενιαίων 
εφάπαξ ποσών ο αρμόδιος διατάκτης 
συμμορφώνεται με το άρθρο 175 και με 
τους εφαρμοστέους κανόνες 
συγχρηματοδότησης ιδίως όσον αφορά το 
μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για 
το σύνολο της ενέργειας ή του 
προγράμματος εργασίας.

Τροπολογία 259

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 177 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ύψος της χρηματοδότησης με εφάπαξ 
ποσά, μοναδιαίες δαπάνες ή με κατ’ 
αποκοπή συντελεστή που καθορίζεται εκ 

Το ύψος της χρηματοδότησης με εφάπαξ 
ποσά, μοναδιαίες δαπάνες ή με κατ’ 
αποκοπή συντελεστή που καθορίζεται εκ 
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των προτέρων με εφαρμογή της 
εγκριθείσας από τον αρμόδιο διατάκτη ή 
την Επιτροπή μεθόδου βάσει του άρθρου 
175 δεν αμφισβητείται με εκ των υστέρων 
ελέγχους, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος του αρμόδιου διατάκτη να 
μειώσει το ποσό της επιδότησης σύμφωνα 
με το άρθρο 127 παράγραφος 4. Όταν η 
χρηματοδότηση με εφάπαξ ποσά, 
μοναδιαίες δαπάνες ή με κατ’ αποκοπή 
συντελεστή προσδιορίζεται σύμφωνα με 
τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του 
δικαιούχου, εφαρμόζεται το άρθρο 179 
παράγραφος 2.

των προτέρων με εφαρμογή της 
εγκριθείσας από τον αρμόδιο διατάκτη ή 
την Επιτροπή μεθόδου βάσει του άρθρου 
175 δεν αμφισβητείται παρά μόνο με εκ 
των υστέρων ελέγχους σε περίπτωση 
εύλογης αμφιβολίας, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος του αρμόδιου διατάκτη να 
μειώσει το ποσό της επιδότησης σύμφωνα 
με το άρθρο 127 παράγραφος 4. Όταν η 
χρηματοδότηση με εφάπαξ ποσά, 
μοναδιαίες δαπάνες ή με κατ’ αποκοπή 
συντελεστή προσδιορίζεται σύμφωνα με 
τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του 
δικαιούχου, εφαρμόζεται το άρθρο 179 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 260

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 177 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η συχνότητα και το εύρος των 
επαληθεύσεων και ελέγχων εξαρτάται 
από τον ειδικό κίνδυνο που παρουσιάζει 
ένας συγκεκριμένος δικαιούχος. Ο 
κίνδυνος αυτός αξιολογείται με βάση, 
μεταξύ άλλων, το αν έχουν σημειωθεί στο 
παρελθόν, από τον εν λόγω δικαιούχο, 
παρατυπίες οι οποίες είχαν σημαντική 
επίπτωση σε επιδοτήσεις που 
χορηγήθηκαν στον δικαιούχο υπό 
παρόμοιες συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Οι επαληθεύσεις και οι έλεγχοι θα πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στους δικαιούχους 
που ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι έλεγχοι βάσει του 
κινδύνου θα επιτρέψουν στην ΕΕ να αξιοποιήσει περισσότερους από τους πόρους της για 
συγκεκριμένη δράση αντί για διοικητικές δαπάνες.

Τροπολογία 261

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 178 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέθοδος για τον καθορισμό των εφάπαξ Η μέθοδος για τον καθορισμό των εφάπαξ 
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ποσών, των μοναδιαίων δαπανών ή των 
κατ' αποκοπή συντελεστών, τα υποκείμενα 
δεδομένα και τα ποσά που προκύπτουν 
αξιολογούνται κατά διαστήματα και, κατά 
περίπτωση, αναπροσαρμόζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 175.

ποσών, των μοναδιαίων δαπανών ή των 
κατ' αποκοπή συντελεστών, τα υποκείμενα 
δεδομένα και τα ποσά που προκύπτουν, 
καθώς επίσης η επάρκεια των εν λόγω 
ποσών σε σχέση με το επιτευχθέν 
αποτέλεσμα αξιολογούνται κατά 
διαστήματα και τουλάχιστον ανά διετία, 
και, κατά περίπτωση, αναπροσαρμόζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 175.

Τροπολογία 262

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 180 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις περιπτώσεις που οι κατ' 
εκτίμηση επιλέξιμες δαπάνες 
περιλαμβάνουν δαπάνες για εργασία 
εθελοντών σύμφωνα με το άρθρο 175 
παράγραφος 8, η επιδότηση δεν υπερβαίνει 
το ποσό των κατ' εκτίμηση επιλέξιμων 
δαπανών μετά την αφαίρεση των δαπανών 
για την εργασία των εθελοντών.

β) στις περιπτώσεις που οι κατ' 
εκτίμηση επιλέξιμες δαπάνες 
περιλαμβάνουν δαπάνες για εργασία 
εθελοντών σύμφωνα με το άρθρο 175 
παράγραφος 8, η επιδότηση δεν υπερβαίνει 
το ποσό των κατ' εκτίμηση επιλέξιμων 
δαπανών μετά την αφαίρεση των δαπανών 
για την εργασία των εθελοντών ή το 75% 
του συνόλου των εκτιμώμενων 
επιλέξιμων δαπανών, όποιο από τα δύο 
ποσά είναι χαμηλότερο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να αποτρέψει καταστάσεις όπου μια πολύ μικρή συνεισφορά σε 
είδος οδηγεί σε εκ των πραγμάτων ποσοστό συγχρηματοδότησης σχεδόν 100%.

Τροπολογία 263

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 182 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) της μη αποκόμισης κέρδους.

Αιτιολόγηση

Βλέπε επίσης αιτιολόγηση του άρθρου 182 α (νέο).
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Τροπολογία 264

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 183 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Οι επιδοτήσεις αποτελούν 
αντικείμενο προγράμματος εργασίας, το 
οποίο δημοσιεύεται πριν από την 
εκτέλεσή του.

Τροπολογία265

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 183 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όλες οι επιδοτήσεις που χορηγούνται 
κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους 
αποτελούν αντικείμενο δημοσίευσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 1 
έως 4.

2. Όλες οι επιδοτήσεις που χορηγούνται 
κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους 
αποτελούν αντικείμενο δημοσίευσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 1 
έως 4. Επιπλέον, όλα τα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης που εφαρμόζουν διαδικασίες 
δημοσίων συμβάσεων δημοσιεύουν στους 
δικτυακούς τόπους τους σαφείς κανόνες 
όσον αφορά την αγορά, τη δαπάνη και 
την παρακολούθηση, καθώς και όλες τις 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί, 
συμπεριλαμβανομένης της αξίας τους.

Τροπολογία 266

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 183 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά τη δημοσίευση που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2, η Επιτροπή 
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, εφόσον το ζητήσουν, 
έκθεση σχετικά με:

3. Μετά τη δημοσίευση που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2, η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί και διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση σχετικά με:
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Τροπολογία 267

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 183 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη μέση διάρκεια της διαδικασίας 
από την ημερομηνία κλεισίματος της 
πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων 
έως τη χορήγηση της επιδότησης·

γ) τη μέση διάρκεια της διαδικασίας 
από την ημερομηνία κλεισίματος της 
πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων 
έως τη χορήγηση της επιδότησης, καθώς 
και τη διάρκεια της βραδύτερης και 
ταχύτερης διαδικασίας αντιστοίχως·

Τροπολογία 268

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 183 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) κάθε επιδότηση που χορηγείται 
στην ΕΤΕπ ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων σύμφωνα με το στοιχείο ζ) 
του άρθρου 188·

Τροπολογία 269

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 183 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) κάθε συνδυαστική πράξη σύμφωνα 
με το άρθρο 153 η οποία περιλαμβάνει 
επιδότηση.

Τροπολογία 270

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 184 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1, οι 
εξωτερικές δράσεις μπορούν να 
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την 
επιδότηση όταν αυτό είναι απαραίτητο για 
την υλοποίησή τους. Σε μια τέτοια 

3. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1, οι 
εξωτερικές δράσεις που αναλαμβάνονται 
από εταίρο της Ένωσης ο οποίος 
αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του προς 
τους κανόνες και τις απαιτήσεις της 
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περίπτωση, παρέχεται αιτιολόγηση στο 
πλαίσιο της απόφασης χορήγησης.

Ένωσης (με βάση την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση), μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν πλήρως από την 
επιδότηση, όπου αυτό είναι αναγκαίο για 
την υλοποίηση της ενέργειας. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, παρέχεται αιτιολόγηση 
στο πλαίσιο της απόφασης χορήγησης.

Τροπολογία 271

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 185 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρχή της μη σωρευτικής χορήγησης και 
της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης

Αρχή της μη σωρευτικής χορήγησης και 
της απαγόρευσης της διπλής 
χρηματοδότησης

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροπολογία.

Τροπολογία 272

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 185 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενέργειες που επιτρέπεται να 
επιδοτηθούν από τον προϋπολογισμό 
πρέπει να ορίζονται σαφώς. Καμία 
ενέργεια δεν επιτρέπεται να υποδιαιρεθεί 
σε περισσότερες ενέργειες προκειμένου να 
παρακαμφθούν οι κανόνες 
χρηματοδότησης που θεσπίζονται με τον 
παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται το άρθρο 176 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία 273

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 185 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν 
εφαρμόζονται σε:

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται σε:

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις στην απαγόρευση της διπλής χρηματοδότησης.

Τροπολογία 274

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 186 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε περίπτωση κατεπείγουσας 
ανάγκης για λήψη μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 188 στοιχεία α) ή 
β) όπου η έγκαιρη παρέμβαση της Ένωσης 
θα ήταν μείζονος σημασίας. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, οι δαπάνες τις οποίες 
πραγματοποιεί ένας δικαιούχος πριν από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από 
την Ένωση υπό τους ακόλουθους όρους:

β) σε περίπτωση κατεπείγουσας 
ανάγκης για λήψη μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 188 στοιχείο α) 
όπου η έγκαιρη παρέμβαση της Ένωσης θα 
ήταν μείζονος σημασίας. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, οι δαπάνες τις οποίες 
πραγματοποιεί ένας δικαιούχος πριν από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από 
την Ένωση υπό τους ακόλουθους όρους:

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση από την αρχή της μη αναδρομικότητας θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην 
ανθρωπιστική βοήθεια και σε σχετικές περιπτώσεις.

Τροπολογία 275

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 186 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κύριος διατάκτης παρέχει στοιχεία για 
καθεμιά από αυτές τις περιπτώσεις, υπό 
τον τίτλο «Παρεκκλίσεις από την αρχή 
της μη αναδρομικότητας, σύμφωνα με το 
άρθρο 186 του δημοσιονομικού 
κανονισμού», στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο 
άρθρο 73 παράγραφος 9.
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Τροπολογία 276

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 186 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση των επιδοτήσεων 
λειτουργίας, η συμφωνία επιδότησης 
υπογράφεται εντός έξι μηνών από την 
έναρξη της οικονομικής χρήσης του 
δικαιούχου. Οι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση δαπάνες δεν είναι δυνατόν 
να έχουν πραγματοποιηθεί ούτε πριν από 
την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης 
ούτε πριν από την έναρξη της οικονομικής 
χρήσης του δικαιούχου.

4. Στην περίπτωση των επιδοτήσεων 
λειτουργίας, η συμφωνία επιδότησης 
υπογράφεται εντός τριών μηνών από την 
έναρξη της οικονομικής χρήσης του 
δικαιούχου. Οι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση δαπάνες δεν είναι δυνατόν 
να έχουν πραγματοποιηθεί ούτε πριν από 
την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης 
ούτε πριν από την έναρξη της οικονομικής 
χρήσης του δικαιούχου. Η πρώτη δόση 
καταβάλλεται στον δικαιούχο εντός δύο 
μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας 
επιδότησης.

Αιτιολόγηση

Η περίοδος υπογραφής των συμφωνιών επιδότησης που προτείνεται από την Επιτροπή θα 
πρέπει να μειωθεί από 6 σε 3 μήνες από την έναρξη της οικονομικής χρήσης του δικαιούχου. 
Αυτό θα επέτρεπε στην Επιτροπή να αυξήσει την αποδοτικότητά της στον κύκλο 
προγραμματισμού. Επίσης θα απέτρεπε τη διακινδύνευση της οικονομικής επάρκειας 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των μικρότερων. Αν χρειάζονται έξι μήνες για 
την υπογραφή των συμφωνιών και 3 μήνες επιπλέον για την καταβολή της πρώτης δόσης, τότε 
οι περισσότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα υποχρεώνονται να καταφεύγουν σε 
τραπεζικά δάνεια.

Τροπολογία 277

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 186 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 186a
Αρχή της μη αποκόμισης κέρδους

1. Οι επιδοτήσεις δεν έχουν ούτε ως 
σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα την 
αποκόμιση κέρδους στο πλαίσιο της 
ενέργειας ή του προγράμματος εργασίας 
του δικαιούχου («αρχή της μη 
αποκόμισης κέρδους»).
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2. Το κέρδος ορίζεται ως το 
πλεόνασμα των εσόδων έναντι των 
επιλέξιμων δαπανών που βάρυναν τον 
δικαιούχο, όταν υποβάλλεται αίτηση για 
την καταβολή του υπολοίπου.
3. Τα έσοδα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 περιορίζονται στο εισόδημα 
που δημιουργείται από την ενέργεια ή το 
πρόγραμμα εργασίας, καθώς και στις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές δωρητών 
που χορηγούνται ειδικά για τη 
χρηματοδότηση των επιλέξιμων 
δαπανών.
Σε περίπτωση επιδότησης λειτουργίας, τα 
ποσά που δεσμεύονται για τη σύσταση 
αποθεματικών δεν λαμβάνονται υπόψη 
στην επαλήθευση της συμμόρφωσης προς 
την αρχή της μη αποκόμισης κέρδους.
4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
σε:
α) ενέργειες με στόχο την ενίσχυση της 
οικονομικής επιφάνειας δικαιούχου, ή 
ενέργειες που δημιουργούν εισόδημα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχειά 
τους μετά την περίοδο χρηματοδότησης 
από την Ένωση, που προβλέπεται στην 
απόφαση ή τη συμφωνία επιδότησης·
β) υποτροφίες μελέτης, έρευνας ή 
επαγγελματικής κατάρτισης που 
χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα·
γ) άλλη άμεση στήριξη η οποία 
καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που 
την χρειάζονται επιτακτικά, όπως σε 
άνεργους και σε πρόσφυγες·
δ) επιδοτήσεις στη βάση κατ’ 
αποκοπή συντελεστή και/ή εφάπαξ ποσού 
και/ή μοναδιαίου κόστους, εφόσον 
συμμορφώνονται με τους όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 175·
ε) επιδοτήσεις μικρού ύψους.
5. Αν αποκομιστεί κέρδος, η Επιτροπή 
δικαιούται να ανακτήσει το ποσοστό του 
κέρδους που αντιστοιχεί στη συνεισφορά 
της Ένωσης στις επιλέξιμες δαπάνες οι 
οποίες βάρυναν πραγματικά τον 
δικαιούχο κατά την υλοποίηση της 
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ενέργειας ή του προγράμματος εργασίας.
Κατά παρέκκλιση από το παρόν άρθρο, 
αν τα έσοδα ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
1141/2014, υπερβαίνουν τις δαπάνες στο 
τέλος του οικονομικού έτους κατά το 
οποίο έλαβε επιδότηση λειτουργίας, το 
ίδρυμα δύναται να μεταφέρει στο επόμενο 
οικονομικό έτος ποσοστό έως 25% των 
συνολικών εσόδων του κατά το έτος 
αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό 
αυτό θα χρησιμοποιηθεί πριν από το 
τέλος του πρώτου τριμήνου του εν λόγω 
επόμενου έτους.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της μη αποκόμισης κέρδους για τις επιδοτήσεις αποτελεί βασική αρχή της 
δημοσιονομικής διαχείρισης. Η ίδια η Επιτροπή θεωρεί ότι η προεπιλεγμένη δυνατότητα για 
χρηματοδότηση έργων που παράγουν έσοδα θα πρέπει να είναι η χρήση χρηματοδοτικών μέσων 
αντί επιδοτήσεων, και για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαία η διατήρηση της εν λόγω αρχής σε 
σχέση με τις επιδοτήσεις.

Τροπολογία 278

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 187 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις λεπτομέρειες της 
χρηματοδότησης από την Ένωση, και 
ειδικότερα τις μορφές επιδότησης·

γ) τις λεπτομέρειες της 
χρηματοδότησης από την Ένωση, με 
προσδιορισμό όλων των τύπων 
συνεισφορών της Ένωσης, και ειδικότερα 
τις μορφές επιδότησης·

Τροπολογία 279

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 187 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το πολύ έξι μήνες από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
πλήρων προτάσεων για την πληροφόρηση 
όλων των αιτούντων σχετικά με το 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης της 

α) το πολύ τρεις μήνες από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
πλήρων προτάσεων για την πληροφόρηση 
όλων των αιτούντων σχετικά με το 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης της 
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πρότασής τους· πρότασής τους·

Τροπολογία 280

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 187 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το πολύ τρεις μήνες από την 
ημερομηνία πληροφόρησης των επιτυχών 
αιτούντων για την υπογραφή των 
συμφωνιών επιδότησης με αυτούς.

β) το πολύ ένα μήνα από την 
ημερομηνία πληροφόρησης των επιτυχών 
αιτούντων για την υπογραφή των 
συμφωνιών επιδότησης με αυτούς.

Τροπολογία 281

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 187 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κύριος διατάκτης επισημαίνει, στην 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, τα 
μέσα χρονικά διαστήματα για την 
πληροφόρηση των υποψηφίων και για την 
υπογραφή των συμφωνιών επιδότησης. 
Εάν σημειωθεί υπέρβαση των προθεσμιών 
του πρώτου εδαφίου, ο κύριος διατάκτης 
αναφέρει τους λόγους και, σε περίπτωση 
που η υπέρβαση δεν είναι δεόντως 
αιτιολογημένη σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο, προτείνει διορθωτικά μέτρα.

Ο κύριος διατάκτης επισημαίνει, στην 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, τα 
μέσα χρονικά διαστήματα για την 
πληροφόρηση των υποψηφίων και για την 
υπογραφή των συμφωνιών επιδότησης, 
καθώς και το μεγαλύτερο και μικρότερο 
χρονικό διάστημα αντιστοίχως. Εάν 
σημειωθεί υπέρβαση των προθεσμιών του 
πρώτου εδαφίου, ο κύριος διατάκτης 
αναφέρει τους λόγους και, σε περίπτωση 
που η υπέρβαση δεν είναι δεόντως 
αιτιολογημένη σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο, προτείνει διορθωτικά μέτρα.

Τροπολογία 282

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 188 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε οργανισμούς που κατέχουν θέση 
μονοπωλίου, εκ των πραγμάτων ή εκ του 
νόμου, ή σε οργανισμούς που ορίζονται 
από τα κράτη μέλη, με δική τους ευθύνη, 
όταν τα εν λόγω κράτη μέλη κατέχουν 
θέση μονοπωλίου, εκ των πραγμάτων ή 
εκ του νόμου·

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης άμεσων επιδοτήσεων σε 
οντότητες που ορίζονται από τα κράτη μέλη στις περιπτώσεις ύπαρξης μονοπωλίου, εκ των 
πραγμάτων ή εκ του νόμου, ή στις περιπτώσεις όπου οι άμεσοι δικαιούχοι επελέγησαν για τις 
τεχνικές ικανότητες τους. Οι εισηγητές δεν είναι επαρκώς πεπεισμένοι ότι, στην προκειμένη 
περίπτωση, είναι δικαιολογημένος ο κίνδυνος διεύρυνσης των επιδοτήσεων χωρίς πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων.

Τροπολογία 283

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 188 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο στοιχεία γ) και στ) 
ερμηνεύονται και εφαρμόζονται 
περιοριστικά από τα θεσμικά όργανα και 
τους οργανισμούς της Ένωσης ή τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 284

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 188 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της 
Ένωσης ή τα κράτη μέλη ορίζουν σαφώς 
τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το πεδίο 
εφαρμογής των εξαιρέσεων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία 
γ) και στ).

Τροπολογία 285

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 189 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τους 
δημόσιους και τους διεθνείς οργανισμούς 
στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 151·

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τους 
δημόσιους, τους οργανισμούς των κρατών 
μελών και τους διεθνείς οργανισμούς 
στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 151·
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Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 151α (νέο).

Τροπολογία 286

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 189 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) περιγραφή της ενέργειας ή του 
προγράμματος εργασίας και εκτιμώμενος 
προϋπολογισμός στον οποίο, όταν αυτό 
είναι δυνατόν:

ε) περιγραφή της ενέργειας ή του 
προγράμματος εργασίας και εκτιμώμενος 
προϋπολογισμός στον οποίο:

Τροπολογία 287

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 189 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο αιτών δηλώνει τις πηγές και τα 
ποσά χρηματοδότησης της Ένωσης που 
έχει λάβει ή ζητήσει για την ίδια ενέργεια 
ή μέρος της ενέργειας ή για τη λειτουργία 
της κατά το ίδιο οικονομικό έτος, καθώς 
και κάθε άλλη χρηματοδότηση που έχει 
λάβει ή ζητήσει για την ίδια ενέργεια.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται από το άρθρο 196 παράγραφος 4 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Τροπολογία 288

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 191 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Οργανισμοί κρατών μελών·

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 151α (νέο).
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Τροπολογία 289

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 191 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί, βάσει 
αξιολόγησης κινδύνου, να παραιτηθεί από 
την απαίτηση επαλήθευσης της 
επιχειρησιακής ικανότητας των δημόσιων 
ή διεθνών οργανισμών.

6. Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί, βάσει 
αξιολόγησης κινδύνου, να παραιτηθεί από 
την απαίτηση επαλήθευσης της 
επιχειρησιακής ικανότητας των δημόσιων 
οργανισμών, των οργανισμών κρατών 
μελών ή διεθνών οργανισμών.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 151α (νέο).

Τροπολογία 290

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 192 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τη δυνατότητα αξιολόγησής τους.

Τροπολογία 291

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 200 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τη δημοσίευση η Επιτροπή 
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο, εφόσον το ζητήσουν, 
έκθεση σχετικά με:

Μετά τη δημοσίευση η Επιτροπή 
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με:

Τροπολογία 292

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 201 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ένωση δύναται να συστήνει 
χρηματοδοτικά μέσα ή να παρέχει 
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό ή 
χρηματοδοτική συνδρομή με κάλυψη από 

1. Προκειμένου να επιτύχει τους 
στόχους της, η Ένωση δύναται να 
συστήνει χρηματοδοτικά μέσα ή να 
παρέχει εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό 
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τον γενικό προϋπολογισμό μέσω βασικής 
πράξης.

ή χρηματοδοτική συνδρομή με κάλυψη 
από τον γενικό προϋπολογισμό μέσω 
βασικής πράξης, στις περιπτώσεις που 
αποδεικνύεται ότι αποτελούν τον βέλτιστο 
τρόπο επίτευξης των στόχων της 
Ένωσης. Τα χρηματοδοτικά μέσα είναι 
συμπληρωματικά προς την άλλη μορφή 
δημοσιονομικής παρέμβασης.

Τροπολογία 293

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 201 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει πλήρη 
πρόσβαση σε κάθε πληροφορία σχετικά 
με τα χρηματοδοτικά μέσα, τις εγγυήσεις 
από τον προϋπολογισμό και τη 
χρηματοδοτική συνδρομή, μεταξύ άλλων 
με επιτόπου ελέγχους.
Αν δεν υπάρχει άλλη σχετική πρόβλεψη 
στη βασική πράξη, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο θεωρείται ως ο εξωτερικός 
ελεγκτής που είναι υπεύθυνος για τα έργα 
και τα προγράμματα που υποστηρίζονται 
από χρηματοδοτικό μέσο, εγγύηση από 
τον προϋπολογισμό ή χρηματοδοτική 
συνδρομή.

Τροπολογία 294

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 202 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Τα χρηματοδοτικά μέσα 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, της διαφάνειας, της 
αναλογικότητας, της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης και 
της επικουρικότητας, καθώς και 
σύμφωνα με τους στόχους τους και, κατά 
περίπτωση, με το χρονικό διάστημα που 
καθορίζεται στη βασική πράξη για τα εν 
λόγω χρηματοδοτικά μέσα.
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Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται το άρθρο 140 παράγραφος 1 του κανονισμού 966/2012, που είχε διαγραφεί από 
την Επιτροπή.

Τροπολογία 295

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 202 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επιτυγχάνουν αποτέλεσμα μόχλευσης 
ή πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, με την 
κινητοποίηση συνολικής επένδυσης που 
υπερβαίνει το μέγεθος της συνεισφοράς ή 
της εγγύησης της Ένωσης. Το απαιτούμενο 
φάσμα τιμών για την επίτευξη 
αποτελέσματος μόχλευσης ή 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος 
βασίζεται σε εκ των προτέρων 
αξιολόγηση του αντίστοιχου 
χρηματοδοτικού μέσου ή της εγγύησης από 
τον προϋπολογισμό·

δ) επιτυγχάνουν αποτέλεσμα μόχλευσης 
ή πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, με την 
κινητοποίηση συνολικής επένδυσης που 
υπερβαίνει το μέγεθος της συνεισφοράς ή 
της εγγύησης της Ένωσης. Το απαιτούμενο 
φάσμα τιμών για την επίτευξη 
αποτελέσματος μόχλευσης ή 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος 
βασίζεται σε εκτίμηση αντικτύπου του 
αντίστοιχου χρηματοδοτικού μέσου ή της 
εγγύησης από τον προϋπολογισμό·

Αιτιολόγηση

Συνεκτική ορολογία με τις τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 32.

Τροπολογία 296

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 202 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) μεριμνούν ώστε η ενδεχόμενη 
αμοιβή των εκτελεστικών φορέων ή των 
αντισυμβαλλομένων που εμπλέκονται στην 
εφαρμογή να βασίζεται στις επιδόσεις. Οι 
αμοιβές που συνδέονται με τις επιδόσεις 
περιλαμβάνουν τα διοικητικά τέλη που 
συνεπάγεται η αμοιβή του φορέα ή του 
αντισυμβαλλομένου για τις εργασίες που 
εκτέλεσε στο πλαίσιο της εφαρμογής 
χρηματοδοτικού μέσου ή εγγύησης από 
τον προϋπολογισμό και, κατά περίπτωση, 
πριμοδοτήσεις για την προώθηση της 
επίτευξης των στόχων πολιτικής ή κίνητρα 
για τις οικονομικές επιδόσεις του 

ζ) μεριμνούν ώστε η ενδεχόμενη 
αμοιβή των εκτελεστικών φορέων ή των 
αντισυμβαλλομένων που εμπλέκονται στην 
εφαρμογή να βασίζεται στις επιδόσεις. Οι 
αμοιβές που συνδέονται με τις επιδόσεις 
περιλαμβάνουν τα διοικητικά τέλη που 
συνεπάγεται η αμοιβή του φορέα ή του 
αντισυμβαλλομένου για τις εργασίες που 
εκτέλεσε στο πλαίσιο της εφαρμογής 
χρηματοδοτικού μέσου ή εγγύησης από 
τον προϋπολογισμό υπολογιζόμενα με 
βάση τα πραγματικά εμβασθέντα ποσά 
και, κατά περίπτωση, πριμοδοτήσεις για 
την προώθηση της επίτευξης των στόχων 
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χρηματοδοτικού μέσου ή της εγγύησης από 
τον προϋπολογισμό. Είναι δυνατή η 
επιστροφή έκτακτων δαπανών·

πολιτικής ή κίνητρα για τις οικονομικές 
επιδόσεις του χρηματοδοτικού μέσου ή της 
εγγύησης από τον προϋπολογισμό. Είναι 
δυνατή η επιστροφή έκτακτων δαπανών σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις·

Τροπολογία 297

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 202 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) οι συμφωνίες και τα μέτρα 
απόδοσης πρέπει να σχεδιάζονται και να 
εφαρμόζονται με μεγάλη προσοχή· η 
Επιτροπή δεν επιτρέπει τον υπολογισμό 
των διοικητικών τελών ως ποσοστού επί 
της συνολικής δεσμευθείσας συνεισφοράς 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανεκτέλεστων δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων.

Τροπολογία 298

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 202 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) βασίζονται σε εκ των προτέρων 
αξιολογήσεις, μεμονωμένες ή στο πλαίσιο 
προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 32. 
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
περιλαμβάνει εξηγήσεις σχετικά με την 
επιλογή του είδους χρηματοοικονομικής 
πράξης λαμβάνοντας υπόψη τους 
επιδιωκόμενους στόχους πολιτικής, τους 
συνδεόμενους χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους και την εξοικονόμηση για τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

η) βασίζονται σε εκτιμήσεις 
αντικτύπου, μεμονωμένες ή στο πλαίσιο 
προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 32. 
Η εκτίμηση αντικτύπου περιλαμβάνει 
εξηγήσεις σχετικά με την επιλογή του 
είδους χρηματοοικονομικής πράξης 
λαμβάνοντας υπόψη τους επιδιωκόμενους 
στόχους πολιτικής, τους συνδεόμενους 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους και την 
εξοικονόμηση για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης. Οι εκτιμήσεις αυτές 
επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται 
ώστε να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση 
σημαντικών κοινωνικοοικονομικών 
αλλαγών στη λογική του μέσου ή της 
εγγύησης.
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Αιτιολόγηση

Συνεκτική ορολογία με τις τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 32.

Τροπολογία 299

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 202 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μετά το τέλος της περιόδου της 
εφαρμογής ενός χρηματοδοτικού μέσου ή 
εγγύησης από τον προϋπολογισμό, τυχόν 
εναπομένοντα ποσά που προέρχονται από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης 
επιστρέφονται στον προϋπολογισμό·

β) μετά το τέλος της περιόδου της 
εφαρμογής ενός χρηματοδοτικού μέσου ή 
εγγύησης από τον προϋπολογισμό και 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης αυτού 
του χρηματοδοτικού μέσου ή της 
εγγύησης του προϋπολογισμού, τυχόν 
εναπομένοντα ποσά που προέρχονται από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης 
επιστρέφονται στον προϋπολογισμό·

Αιτιολόγηση

Στα συστήματα χαρτοφυλακίου επιμερισμένου κινδύνου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο 
χρόνος ζωής του χαρτοφυλακίου πριν από την επιστροφή κεφαλαίων στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ.

Τροπολογία 300

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 203 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό 
και η χρηματοδοτική συνδρομή είναι 
δυνατό να δημιουργήσουν ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις για την Ένωση οι οποίες 
υπερβαίνουν τα περιουσιακά στοιχεία που 
προβλέπονται για την κάλυψη της 
δημοσιονομικής υποχρέωσης της Ένωσης.

2. Οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό 
και η χρηματοδοτική συνδρομή είναι 
δυνατό να δημιουργήσουν ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις για την Ένωση οι οποίες δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τα περιουσιακά 
στοιχεία που προβλέπονται για την κάλυψη 
της δημοσιονομικής υποχρέωσης της 
Ένωσης, παρά μόνο εφόσον αυτό 
προβλέπεται σε βασική πράξη για τη 
σύσταση εγγύησης και υπό τους όρους 
που καθορίζονται σε αυτήν.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία επικαιροποιεί και αντικαθιστά την αρχική τροπολογία 159 των 
εισηγητών.
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Τροπολογία 301

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 204 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως αποτέλεσμα κατάπτωσης μιας 
εγγύησης από τον προϋπολογισμό, το 
επίπεδο των προβλέψεων για την εν λόγω 
εγγύηση από τον προϋπολογισμό 
μειώνεται κάτω από το 30% του 
συντελεστή προβλέψεων που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1, ή κάτω από αυτό το 
ποσοστό εντός της διάρκειας ενός έτους 
σύμφωνα με εκτίμηση επιπτώσεων της 
Επιτροπής·

α) ως αποτέλεσμα κατάπτωσης μιας 
εγγύησης από τον προϋπολογισμό, το 
επίπεδο των προβλέψεων για την εν λόγω 
εγγύηση από τον προϋπολογισμό 
μειώνεται κάτω από το 50% του 
συντελεστή προβλέψεων που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1, και, εκ νέου, στις 
περιπτώσεις που μειώνεται κάτω από το 
30% ή που ενδέχεται να μειωθεί κάτω από 
οποιοδήποτε από αυτά τα ποσοστά εντός 
της διάρκειας ενός έτους σύμφωνα με 
αξιολόγηση κινδύνου της Επιτροπής·

Τροπολογία 302

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 204 – παράγραφος 8 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) το ποσό των μοχλευμένων 
ιδιωτικών κεφαλαίων είναι χαμηλότερο 
από το ποσό των συνεισφορών από 
δημόσιες πηγές.

Τροπολογία 303

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 205 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι προβλέψεις για την κάλυψη 
δημοσιονομικών υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από χρηματοδοτικά μέσα, 
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και 
χρηματοδοτική συνδρομή κρατούνται σε 
κοινό ταμείο προβλέψεων που εκτελείται 
απευθείας από την Επιτροπή.

1. Οι προβλέψεις για την κάλυψη 
δημοσιονομικών υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από χρηματοδοτικά μέσα, 
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και 
χρηματοδοτική συνδρομή κρατούνται σε 
κοινό ταμείο προβλέψεων που εκτελείται 
απευθείας από την Επιτροπή. Η Επιτροπή 
ενημερώνει και διαβουλεύεται με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη 
λειτουργία του κοινού ταμείου 
προβλέψεων και τον υπολογισμό του 
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ποσοστού των προβλέψεών του.

Τροπολογία 304

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 206 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανεξάρτητη αξιολόγηση της επάρκειας 
των κατευθυντήριων γραμμών διενεργείται 
ανά τριετία.

Ανεξάρτητη αξιολόγηση της επάρκειας 
των κατευθυντήριων γραμμών διενεργείται 
ανά τριετία και διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 305

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 207 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα, τις 
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό, τη 
χρηματοδοτική συνδρομή, τις ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις και το κοινό ταμείο 
προβλέψεων σύμφωνα με το άρθρο 242.

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών μέσων που υπάγονται 
στο άρθρο 210, τις εγγυήσεις από τον 
προϋπολογισμό, τη χρηματοδοτική 
συνδρομή, τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
και το κοινό ταμείο προβλέψεων σύμφωνα 
με το άρθρο 242.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων για τα χρηματοδοτικά μέσα υπό καθεστώς 
επιμερισμένης εκτέλεσης θα πρέπει να είναι οι ίδιες με τις απαιτήσεις για τα χρηματοδοτικά 
μέσα υπό καθεστώς άμεσης και έμμεσης εκτέλεσης.

Τροπολογία 306

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 208 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 201 
παράγραφος 1, τα χρηματοδοτικά μέσα 
είναι δυνατόν να συστήνονται, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
χωρίς να έχουν εγκριθεί από βασική 

διαγράφεται
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πράξη, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα 
αυτά περιλαμβάνονται στον 
προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 50 
παράγραφος 1 στοιχείο ε).

Τροπολογία 307

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 208 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που τα 
χρηματοδοτικά μέσα συνδυάζονται σε 
ενιαία συμφωνία με συμπληρωματική 
στήριξη από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
επιδοτήσεων, εφαρμόζεται ο παρών 
τίτλος για το σύνολο του μέτρου. Η 
υποβολή εκθέσεων πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 242.

2. Στις περιπτώσεις που τα 
χρηματοδοτικά μέσα συνδυάζονται σε 
ενιαία συμφωνία με συμπληρωματική 
στήριξη από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
επιδοτήσεων, ισχύουν οι κανόνες οι οποίοι 
εφαρμόζονται για τη μέθοδο 
χρηματοδότησης που αντιπροσωπεύει 
περισσότερο από το 50% της συνολικής 
χρηματοδότησης για το σύνολο του 
μέτρου. Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
το τμήμα της χρηματοδότησης από 
χρηματοδοτικά μέσα πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 242.

Τροπολογία 308

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 208 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει 
εναρμονισμένη διαχείριση των 
χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως στους τομείς 
της λογιστικής, της υποβολής εκθέσεων, 
της παρακολούθησης και της διαχείρισης 
χρηματοοικονομικού κινδύνου.

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει 
εναρμονισμένη και απλουστευμένη 
διαχείριση των χρηματοδοτικών μέσων, 
ιδίως στους τομείς της λογιστικής, της 
υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης 
και της διαχείρισης χρηματοοικονομικού 
κινδύνου.
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Τροπολογία 309

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 208 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που η Ένωση 
συμμετέχει σε χρηματοδοτικό μέσο ως 
μέτοχος μειοψηφίας, η Επιτροπή 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον 
παρόντα τίτλο σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, ανάλογα με το μέγεθος 
και την αξία της συμμετοχής της Ένωσης 
στο μέσο. Κατά παρέκκλιση των 
ανωτέρω, η Επιτροπή διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 124.

διαγράφεται

Τροπολογία 310

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 208 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή υποβάλλει σε ετήσια 
βάση έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα των χρηματοδοτικών 
μέσων υπό τις μεθόδους διαχείρισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ). Στην ετήσια έκθεσή 
της, η Επιτροπή καταδεικνύει σαφώς την 
προστιθέμενη αξία των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, και είναι σε 
θέση να προσδιορίσει τους τελικούς 
δικαιούχους των κονδυλίων και να 
απαριθμήσει τα έργα που 
χρηματοδοτούνται από τα 
χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία 311

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 210 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όσον αφορά τις συνεισφορές από 3. Όσον αφορά τις συνεισφορές από 
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ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης 
εκτέλεσης σε χρηματοδοτικά μέσα τα 
οποία συστήνονται δυνάμει του παρόντος 
τμήματος, εφαρμόζονται οι ειδικοί 
τομεακοί κανόνες. Κατά παρέκκλιση των 
ανωτέρω, οι διαχειριστικές αρχές μπορούν 
να στηρίζονται σε εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, η οποία διενεργήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ), πριν από συνεισφορά σε 
υφιστάμενο χρηματοδοτικό μέσο.

ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης 
εκτέλεσης σε χρηματοδοτικά μέσα τα 
οποία συστήνονται δυνάμει του παρόντος 
τμήματος, εφαρμόζονται οι ειδικοί 
τομεακοί κανόνες. Κατά παρέκκλιση των 
ανωτέρω, οι διαχειριστικές αρχές μπορούν 
να στηρίζονται σε υφιστάμενη εκτίμηση 
αντικτύπου, η οποία διενεργήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ), πριν από συνεισφορά σε 
υφιστάμενο χρηματοδοτικό μέσο.

Αιτιολόγηση

Consistent terminology with rapporteur's amendments to Art. 32.

Τροπολογία 312

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 213 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης προς κράτη μέλη ή τρίτες χώρες 
λαμβάνει τη μορφή δανείου ή πιστωτικής 
γραμμής ή οποιουδήποτε άλλου μέσου 
κρίνεται κατάλληλο προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της 
στήριξης. Προς τούτο, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται, στη σχετική βασική 
πράξη, να δανείζεται τους αναγκαίους 
πόρους εξ ονόματος της Ένωσης από τις 
κεφαλαιαγορές ή από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα.

1. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης προς κράτη μέλη ή τρίτες χώρες 
υπόκειται σε προκαθορισμένους όρους 
και λαμβάνει τη μορφή δανείου ή 
πιστωτικής γραμμής ή οποιουδήποτε 
άλλου μέσου κρίνεται κατάλληλο 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα της στήριξης. Προς 
τούτο, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, στη 
σχετική βασική πράξη, να δανείζεται τους 
αναγκαίους πόρους εξ ονόματος της 
Ένωσης από τις κεφαλαιαγορές ή από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Τροπολογία 313

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 213 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η χρηματοδοτική συνδρομή 
εκτελείται απευθείας από την Επιτροπή.

4. Η χρηματοδοτική συνδρομή 
εκτελείται απευθείας από την Επιτροπή, η 
οποία υποβάλλει τακτικά έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την εκπλήρωση 
των όρων και την εξέλιξη της 
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χρηματοδοτικής συνδρομής.

Τροπολογία 314

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 213 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διασφαλίζουν ότι η δικαιούχος χώρα 
ελέγχει τακτικά εάν η χορηγούμενη 
χρηματοδότηση χρησιμοποιείται ορθά, 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την 
πρόληψη παρατυπιών και απάτης και, εάν 
είναι απαραίτητο, κινεί δικαστική 
διαδικασία για την ανάκτηση αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν 
βάσει της χρηματοδοτικής συνδρομής της 
Ένωσης·

α) διασφαλίζουν ότι η δικαιούχος χώρα 
ελέγχει τακτικά εάν η χορηγούμενη 
χρηματοδότηση χρησιμοποιείται ορθά και 
ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι, λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα για την πρόληψη 
παρατυπιών και απάτης και, εάν είναι 
απαραίτητο, κινεί δικαστική διαδικασία για 
την ανάκτηση αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν 
βάσει της χρηματοδοτικής συνδρομής της 
Ένωσης·

Τροπολογία 315

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 215 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συνεισφορές δεν 
χρησιμοποιούνται για την άμεση ή έμμεση 
χορήγηση οποιουδήποτε προσωπικού 
πλεονεκτήματος, σε χρήμα ή σε είδος, σε 
οποιοδήποτε μέλος ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος ή στο προσωπικό του. Οι 
συνεισφορές δεν χρησιμοποιούνται για την 
άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων τρίτων μερών, ειδικότερα 
εθνικών πολιτικών κομμάτων ή πολιτικών 
ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, 
με μορφή επιδοτήσεων, δωρεών, δανείων ή 
οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιων 
συμφωνιών. Οι συνεισφορές δεν 
χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε από 
τους σκοπούς που αποκλείονται από το 
άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1141/2014.

3. Οι συνεισφορές δεν 
χρησιμοποιούνται για την άμεση ή έμμεση 
χορήγηση οποιουδήποτε προσωπικού 
πλεονεκτήματος, σε χρήμα ή σε είδος, σε 
οποιοδήποτε μέλος ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος ή στο προσωπικό του. Οι 
συνεισφορές δεν χρησιμοποιούνται για την 
άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων τρίτων μερών, ειδικότερα 
εθνικών πολιτικών κομμάτων ή πολιτικών 
ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, 
με μορφή επιδοτήσεων, δωρεών, δανείων ή 
οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιων 
συμφωνιών. Για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου, οι συνδεδεμένες 
οντότητες ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως 
οι οργανώσεις νέων και γυναικών αυτών 
των κομμάτων, δεν θεωρούνται τρίτα 
μέρη. Οι συνεισφορές δεν 
χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε από 
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τους σκοπούς που αποκλείονται από το 
άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1141/2014.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα βάσει του νέου καθεστώτος 
εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τις νεολαιίστικες και γυναικείες 
οργανώσεις τους κ.λπ.

Τροπολογία 316

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 215 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 
επιτρέπεται να δημιουργούν αποθεματικά 
με το ποσό των ιδίων πόρων τους που 
υπερβαίνει το 15% των ετήσιων 
επιστρεπτέων δαπανών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα βάσει του νέου καθεστώτος 
εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν αποθεματικό από ιδίους πόρους.

Τροπολογία 317

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 215 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν τα έσοδα ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος, κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
1141/2014, στο τέλος του οικονομικού 
έτους κατά το οποίο έλαβε επιδότηση 
λειτουργίας, υπερβαίνουν τις δαπάνες, το 
ίδρυμα δύναται να μεταφέρει στο επόμενο 
οικονομικό έτος έως 25 % των συνολικών 
εσόδων του κατά το έτος αυτό, υπό την 
προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα 
χρησιμοποιηθεί πριν από το τέλος του 
πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Επικαιροποίηση της τροπολογίας 170. Οι εισηγητές θεωρούν ότι το άρθρο 215 παράγραφος 7 
πρέπει να μεταφερθεί στο άρθρο 186α παράγραφος 6 νέο.

Τροπολογία 318

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 219 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται 
με τις δαπάνες των συναφών πράξεων με 
βάση οποιαδήποτε από τα ακόλουθα 
στοιχεία:
i) εκπλήρωση ορισμένων εκ των 
προτέρων προϋποθέσεων·
ii) επίτευξη των αποτελεσμάτων 
μετρούμενη με βάση τα ορόσημα που 
έχουν οριστεί εκ των προτέρων ή μέσω 
δεικτών επιδόσεων.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση των τροπολογιών στο άρθρο 121.

Τροπολογία 319

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 219 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται 
με τις δαπάνες των συναφών πράξεων με 
βάση οποιαδήποτε από τα ακόλουθα 
στοιχεία:

διαγράφεται

i) εκπλήρωση ορισμένων εκ των 
προτέρων προϋποθέσεων·
ii) επίτευξη των αποτελεσμάτων 
μετρούμενη με βάση τα ορόσημα που 
έχουν οριστεί εκ των προτέρων ή μέσω 
δεικτών επιδόσεων.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση των τροπολογιών στο άρθρο 121.
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Τροπολογία 320

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 227 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καταπιστευματικά ταμεία Καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης για 
τις εξωτερικές ενέργειες

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 321

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 227 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τις ενέργειες έκτακτης ανάγκης, 
τις ενέργειες μετά την περίοδο έκτακτης 
ανάγκης ή τις θεματικές ενέργειες, η 
Επιτροπή μπορεί, αφού ενημερώσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, να συστήσει 
καταπιστευματικά ταμεία στο πλαίσιο 
συμφωνίας που συνάπτεται με άλλους 
δωρητές. Οι στόχοι κάθε 
καταπιστευματικού ταμείου ορίζονται 
στην καταστατική του πράξη. Η 
απόφαση της Επιτροπής για τη σύσταση 
του καταπιστευματικού ταμείου 
περιλαμβάνει περιγραφή των στόχων του 
ταμείου, αιτιολόγηση της δημιουργίας του 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, την 
ενδεικτική διάρκειά του και τις 
προκαταρκτικές συμφωνίες με άλλους 
δωρητές.

1. Μόνον σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις και για τις ενέργειες έκτακτης 
ανάγκης, τις ενέργειες μετά την περίοδο 
έκτακτης ανάγκης ή τις θεματικές 
ενέργειες, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, με βασική πράξη και 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, καταπιστευματικά ταμεία για 
εξωτερικές ενέργειες στο πλαίσιο 
συμφωνίας που συνάπτεται με άλλους 
δωρητές. Η βασική πράξη για τη σύσταση 
κάθε καταπιστευματικού ταμείου 
περιλαμβάνει περιγραφή των στόχων του 
ταμείου, αιτιολόγηση της δημιουργίας του 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, το μερίδιο 
της χρηματοδότησης από πηγές εκτός 
του προϋπολογισμού της Ένωσης, η 
αναλογία των οποίων παραμένει σταθερή 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 
καταπιστευματικού ταμείου, την 
ενδεικτική διάρκειά του και τις 
προκαταρκτικές συμφωνίες με άλλους 
δωρητές.

Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται 
καταπιστευματικό ταμείο εντός της 
Ένωσης.
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Αιτιολόγηση

Τα λειτουργικά καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης χαρακτηρίζονται από έλλειψη εποπτείας 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητήματα που αφορούν την αντιστοίχιση των αναλήψεων 
υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με τη συμβολή άλλων δωρητών. Έως ότου 
επιλυθούν αυτά τα ζητήματα, οι εισηγητές εκτιμούν ότι είναι πρόωρο να επεκταθεί η χρήση τους 
στις εσωτερικές πολιτικές. Επιπλέον, οι φορείς υλοποίησης έργων αντιμετωπίζουν προβλήματα 
με τα καταπιστευματικά ταμεία όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση έργων και, ως εκ τούτου, 
αντιτίθενται στη χρήση τους εντός της Ένωσης. Η παρούσα τροπολογία λαμβάνει υπόψη τις 
προτάσεις των Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (Γερμανικοί 
Οργανισμοί Κοινωνικής Πρόνοιας).

Τροπολογία 322

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 227 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υποβάλλει τα σχέδια 
αποφάσεών της σχετικά με τη σύσταση, 
την επέκταση και της εκκαθάριση 
καταπιστευματικού ταμείου της Ένωσης 
στην αρμόδια επιτροπή εφόσον 
προβλέπεται από τη βασική πράξη 
σύμφωνα με την οποία παρέχεται 
συνεισφορά της Ένωσης στο 
καταπιστευματικό ταμείο της Ένωσης.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει τα σχέδια 
προτάσεών της σχετικά με τη σύσταση, 
την επέκταση και την εκκαθάριση 
καταπιστευματικού ταμείου της Ένωσης, 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

See justification of rapporteurs' AM to par. 1.

Τροπολογία 323

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 227 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προστιθέμενη αξία της παρέμβασης 
της Ένωσης: τα καταπιστευματικά ταμεία 
δημιουργούνται και εφαρμόζονται σε 
επίπεδο Ένωσης μόνον εφόσον οι στόχοι 
τους, ιδίως λόγω της κλίμακας ή των 
δυνητικών αποτελεσμάτων τους, μπορούν 
να υλοποιηθούν καλύτερα σε επίπεδο 
Ένωσης από ό,τι σε εθνικό επίπεδο·

α) έχει τεκμηριωθεί με εκτίμηση 
αντικτύπου η προστιθέμενη αξία της 
παρέμβασης της Ένωσης: τα 
καταπιστευματικά ταμεία δημιουργούνται 
και εφαρμόζονται σε επίπεδο Ένωσης 
μόνον εφόσον οι στόχοι τους, ιδίως λόγω 
της κλίμακας ή των δυνητικών 
αποτελεσμάτων τους, μπορούν να 
υλοποιηθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης 
από ό,τι σε εθνικό επίπεδο και δεν 
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μπορούν να υλοποιηθούν στον ίδιο βαθμό 
με κανένα άλλο υφιστάμενο 
χρηματοδοτικό μέσο·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προτείνεται από την Civil Society Europe.

Τροπολογία 324

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 227 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) οι στόχοι των καταπιστευματικών 
ταμείων της Ένωσης για την εξωτερική 
δράση ευθυγραμμίζονται με τους στόχους 
του μέσου της Ένωσης ή του κονδυλίου 
του προϋπολογισμού από το οποίο 
χρηματοδοτούνται.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προτείνεται από την Civil Society Europe.

Τροπολογία 325

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 227 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για κάθε καταπιστευματικό ταμείο 
της Ένωσης συστήνεται διοικητικό 
συμβούλιο υπό την προεδρία της 
Επιτροπής για να διασφαλίζει τη δίκαιη 
εκπροσώπηση των δωρητών και, υπό την 
ιδιότητα παρατηρητών, των μη 
συνεισφερόντων κρατών μελών και για να 
αποφασίζει σχετικά με τη χρησιμοποίηση 
των κονδυλίων. Οι κανόνες που διέπουν τη 
σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και 
τον εσωτερικό κανονισμό του θεσπίζονται 
στην ιδρυτική πράξη του 
καταπιστευματικού ταμείου την οποία 
εγκρίνει η Επιτροπή και αποδέχονται οι 
δωρητές. Οι κανόνες συμπεριλαμβάνουν 
την υποχρέωση θετικής ψήφου εκ μέρους 
της Επιτροπής για την τελική απόφαση 

4. Για κάθε καταπιστευματικό ταμείο 
της Ένωσης συστήνεται διοικητικό 
συμβούλιο υπό την προεδρία της 
Επιτροπής για να διασφαλίζει τη δίκαιη 
εκπροσώπηση, υπό την ιδιότητα 
παρατηρητών, των δωρητών, και των μη 
συνεισφερόντων κρατών μελών, και, όπου 
είναι σκόπιμο, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και για να αποφασίζει 
σχετικά με τη χρησιμοποίηση των 
κονδυλίων. Οι κανόνες που διέπουν τη 
σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και 
τον εσωτερικό κανονισμό του θεσπίζονται 
στην ιδρυτική πράξη του 
καταπιστευματικού ταμείου την οποία 
εγκρίνει η Επιτροπή και αποδέχονται οι 
δωρητές. Οι κανόνες συμπεριλαμβάνουν 
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περί χρήσης των κεφαλαίων. την υποχρέωση θετικής ψήφου εκ μέρους 
της Επιτροπής για την τελική απόφαση 
περί χρήσης των κεφαλαίων.

Τροπολογία 326

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 227 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης 
δημιουργούνται για περιορισμένη διάρκεια 
που καθορίζεται στην καταστατική τους 
πράξη. Η διάρκεια αυτή μπορεί να 
παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής που 
λαμβάνεται κατόπιν αιτήματος του 
διοικητικού συμβουλίου του οικείου 
ταμείου.

Τα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης 
δημιουργούνται για περιορισμένη διάρκεια 
που καθορίζεται στην καταστατική τους 
πράξη. Η διάρκεια αυτή μπορεί να 
παραταθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα 
με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
μετά από πρόταση της Επιτροπής που 
λαμβάνεται κατόπιν αιτήματος του 
διοικητικού συμβουλίου του οικείου 
ταμείου.

Τροπολογία 327

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 228 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμογή των καταπιστευματικών 
ταμείων

Εφαρμογή των καταπιστευματικών 
ταμείων της Ένωσης για εξωτερικές 
δράσεις

Τροπολογία 328

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 228 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα καταπιστευματικά ταμεία της 
Ένωσης εφαρμόζονται σύμφωνα με τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, της διαφάνειας, της 
αναλογικότητας, της μη διάκρισης και της 
ίσης μεταχείρισης, καθώς και σύμφωνα με 
τους ειδικούς στόχους που ορίζονται σε 
κάθε καταστατική πράξη.

1. Τα καταπιστευματικά ταμεία της 
Ένωσης εφαρμόζονται σύμφωνα με τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, της διαφάνειας, της 
αναλογικότητας, της μη διάκρισης και της 
ίσης μεταχείρισης, διασφαλίζοντας την 
πλήρη τήρηση του δημοσιονομικού 
ελέγχου και των μηχανισμών εποπτείας 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και σύμφωνα με τους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται σε κάθε 
καταστατική πράξη.

Τροπολογία 329

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 228 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι συνεισφορές της Ένωσης 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
σκοπούς που θεσπίζονται στη βασική 
πράξη δυνάμει της οποίας παρέχεται η 
συνεισφορά της Ένωσης στο 
καταπιστευματικό ταμείο της Ένωσης.

Τροπολογία 330

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 228 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται 
από καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης 
μπορούν να υλοποιούνται άμεσα από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 61 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο πλαίσιο 
έμμεσης εκτέλεσης σε συνεργασία με τις 
οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 61 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) περιπτώσεις i), 
ii), iii), v) και vi).

2. Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται 
από καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης 
μπορούν να υλοποιούνται άμεσα από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 61 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο πλαίσιο 
έμμεσης εκτέλεσης σε συνεργασία με τις 
οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 61 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) περιπτώσεις i), 
ii), iii), v) και vi) και συμμορφώνονται 
προς τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Τροπολογία 331

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 228 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οικονομικές καταστάσεις για τις 
πράξεις κάθε καταπιστευματικού ταμείου 
καταρτίζονται δύο φορές το χρόνο από τον 
διατάκτη.

Οι οικονομικές καταστάσεις για τις 
πράξεις κάθε καταπιστευματικού ταμείου 
καταρτίζονται δύο φορές το χρόνο από τον 
διατάκτη. Επιπλέον, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση τουλάχιστον ανά έξι 
μήνες, σχετικά με την εφαρμογή κάθε 
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καταπιστευματικού ταμείου σύμφωνα με 
ποιοτικά κριτήρια, όπως η φύση των 
υποστηριζόμενων έργων και 
προγραμμάτων, οι διαδικασίες επιλογής, 
γεωγραφικές και θεματικές 
προτεραιότητες, η εποπτεία των 
διαμεσολαβητών και ο τρόπος με τον 
οποίο το καταπιστευματικό ταμείο 
συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων 
που προβλέπονται στη βασική πράξη των 
μέσων της Ένωσης που συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή του.

Τροπολογία 332

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 228 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα καταπιστευματικά ταμεία υπόκεινται 
ετησίως σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο.

Τα καταπιστευματικά ταμεία υπόκεινται 
ετησίως σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο. 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δικαίωμα 
ελέγχου.

Τροπολογία 333

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 228 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα καταπιστευματικά ταμεία αποτελούν 
μέρος της διαδικασίας απαλλαγής 
σύμφωνα με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 334

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 228 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή δημοσιεύει 
εμπεριστατωμένη έκθεση σχετικά με τις 
ενέργειες που υποστηρίζονται από 
καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης 
καθώς και σχετικά με την εφαρμογή και 
την απόδοσή τους, με τη μορφή εγγράφου 
εργασίας που προσαρτάται στο ετήσιο 
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σχέδιο προϋπολογισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 39 παράγραφος 6.

Τροπολογία 335

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 229 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) η τρίτη χώρα συμμορφώνεται προς 
τις θεμελιώδεις αρχές της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου·

Τροπολογία 336

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 229 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) η τρίτη χώρα έχει εκδώσει νόμους 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Τροπολογία 337

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 230 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για ποσά κάτω από τα κατώτατα 
όρια που ορίζονται στο άρθρο 169 
παράγραφος 1, μπορούν να επιλέγονται 
βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 3 αμειβόμενοι εξωτερικοί 
εμπειρογνώμονες, ώστε να επικουρούν τα 
όργανα κατά την αξιολόγηση αιτήσεων 
επιδότησης, σχεδίων και προσφορών, και 
να παρέχουν γνώμες και συμβουλές σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις.

1. Για ποσά κάτω από τα κατώτατα 
όρια που ορίζονται στο άρθρο 169 
παράγραφος 1, μπορούν να επιλέγονται 
βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 3 αμειβόμενοι εξωτερικοί 
εμπειρογνώμονες, ώστε να επικουρούν τα 
όργανα κατά την αξιολόγηση αιτήσεων 
επιδότησης, σχεδίων και προσφορών, και 
να παρέχουν γνώμες και συμβουλές σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι εν λόγω 
εμπειρογνώμονες υπόκεινται σε ενωσιακό 
φόρο.

Τροπολογία 338

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 234 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ετήσιοι λογαριασμοί καταρτίζονται για 
κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου. Οι εν λόγω λογαριασμοί 
απαρτίζονται από:

Οι ετήσιοι λογαριασμοί καταρτίζονται για 
κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου. Οι εν λόγω λογαριασμοί 
περιλαμβάνουν:

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 234 παράγραφος 3α (νέα).

Τροπολογία 339

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 234 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις δημοσιονομικές καταστάσεις, που 
παρουσιάζουν χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες σύμφωνα με τους κανόνες 
λογιστικής που αναφέρονται στο άρθρο 
79·

α) τις ενοποιημένες δημοσιονομικές 
καταστάσεις, που παρουσιάζουν 
συγκεντρωτικά τις χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται 
στις δημοσιονομικές καταστάσεις των 
θεσμικών οργάνων που 
χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό, των οργανισμών στους 
οποίους αναφέρεται το άρθρο 69 και των 
λοιπών οργανισμών των οποίων οι 
λογαριασμοί πρέπει να ενοποιούνται 
σύμφωνα με τους κανόνες λογιστικής που 
αναφέρονται στο άρθρο 79·

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 234 παράγραφος 3α (νέα).

Τροπολογία 340

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 234 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη λογιστική του προϋπολογισμού 
που παρουσιάζει τις πληροφορίες της 
λογιστικής του προϋπολογισμού των 
θεσμικών οργάνων·

β) τους συγκεντρωτικούς 
λογαριασμούς του προϋπολογισμού που 
παρουσιάζουν τις πληροφορίες οι οποίες 
περιέχονται στους λογαριασμούς του 
προϋπολογισμού των θεσμικών οργάνων·
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Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 234 παράγραφος 3α (νέα).

Τροπολογία 341

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 234 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους ενοποιημένους ετήσιους 
λογαριασμούς που παρουσιάζουν, 
σύμφωνα με τους κανόνες λογιστικής που 
αναφέρονται στο άρθρο 79 και ιδίως με 
την αρχή της σημαντικότητας, την 
ενοποίηση των χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών που περιέχονται στις 
δημοσιονομικές καταστάσεις και στη 
λογιστική του προϋπολογισμού των 
οργάνων που αναφέρονται στο άρθρο 69, 
καθώς και άλλων οργανισμών που 
πληρούν τα κριτήρια της λογιστικής 
ενοποίησης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 234 παράγραφος 3α (νέα).

Τροπολογία 342

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 234 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή δημοσιεύει ετησίως 
μακροπρόθεσμη πρόβλεψη των 
ταμειακών ροών για χρονικό ορίζοντα 
επτά έως δέκα ετών, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τα δημοσιονομικά ανώτατα 
όρια, τις ανάγκες πληρωμών, τους 
περιορισμούς ικανότητας και, όπου έχει 
εφαρμογή, τις ενδεχόμενες 
αποδεσμεύσεις.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. γνώμη αριθ. 1/2017), οι 
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εισηγητές προτείνουν την «αναδιάρθρωση» των λογαριασμών, με τη συμπερίληψη μιας 
μακροπρόθεσμης πρόβλεψης όσον αφορά τις ταμειακές ροές για να βοηθούνται τα 
ενδιαφερόμενα μέρη ως προς την εκτίμηση των μελλοντικών απαιτήσεων για πληρωμές και τον 
καθορισμό των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων. Διατηρείται επίσης ο υφιστάμενος ορισμός 
των ετήσιων λογαριασμών.

Τροπολογία 343

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 235 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά το κλείσιμο του οικονομικού 
έτους και έως την ημερομηνία διαβίβασης 
των γενικών λογαριασμών, ο υπόλογος 
προβαίνει στις διορθώσεις οι οποίες, χωρίς 
να συνεπάγονται εκταμίευση ή είσπραξη 
για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, είναι 
αναγκαίες για την πιστή παρουσίαση των 
λογαριασμών. Οι διορθώσεις αυτές 
συμμορφώνονται προς τους λογιστικούς 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 79.

3. Μετά το κλείσιμο του οικονομικού 
έτους και έως την ημερομηνία διαβίβασης 
των γενικών λογαριασμών ο υπόλογος 
προβαίνει στις διορθώσεις οι οποίες, χωρίς 
να συνεπάγονται εκταμίευση ή είσπραξη 
για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, είναι 
αναγκαίες για την ακριβοδίκαιη εικόνα 
των λογαριασμών. Οι διορθώσεις αυτές 
συμμορφώνονται προς τους λογιστικούς 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 79.

Αιτιολόγηση

Η κοινώς αποδεκτή ορολογία είναι «ακριβοδίκαιη εικόνα».

Τροπολογία 344

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 237 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υπόλογοι των λοιπών θεσμικών 
οργάνων και των οργανισμών στους 
οποίους αναφέρεται το άρθρο 234 
διαβιβάζουν στον υπόλογο της Επιτροπής 
και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, έως την 1η 
Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, 
τους προσωρινούς λογαριασμούς τους.

1. Οι υπόλογοι όλων των θεσμικών 
οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης 
διαβιβάζουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, έως 
την 1η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού 
έτους, τους προσωρινούς λογαριασμούς 
τους.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 237 παράγραφος 3α (νέα).
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Τροπολογία 345

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 237 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί 
αυτούς τους προσωρινούς λογαριασμούς 
με τους προσωρινούς λογαριασμούς της 
Επιτροπής και διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, έως την 31η Μαρτίου 
του επόμενου οικονομικού έτους, τους 
προσωρινούς λογαριασμούς της 
Επιτροπής και τους ενοποιημένους 
προσωρινούς λογαριασμούς της Ένωσης.

3. Ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί 
αυτούς τους προσωρινούς λογαριασμούς 
με τους προσωρινούς λογαριασμούς της 
Επιτροπής και διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, έως την 31η Μαρτίου 
του επόμενου οικονομικού έτους, τους 
ενοποιημένους προσωρινούς 
λογαριασμούς της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 237 παράγραφος 3α (νέα).

Τροπολογία 346

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 237 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι προσωρινοί ενοποιημένοι 
λογαριασμοί της Ένωσης περιλαμβάνουν 
επίσης μια εκτίμηση του επιπέδου 
σφάλματος στις δαπάνες της Ένωσης 
βάσει συνεπούς μεθοδολογίας.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλέπε παραγράφους 13 και 
108 της γνώμης αριθ. 1/2017), οι εισηγητές θεωρούν ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει 
επίσης να καλύπτει τους προσωρινούς λογαριασμούς της Ένωσης.

Τροπολογία 347

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 238 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει, 
έως την 1η Ιουνίου, τις παρατηρήσεις του 
σε σχέση με τους προσωρινούς 

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει, 
έως την 15η Μαΐου του έτους ν+1, τις 
παρατηρήσεις του σε σχέση με τους 
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λογαριασμούς των άλλων θεσμικών 
οργάνων πέραν της Επιτροπής και κάθε 
οργανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 
234, και έως τις 15 Ιουνίου, τις 
παρατηρήσεις του σχετικά με τους 
προσωρινούς λογαριασμούς της 
Επιτροπής και τους προσωρινούς 
ενοποιημένους λογαριασμούς της Ένωσης.

προσωρινούς λογαριασμούς των θεσμικών 
οργάνων και κάθε οργανισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 234, και, έως την 
1η Ιουνίου του έτους ν+1, τις 
παρατηρήσεις του σχετικά με τους 
προσωρινούς ενοποιημένους 
λογαριασμούς της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 238 παράγραφος 2 - εδάφιο 2.

Τροπολογία 348

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 238 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπόλογοι των λοιπών θεσμικών 
οργάνων και των οργανισμών στους 
οποίους αναφέρεται το άρθρο 234 
διαβιβάζουν, έως τις 15 Ιουνίου, τις 
λογιστικές πληροφορίες που απαιτούνται 
για την ενοποίηση στον υπόλογο της 
Επιτροπής, με τον τρόπο και τη μορφή που 
ορίζει ο τελευταίος.

Οι υπόλογοι των λοιπών θεσμικών 
οργάνων και των οργανισμών στους 
οποίους αναφέρεται το άρθρο 234 
διαβιβάζουν, έως την 1η Ιουνίου, τις 
λογιστικές πληροφορίες που απαιτούνται 
για την ενοποίηση στον υπόλογο της 
Επιτροπής, με τον τρόπο και τη μορφή που 
ορίζει ο τελευταίος.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 238 παράγραφος 2 - εδάφιο 2.

Τροπολογία 349

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 238 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα θεσμικά όργανα πέραν της Επιτροπής, 
καθώς και οι οργανισμοί στους οποίους 
αναφέρεται το άρθρο 234, διαβιβάζουν 
τους οριστικούς λογαριασμούς τους στον 
υπόλογο της Επιτροπής, στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο έως την 1η Ιουλίου.

Τα θεσμικά όργανα πέραν της Επιτροπής, 
καθώς και οι οργανισμοί στους οποίους 
αναφέρεται το άρθρο 234, διαβιβάζουν 
τους οριστικούς λογαριασμούς τους στον 
υπόλογο της Επιτροπής, στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο έως τις 15 Ιουνίου. Έως 
την ίδια ημερομηνία η Επιτροπή, αφού 
εγκρίνει τους δικούς της οριστικούς 
λογαριασμούς, τους διαβιβάζει 
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ηλεκτρονικά στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές θεωρούν ότι υπάρχει περιθώριο συντόμευσης του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος όσον αφορά την έγκριση και τη διαβίβαση των οριστικών λογαριασμών.

Τροπολογία 350

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 239 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 31η Ιουλίου του επόμενου 
έτους, η Επιτροπή κοινοποιεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ενοποιημένο σύνολο 
δημοσιονομικών εκθέσεων και εκθέσεων 
λογοδοσίας που περιλαμβάνει:

1. Έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου 
έτους, η Επιτροπή κοινοποιεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ενοποιημένο σύνολο 
δημοσιονομικών εκθέσεων και εκθέσεων 
λογοδοσίας που περιλαμβάνει:

Αιτιολόγηση

Η μετάθεση της ημερομηνίας διαβίβασης των εν λόγω εκθέσεων από την 30η Ιουνίου στην 31η 
Ιουλίου, και συνεπώς μετά την έναρξη της θερινής διακοπής των εργασιών, είναι ασυμβίβαστη 
με τις εσωτερικές διαδικασίες του ΕΚ και της επιτροπής CONT. Οι εισηγητές προτείνουν, 
αντίθετα, την συντόμευση της προθεσμίας για την 31η Μαρτίου.

Τροπολογία 351

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 239 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους ενοποιημένους ετήσιους 
λογαριασμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
238·

α) τους ενοποιημένους ετήσιους 
λογαριασμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
238 με μακροπρόθεσμη πρόβλεψη των 
ταμειακών ροών·

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 239 παράγραφος 1 - στοιχείο γ).

Τροπολογία 352

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 239 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ετήσια έκθεση διαχείρισης και 
επιδόσεων που περιλαμβάνει:

β) μια ενιαία έκθεση λογοδοσίας που 
περιλαμβάνει:

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 239 παράγραφος 1 - στοιχείο γ).

Τροπολογία 353

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 239 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iα) δήλωση διακυβέρνησης, που 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 
βασικά συστήματα διακυβέρνησης της 
Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 239 παράγραφος 1 - στοιχείο γ).

Τροπολογία 354

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 239 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iβ) αξιολόγηση της προόδου στην 
πορεία επίτευξης των στόχων πολιτικής 
οι οποίοι έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
παρακολούθησης με τους δείκτες 
επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
31·

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 239 παράγραφος 1 - στοιχείο γ).

Τροπολογία 355

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 239 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iγ) εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι 
δαπάνες περιέχουν παρατυπίες, με τη 
δική της εκτίμηση σχετικά με το επίπεδο 
σφάλματος και, χωριστά, το ύψος των 
δαπανών της Ένωσης που προτίθεται να 
ανακτήσει ή των δημοσιονομικών 
διορθώσεων που συνδέονται με το 
συγκεκριμένο οικονομικό έτος·

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 239 παράγραφος 1 - στοιχείο γ).

Τροπολογία 356

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 239 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iiα) έκθεση σχετικά με τον ρόλο και τα 
συμπεράσματα της επιτροπής 
εσωτερικού ελέγχου όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 120α.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 239 παράγραφος 1 - στοιχείο γ).

Τροπολογία 357

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 239 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την έκθεση σχετικά με τις 
προληπτικές και τις διορθωτικές ενέργειες 
όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
στην οποία παρουσιάζονται οι 
δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέτρων 
που ελήφθησαν για την προστασία του 
προϋπολογισμού της ΕΕ από δαπάνες κατά 
παράβαση της νομοθεσίας·

γ) την έκθεση σχετικά με τις 
προληπτικές και τις διορθωτικές ενέργειες 
όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
στην οποία παρέχεται εκτίμηση του 
επιπέδου παρατυπιών που περιέχονται 
στις αρχικές ή τις εγκεκριμένες αιτήσεις 
απόδοσης δαπανών και παρουσιάζονται οι 
δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέτρων 
που ελήφθησαν για την προστασία του 
προϋπολογισμού της ΕΕ από δαπάνες κατά 
παράβαση της νομοθεσίας·
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Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές πιστεύουν ότι οι ενοποιημένοι λογαριασμοί θα πρέπει να συνοδεύονται από ενιαία 
έκθεση λογοδοσίας που θα παρέχει λογιστικά στοιχεία, μια δήλωση διακυβέρνησης, μια ευρεία 
επισκόπηση των δαπανών και των δραστηριοτήτων της Ένωσης, μια αξιολόγηση της προόδου 
προς την επίτευξη των τεθέντων στόχων, μια αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι δαπάνες 
περιέχουν παρατυπίες, καθώς και μία έκθεση σχετικά με τον ρόλο και τα συμπεράσματα της 
επιτροπής εσωτερικού ελέγχου.

Τροπολογία 358

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 239 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την έκθεση σχετικά με τους 
εσωτερικούς ελέγχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 116 παράγραφος 7·

ε) την έκθεση σχετικά με τους 
εσωτερικούς ελέγχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 116 παράγραφος 4·

Αιτιολόγηση

Διόρθωση

Τροπολογία 359

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 241 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση αυτή τίθεται στη διάθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
έως την 31η Μαρτίου του επόμενου 
οικονομικού έτους.

Η έκθεση αυτή τίθεται στη διάθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
έως την 1η Μαρτίου του επόμενου 
οικονομικού έτους.

Αιτιολόγηση

Συνεκτική ευθυγράμμιση των καθηκόντων υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία 360

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 242 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τα χρηματοδοτικά 

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τα χρηματοδοτικά 
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μέσα, τις εγγυήσεις από τον 
προϋπολογισμό, τη χρηματοδοτική 
συνδρομή, τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
και το κοινό ταμείο προβλέψεων σύμφωνα 
με το άρθρο 39 παράγραφοι 4 και 5 και το 
άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι 
πληροφορίες αυτές τίθενται ταυτόχρονα 
στη διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

μέσα, τις εγγυήσεις από τον 
προϋπολογισμό, τη χρηματοδοτική 
συνδρομή, τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
και το κοινό ταμείο προβλέψεων με βάση 
τα στοιχεία της 30ής Ιουνίου του έτους 
δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 39 
παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 50 
παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι πληροφορίες 
αυτές τίθενται ταυτόχρονα στη διάθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη συγχώνευση όλων των απαιτήσεων 
υποβολής εκθέσεων σε ένα ενιαίο έγγραφο που επισυνάπτεται στο σχέδιο προϋπολογισμού. Το 
έγγραφο θα πρέπει να παρέχει το ίδιο επίπεδο πληροφόρησης με τις τρέχουσες εκθέσεις και να 
δίνει μια σαφή απεικόνιση της κατάστασης από τις 30 Ιουνίου του έτους δημοσίευσης.

Τροπολογία 361

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 244 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκθέσεις σχετικά με τα καταπιστευματικά 
ταμεία

Εκθέσεις σχετικά με τα καταπιστευματικά 
ταμεία της Ένωσης για εξωτερικές 
δράσεις

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 227.

Τροπολογία 362

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 244 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 5, η 
Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από τα καταπιστευματικά 
ταμεία της Ένωσης, σχετικά με την 
εφαρμογή και τις επιδόσεις τους, καθώς 
και σχετικά με τους λογαριασμούς τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 6, η 
Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από τα καταπιστευματικά 
ταμεία της Ένωσης για εξωτερικές 
δράσεις, σχετικά με την εφαρμογή και τις 
επιδόσεις τους, καθώς και σχετικά με τους 
λογαριασμούς τους.
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Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογίες του εισηγητή στο άρθρο 227.

Τροπολογία 363

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 247 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εξέταση της νομιμότητας και της 
κανονικότητας των εσόδων και των 
δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
πραγματοποιείται σε σχέση με τις 
διατάξεις των Συνθηκών, του 
προϋπολογισμού, του παρόντος 
κανονισμού, των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και κάθε 
πράξης που εκδίδεται κατ' εφαρμογή των 
Συνθηκών. Η εν λόγω εξέταση λαμβάνει 
υπόψη τον πολυετή χαρακτήρα των 
προγραμμάτων και τα συναφή συστήματα 
εποπτείας και ελέγχου.

1. Η εξέταση της νομιμότητας και της 
κανονικότητας των εσόδων και των 
δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
πραγματοποιείται σε σχέση με τις 
διατάξεις των Συνθηκών, του 
προϋπολογισμού, του παρόντος 
κανονισμού, των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και κάθε 
πράξης που εκδίδεται κατ' εφαρμογή των 
Συνθηκών. Η εν λόγω εξέταση μπορεί να 
λαμβάνει υπόψη τον πολυετή χαρακτήρα 
των προγραμμάτων και τα συναφή 
συστήματα εποπτείας και ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Όπως επισημαίνεται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (βλέπε παραγράφους 106-108 της 
γνώμης αριθ. 1/2017), το νέο κείμενο της Επιτροπής θίγει τη μεθοδολογία ελέγχου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αποτελεί απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τροπολογία 364

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 249 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, τα λοιπά όργανα, οι 
οργανισμοί που διαχειρίζονται έσοδα ή 
δαπάνες εξ ονόματος της Ένωσης καθώς 
και οι αποδέκτες παρέχουν στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο κάθε διευκόλυνση και κάθε 
πληροφορία την οποία αυτό θεωρεί 
αναγκαία για την εκτέλεση της αποστολής 
του. Θέτουν στη διάθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου όλα τα δικαιολογητικά που 
αφορούν τη σύναψη και την εκτέλεση 
συμβάσεων χρηματοδοτούμενων από τον 

Η Επιτροπή, τα λοιπά όργανα, οι 
οργανισμοί που διαχειρίζονται έσοδα ή 
δαπάνες εξ ονόματος της Ένωσης καθώς 
και οι αποδέκτες παρέχουν στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο κάθε διευκόλυνση και κάθε 
πληροφορία την οποία αυτό θεωρεί 
αναγκαία για την εκτέλεση της αποστολής 
του. Θέτουν στη διάθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, μετά από αίτημά του, όλα τα 
δικαιολογητικά που αφορούν τη σύναψη 
και την εκτέλεση συμβάσεων 
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προϋπολογισμό και όλους τους 
λογαριασμούς ταμείου και υλικών, όλα τα 
λογιστικά ή δικαιολογητικά έγγραφα 
καθώς και τα συναφή διοικητικά έγγραφα, 
όλα τα έγγραφα σχετικά με τα έσοδα και 
τις δαπάνες, όλα τα βιβλία απογραφών, 
όλα τα οργανογράμματα των υπηρεσιών τα 
οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί 
αναγκαία για την επαλήθευση της έκθεσης 
σχετικά με το αποτέλεσμα της 
δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής 
εκτέλεσης βάσει εγγράφων ή επιτόπιου 
ελέγχου και, για τους ίδιους σκοπούς, όλα 
τα έγγραφα και δεδομένα τα οποία 
καταρτίζονται ή φυλάσσονται 
ηλεκτρονικά.

χρηματοδοτούμενων από τον 
προϋπολογισμό και όλους τους 
λογαριασμούς ταμείου και υλικών, όλα τα 
λογιστικά ή δικαιολογητικά έγγραφα 
καθώς και τα συναφή διοικητικά έγγραφα, 
όλα τα έγγραφα σχετικά με τα έσοδα και 
τις δαπάνες, όλα τα βιβλία απογραφών, 
όλα τα οργανογράμματα των υπηρεσιών τα 
οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί 
αναγκαία για την επαλήθευση της έκθεσης 
σχετικά με το αποτέλεσμα της 
δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής 
εκτέλεσης βάσει εγγράφων ή επιτόπιου 
ελέγχου και, για τους ίδιους σκοπούς, όλα 
τα έγγραφα και δεδομένα τα οποία 
καταρτίζονται ή φυλάσσονται 
ηλεκτρονικά. Το δικαίωμα πρόσβασης 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιλαμβάνει 
την πρόσβαση στο σύστημα ΤΠ που 
χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των 
εσόδων και δαπανών που υπόκεινται στον 
έλεγχό του.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 249 παράγραφος 7.

Τροπολογία 365

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 249 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η χρησιμοποίηση ολοκληρωμένων 
συστημάτων πληροφορικής δεν μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
πρόσβασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα 
δικαιολογητικά έγγραφα.

7. Η χρησιμοποίηση ολοκληρωμένων 
συστημάτων πληροφορικής δεν μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
πρόσβασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα 
δικαιολογητικά έγγραφα. Όποτε είναι 
τεχνικά δυνατό, θα παρέχεται στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο ηλεκτρονική 
πρόσβαση σε δεδομένα και έγγραφα που 
είναι αναγκαία για τον έλεγχο, την οποία 
θα μπορεί να χρησιμοποιεί στους χώρους 
του.

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές προτείνουν τροπολογίες στο άρθρο 249 προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ΕΕΣ 
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διαθέτει σαφές δικαίωμα πρόσβασης στα συστήματα ΤΠ που είναι αναγκαία για τη διενέργεια 
του ελέγχου του.

Τροπολογία 366

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 250 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωστοποιεί 
στην Επιτροπή και στα ενδιαφερόμενα 
θεσμικά όργανα, έως τις 15 Ιουνίου, τις 
παρατηρήσεις που θεωρεί σκόπιμο να 
συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση. Οι 
παρατηρήσεις αυτές παραμένουν 
εμπιστευτικές και υπόκεινται στη 
διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης. Όλα 
τα θεσμικά όργανα απευθύνουν τις 
απαντήσεις τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
έως τις 15 Οκτωβρίου. Τα θεσμικά όργανα 
πλην της Επιτροπής απευθύνουν 
ταυτόχρονα σε αυτήν τις απαντήσεις τους.

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωστοποιεί 
στην Επιτροπή και στα ενδιαφερόμενα 
θεσμικά όργανα, έως τις 30 Ιουνίου, τις 
παρατηρήσεις που θεωρεί σκόπιμο να 
συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση, 
προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στα 
οικεία θεσμικά όργανα να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους. Οι παρατηρήσεις 
αυτές παραμένουν εμπιστευτικές. Όλα τα 
θεσμικά όργανα απευθύνουν τις 
απαντήσεις τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
έως τις 15 Ιουλίου. Τα θεσμικά όργανα 
πλην της Επιτροπής απευθύνουν 
ταυτόχρονα σε αυτήν τις απαντήσεις τους.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της τροπολογίας 205. Υπό το φως της εμπειρίας του 2016, θα μπορούσε να 
επιτευχθεί σε τακτική βάση μια πιο αποτελεσματική και έγκαιρη παραγωγή της ετήσιας έκθεσης 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν η προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων λογαριασμών και 
των συναφών πληροφοριών από την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα προσαρμοστεί 
αναλόγως.

Τροπολογία 367

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 250 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε οι απαντήσεις των 
θεσμικών οργάνων στις παρατηρήσεις 
του να δημοσιεύονται δίπλα σε κάθε 
παρατήρηση που αφορούν ή μετά από 
αυτήν.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα προνόμια του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον τρόπο κατάρτισης και παρουσίασης 
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των ειδικών εκθέσεών του θα πρέπει να διατηρηθούν και όχι να προκαθοριστούν από την 
παρούσα πρόταση.

Τροπολογία 368

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 251 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάζει στο 
οικείο όργανο ή οργανισμό κάθε 
παρατήρηση που κατά τη γνώμη του 
πρέπει να παρουσιάζεται σε ειδική έκθεση. 
Οι παρατηρήσεις αυτές παραμένουν 
εμπιστευτικές και υπόκεινται στη 
διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάζει στο 
οικείο θεσμικό όργανο ή οργανισμό κάθε 
παρατήρηση που κατά τη γνώμη του 
πρέπει να παρουσιάζεται σε ειδική έκθεση, 
προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα 
στο οικείο θεσμικό όργανο ή οργανισμό 
να υποβάλει τις δικές του παρατηρήσεις. 
Οι παρατηρήσεις αυτές παραμένουν 
εμπιστευτικές.

Τροπολογία 369

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 251 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά από σχετικό αίτημα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ή του οικείου θεσμικού 
οργάνου ή οργανισμού, οι απαντήσεις 
μπορούν να εξεταστούν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας, ιδίως σε περιπτώσεις καθυστέρησης, οι 
απαντήσεις του οικείου θεσμικού οργάνου ή οργανισμού δύνανται να υποβάλλονται σε εξέταση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 370

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 251 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία μέτρα ώστε οι απαντήσεις των 
οικείων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών 
στις παρατηρήσεις του να δημοσιεύονται 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία μέτρα ώστε οι απαντήσεις των 
οικείων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών 
στις παρατηρήσεις του να δημοσιεύονται 
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δίπλα στην παρατήρηση την οποία 
αφορούν ή μετά από αυτήν και 
δημοσιεύει το χρονοδιάγραμμα για την 
κατάρτιση της ειδικής έκθεσης.

μαζί με την ειδική έκθεση.

Αιτιολόγηση

Τα προνόμια του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον τρόπο κατάρτισης και παρουσίασης 
των ειδικών εκθέσεων του θα πρέπει να διατηρηθούν και όχι να προκαθοριστούν στην παρούσα 
πρόταση.

Τροπολογία 371

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 256 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διοικητικές πιστώσεις που καλύπτονται 
από τον παρόντα τίτλο είναι αυτές που 
ορίζονται στο άρθρο 45 παράγραφος 3.

Οι πιστώσεις διοικητικής λειτουργίας που 
καλύπτονται από τον παρόντα τίτλο είναι 
αυτές που ορίζονται στο άρθρο 45 
παράγραφος 3 του δημοσιονομικού 
κανονισμού και αυτές των άλλων 
θεσμικών οργάνων.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των διοικητικών πιστώσεων δεν θα πρέπει να αναφέρεται μόνο στις διοικητικές 
δαπάνες της Επιτροπής (άρθρο 45, παράγραφος 3), αλλά να περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα 
θεσμικά όργανα.

Τροπολογία 372

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 258 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και/ή το 
Συμβούλιο διατυπώσουν δεόντως 
τεκμηριωμένες αμφιβολίες εντός της 
προθεσμίας των τεσσάρων εβδομάδων, η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται μία φορά 
κατά δύο εβδομάδες.

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και/ή το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αμφιβολίες εντός 
της προθεσμίας των τεσσάρων εβδομάδων, 
η προθεσμία αυτή παρατείνεται μία φορά 
κατά δύο εβδομάδες.

Τροπολογία 373

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 258 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) κάθε ανταλλαγή οικοπέδων ή 
κτιρίων·

Τροπολογία 374

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 258 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) η αγορά, η δομική ανακαίνιση, η 
ανέγερση κτιρίων, ή κάθε σχέδιο που 
συνδυάζει τα στοιχεία αυτά εντός του 
ίδιου χρονικού πλαισίου, εφόσον 
υπερβαίνει το 1 000 000 EUR, σε 
περίπτωση που η τιμή αντιπροσωπεύει 
περισσότερο από το 110% της τοπικής 
τιμής ή του δείκτη ενοικίων συγκρίσιμων 
ακινήτων.

Τροπολογία 375

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 258 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) η πώληση οικοπέδων ή ακινήτων σε 
περίπτωση που η τιμή αντιπροσωπεύει 
λιγότερο από το 90% της τοπικής τιμής ή 
του δείκτη ενοικίων συγκρίσιμων 
ακινήτων·

Τροπολογία 376

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 259 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαδικασία έγκαιρης ενημέρωσης 
και προηγουμένης έγκρισης που 
προβλέπεται στο άρθρο 258 παράγραφοι 1 
έως 5 δεν εφαρμόζεται στα προοριζόμενα 
για κατοικία κτίρια. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν 
να ζητήσουν από το αρμόδιο θεσμικό 
όργανο κάθε πληροφορία σχετικά με τα 

2. Η διαδικασία έγκαιρης ενημέρωσης 
και προηγουμένης έγκρισης που 
προβλέπεται στο άρθρο 258 παράγραφοι 1 
έως 5 εφαρμόζεται επίσης στα 
προοριζόμενα για κατοικία κτίρια, αν η 
απόκτηση, η διαρθρωτική ανακαίνιση, η 
ανέγερση κτιρίων ή οποιοδήποτε έργο 
που συνδυάζει αυτά τα στοιχεία, 
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προοριζόμενα για κατοικία κτίρια. υπερβαίνει το 1 000 000 ευρώ και η τιμή 
υπερβαίνει το 110% του τοπικού δείκτη 
τιμών ή ενοικίου συγκρίσιμων ακινήτων. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να ζητήσουν από το 
αρμόδιο θεσμικό όργανο κάθε πληροφορία 
σχετικά με τα προοριζόμενα για κατοικία 
κτίρια.

Τροπολογία 377

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 261 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί 
σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 
την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν 
λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι 
δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. 
Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 
δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί 
σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ούτε το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από 
την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν 
λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι 
δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. 
Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 
δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 378

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 262 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν εκδοθεί η απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την κινητοποίηση του 
Ταμείου, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, 
μέσω εκτελεστικής πράξης, για τη 
χορήγηση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς από το Ταμείο και 
καταβάλλει αμέσως την εν λόγω 

4. Ταυτόχρονα με την έκδοση, εκ 
μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, πρότασης απόφασης για 
την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή 
εκδίδει απόφαση για χρηματοδοτική 
συνεισφορά, μέσω εκτελεστικής πράξης η 
οποία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία 
κατά την οποία το Ευρωπαϊκό 
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χρηματοδοτική συνεισφορά σε μία μόνο 
δόση στο κράτος δικαιούχο. Εάν έχει 
καταβληθεί προκαταβολή δυνάμει του 
άρθρου 4α, καταβάλλεται μόνο το 
υπόλοιπο.»

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν 
την απόφαση κινητοποίησης του 
Ταμείου, και καταβάλλει αμέσως την εν 
λόγω χρηματοδοτική συνεισφορά σε μία 
μόνο δόση στο κράτος δικαιούχο. Εάν έχει 
καταβληθεί προκαταβολή δυνάμει του 
άρθρου 4α, καταβάλλεται μόνο το 
υπόλοιπο.»

Τροπολογία 379

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 263 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«2. Τα ακόλουθα ενδεικτικά ποσοστά 
εφαρμόζονται κατά μέσο όρο για 
ολόκληρη την περίοδο του προγράμματος 
στους άξονες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1:
α) ποσοστό τουλάχιστον 18% στον 
άξονα Progress·
β) ποσοστό τουλάχιστον 18% στον 
άξονα EURES·
γ) ποσοστό τουλάχιστον 18% στον 
άξονα μικροχρηματοδότησης και 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.»

Τροπολογία 380

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 263 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Στο άρθρο 5 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Οι πιστώσεις για οποιονδήποτε από 
τους τρεις άξονες –«Progress», «EURES» 
και «μικροχρηματοδότηση και κοινωνική 
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επιχειρηματικότητα»– ή για τις θεματικές 
τους προτεραιότητες, οι οποίες μένουν 
αχρησιμοποίητες στο τέλος ενός 
οικονομικού έτους μεταφέρονται στο 
επόμενο οικονομικό έτος. Οι πιστώσεις 
αυτές δεν υπόκεινται στα κατώτατα όρια 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2, 
στοιχεία α), β) και γ).»

Τροπολογία 381

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 263 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο άξονας Progress στηρίζει ενέργειες 
σε έναν ή περισσότερους από τους 
θεματικούς τομείς που αναφέρονται στα 
στοιχεία α), β) και γ).

«1. Ο άξονας Progress στηρίζει ενέργειες 
σε έναν ή περισσότερους από τους 
θεματικούς τομείς που αναφέρονται στα 
στοιχεία α), β) και γ). Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος, στην 
ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων που 
καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο α) μεταξύ των διαφόρων τομέων 
τηρούνται τα ακόλουθα ελάχιστα 
ποσοστά:

α) απασχόληση, ιδίως για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

α) απασχόληση, ιδίως για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· 
20%

β) κοινωνική προστασία, κοινωνική 
ένταξη και μείωση και πρόληψη της 
φτώχειας·

β) κοινωνική προστασία, κοινωνική 
ένταξη και μείωση και πρόληψη της 
φτώχειας· 45%

γ) συνθήκες εργασίας.» γ) συνθήκες εργασίας: 7 %.

Οι τυχόν υπόλοιπες πιστώσεις 
κατανέμονται σε έναν ή περισσότερους 
από τους θεματικούς τομείς όπως 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) ή σε 
συνδυασμό τους.»

Τροπολογία 382

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 263 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013
Άρθρο 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Άρθρο 19 «Άρθρο 19

Θεματικοί τομείς και χρηματοδότηση Θεματικοί τομείς και χρηματοδότηση

Ο άξονας EURES στηρίζει ενέργειες σε 
έναν ή περισσότερους από τους θεματικούς 
τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) 
και γ):

Ο άξονας EURES στηρίζει ενέργειες σε 
έναν ή περισσότερους από τους θεματικούς 
τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) 
και γ): Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος, στην ενδεικτική 
κατανομή των πιστώσεων που 
καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο β) μεταξύ των διαφόρων τομέων 
τηρούνται τα ακόλουθα ελάχιστα 
ποσοστά:

α) διαφάνεια σχετικά με τις κενές θέσεις 
εργασίας, τις αιτήσεις για εργασία και 
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για τους 
υποψηφίους και τους εργοδότες·

α) διαφάνεια σχετικά με τις κενές θέσεις 
εργασίας, τις αιτήσεις για εργασία και 
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για τους 
υποψηφίους και τους εργοδότες· 15%

β) ανάπτυξη υπηρεσιών για την 
πρόσληψη και την τοποθέτηση 
εργαζομένων σε θέσεις εργασίας μέσω του 
συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τα συστήματα στοχευμένης 
κινητικότητας·

β) ανάπτυξη υπηρεσιών για την 
πρόσληψη και την τοποθέτηση 
εργαζομένων σε θέσεις εργασίας μέσω του 
συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τα συστήματα στοχευμένης 
κινητικότητας· 15%

γ) διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις.» γ) διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις: 
18%.

Οι τυχόν υπόλοιπες πιστώσεις 
κατανέμονται σε έναν ή περισσότερους 
από τους θεματικούς τομείς όπως 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) ή σε 
συνδυασμό τους.»

Τροπολογία 383

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 263 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Άρθρο 25 «Άρθρο 25

Θεματικοί τομείς και χρηματοδότηση Θεματικοί τομείς και χρηματοδότηση

Ο άξονας μικροχρηματοδότησης και Ο άξονας μικροχρηματοδότησης και 
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κοινωνικής επιχειρηματικότητας στηρίζει 
ενέργειες σε έναν ή περισσότερους από 
τους θεματικούς τομείς που αναφέρονται 
στα στοιχεία α) και β):

κοινωνικής επιχειρηματικότητας στηρίζει 
ενέργειες σε έναν ή περισσότερους από 
τους θεματικούς τομείς που αναφέρονται 
στα στοιχεία α) και β): Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος, στην 
ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων που 
καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) μεταξύ των διαφόρων τομέων 
τηρούνται τα ακόλουθα ελάχιστα 
ποσοστά:

α) μικροχρηματοδότηση για ευπαθείς 
ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις·

α) μικροχρηματοδότηση για ευπαθείς 
ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις· 35%

β) κοινωνική επιχειρηματικότητα.» β) κοινωνική επιχειρηματικότητα: 35%
Οι τυχόν υπόλοιπες πιστώσεις 
κατανέμονται στους θεματικούς τομείς 
που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή β) ή 
σε συνδυασμό τους.»

Τροπολογία 384

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 263 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013
Άρθρο 32

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4α) Το άρθρο 32 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 32 «Άρθρο 32

Προγράμματα εργασίας Προγράμματα εργασίας

Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις 
που θεσπίζουν προγράμματα εργασίας 
που καλύπτουν καθέναν από τους τρεις 
άξονες. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 36 
παράγραφος 3.

1. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 34, όσον αφορά τον καθορισμό 
προγραμμάτων εργασίας που καλύπτουν 
καθέναν από τους τρεις άξονες. 

Τα προγράμματα εργασίας ισχύουν κατά 
περίπτωση, για μια κυλιόμενη περίοδο 
τριών ετών και περιέχουν μια περιγραφή 
των προς χρηματοδότηση δράσεων, τις 
διαδικασίες επιλογής δράσεων που θα 
στηριχθούν από την Ένωση, τη 
γεωγραφική κάλυψη, το στοχευόμενο 
κοινό και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Τα προγράμματα εργασίας ισχύουν κατά 
περίπτωση, για μια κυλιόμενη περίοδο 
τριών ετών και περιέχουν μια περιγραφή 
των προς χρηματοδότηση δράσεων, τις 
διαδικασίες επιλογής δράσεων που θα 
στηριχθούν από την Ένωση, τη 
γεωγραφική κάλυψη, το στοχευόμενο 
κοινό και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
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εφαρμογής. Τα προγράμματα εργασίας 
περιλαμβάνουν επίσης ένδειξη του ποσού 
που κατανέμεται σε κάθε ειδικό στόχο και 
αντανακλούν την ανακατανομή των 
κονδυλίων σύμφωνα με το άρθρο 33. Τα 
προγράμματα εργασίας ενισχύουν τη 
συνεκτικότητα του προγράμματος με την 
ένδειξη των δεσμών μεταξύ των τριών 
αξόνων.»

εφαρμογής. Τα προγράμματα εργασίας 
περιλαμβάνουν επίσης ένδειξη του ποσού 
που κατανέμεται σε κάθε ειδικό στόχο, 
καθώς και την ετήσια κατανομή στους 
τρεις άξονες του προγράμματος και στους 
τομείς τους, και αντανακλούν την 
ανακατανομή των κονδυλίων σύμφωνα με 
το άρθρο 33. Τα προγράμματα εργασίας 
ενισχύουν τη συνεκτικότητα του 
προγράμματος με την ένδειξη των δεσμών 
μεταξύ των τριών αξόνων.

2. Προκειμένου να εξασφαλίζεται 
μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, η 
αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορεί να καλεί την 
Επιτροπή για να συζητήσουν το σχέδιο 
του προγράμματος εργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 πριν από 
την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης της Επιτροπής για τη θέσπιση 
του προγράμματος εργασίας.»

Τροπολογία 385

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 263 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) Το άρθρο 33 απαλείφεται. 5) Το άρθρο 33 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 33
Ανακατανομή κονδυλίων μεταξύ των 

αξόνων και στους επιμέρους θεματικούς 
τομείς εντός των αξόνων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 34, όσον αφορά 
την ανακατανομή των κονδυλίων μεταξύ 
των αξόνων και στους επιμέρους 
θεματικούς τομείς εντός κάθε άξονα, 
όταν αυτό απαιτείται λόγω των εξελίξεων 
στο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο. Η 
ανακατανομή των κονδυλίων στις 
θεματικές προτεραιότητες εντός κάθε 
τομέα αντανακλώνται στα προγράμματα 



PE621.705/ 181

EL

εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 
32.»

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να διατηρήσει τις δυνατότητες ανακατανομής των κονδυλίων που 
παρέχονται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις και τους ελέγχους που προβλέπονται από την χρήση 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Διαγράφει απλώς τα ποσοστά και την αναφορά στην 
ενδιάμεση αξιολόγηση. Κατά το άρθρο 13 παράγραφος 1, η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
διενεργηθεί έως την 1η Ιουλίου 2017.

Τροπολογία 386

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 263 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5α) Στο άρθρο 34, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 33 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
χρονικό διάστημα επτά ετών από την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

«2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 32 και 
στο άρθρο 33 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή για χρονικό διάστημα επτά ετών 
από την 1η Ιανουαρίου 2014.»

Τροπολογία 387

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 263 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5β) Στο άρθρο 34, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 33 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 

«3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στα άρθρα 32 και 33 μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
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σε αυτήν. Η ανάκληση δεν επηρεάζει το 
κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

σε αυτήν. Η ανάκληση δεν επηρεάζει το 
κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.»

Τροπολογία 388

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 263 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5γ) Στο άρθρο 34, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 33 
τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.»

«5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 32 
και 33 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν 
έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός δύο μηνών από την ημέρα που η 
πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

Τροπολογία 389

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 264 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
ενδογενούς δυναμικού μέσω επενδύσεων 
πάγιου κεφαλαίου σε εξοπλισμό και 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των 
υποδομών πολιτιστικού και βιώσιμου 
τουρισμού, αλλά και των υπηρεσιών που 
παρέχονται σε επιχειρήσεις, τη στήριξη σε 
οργανισμούς έρευνας και καινοτομίας και 
τις επενδύσεις σε τεχνολογία και στην 

ε) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
ενδογενούς δυναμικού μέσω επενδύσεων 
πάγιου κεφαλαίου σε εξοπλισμό και 
υποδομές μικρής κλίμακας, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρής 
κλίμακας υποδομών πολιτιστικού και 
βιώσιμου τουρισμού, αλλά και των 
υπηρεσιών που παρέχονται σε 
επιχειρήσεις, τη στήριξη σε οργανισμούς 
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εφαρμοσμένη έρευνα σε επιχειρήσεις· έρευνας και καινοτομίας και τις επενδύσεις 
σε τεχνολογία και στην εφαρμοσμένη 
έρευνα σε επιχειρήσεις· σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, το πεδίο της 
στήριξης μπορεί να διευρυνθεί·

Τροπολογία 390

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 264 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οι επενδύσεις που αναφέρονται στο 
στοιχείο ε) του πρώτου εδαφίου 
θεωρείται ότι είναι μικρής κλίμακας αν η 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ δεν 
υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR· το εν 
λόγω ανώτατο όριο αυξάνεται σε 
20 000 000 EUR στην περίπτωση 
υποδομών που θεωρούνται παγκόσμια 
πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια 
του άρθρου 1 της σύμβασης της 
UNESCO του 1972 σχετικά με την 
προστασία της παγκόσμιας πολιτισμικής 
και φυσικής κληρονομιάς».

Τροπολογία 391

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 264 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) υποστήριξης της υποδοχής και της 
κοινωνικής και οικονομικής ένταξης 
μεταναστών και προσφύγων

ε) υποστήριξης της υποδοχής και της 
κοινωνικής και οικονομικής ένταξης 
μεταναστών και προσφύγων που 
βρίσκονται υπό διεθνή προστασία

Τροπολογία 392

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 264 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013
Παράρτημα Ι – πίνακας κοινωνικής υποδομής

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Παιδική φροντίδα και 
εκπαίδευση

φυσικά 
πρόσωπα

Δυναμικότητα των υποδομών 
παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης 
που ενισχύονται

Υγεία φυσικά 
πρόσωπα

Πληθυσμός που καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας

Στέγαση μονάδες 
στέγασης

Κατοικίες που αποκαθίστανται

μονάδες 
στέγασης

Κατοικίες που αποκαθίστανται για 
μετανάστες και πρόσφυγες 
(εξαιρουμένων των κέντρων 
υποδοχής)

Μετανάστες και 
πρόσφυγες

φυσικά 
πρόσωπα

Δυναμικότητα των υποδομών 
υποστήριξης μεταναστών και 
προσφύγων (εκτός της στέγασης)

Τροπολογία

Παιδική φροντίδα και 
εκπαίδευση

φυσικά 
πρόσωπα

Δυναμικότητα των υποδομών 
παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης 
που ενισχύονται

Υγεία φυσικά 
πρόσωπα

Πληθυσμός που καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας

Στέγαση μονάδες 
στέγασης

Κατοικίες που αποκαθίστανται

μονάδες 
στέγασης

Κατοικίες που αποκαθίστανται για 
μετανάστες και πρόσφυγες που 
βρίσκονται υπό διεθνή προστασία 
(εξαιρουμένων των κέντρων 
υποδοχής)

Μετανάστες και 
πρόσφυγες που 
βρίσκονται υπό διεθνή 
προστασία

φυσικά 
πρόσωπα

Δυναμικότητα των υποδομών 
υποστήριξης μεταναστών και 
προσφύγων που βρίσκονται υπό 
διεθνή προστασία (εκτός της 
στέγασης)

Τροπολογία 393

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 2 – σημείο 11 α (νέο)



PE621.705/ 185

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«11α) ‘επιστρεπτέα προκαταβολή’: 
δάνειο για έργο, που χορηγείται σε μία ή 
περισσότερες δόσεις και του οποίου οι 
όροι αποπληρωμής εξαρτώνται από το 
αποτέλεσμα του έργου·»

Αιτιολόγηση

Οι επιστρεπτέες προκαταβολές συνηθίζονται ευρέως σε αρκετά κράτη μέλη προς στήριξη έργων 
πρώιμου σταδίου κυρίως στον τομέα των καινοτομιών, έχουν δε χαρακτηριστικά 
χρηματοδοτικού μέσου. Ακόμη δεν διαθέτουν ορισμό, ούτε και περιλαμβάνονται στον ορισμό 
των χρηματοδοτικών μέσων στις Κοινές Διατάξεις και στους δημοσιονομικούς κανονισμούς. Το 
νομικό αυτό κενό θα πρέπει επειγόντως να καλυφθεί, πόσο μάλλον που οι επιστρεπτέες 
προκαταβολές ορίζονται ρητώς ως δάνεια και επομένως ως μέσα επιμερισμού του κινδύνου 
στον κανονισμό ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Τροπολογία 394

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 2 – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31) «μακροπεριφερειακή στρατηγική»: 
ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο μπορεί 
να στηρίζεται, μεταξύ άλλων, από τα 
ΕΔΕΤ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
καθορισμένη γεωγραφική περιοχή σε ό,τι 
αφορά κράτη μέλη και τρίτες χώρες που 
βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή, 
που κατά συνέπεια ωφελούνται από την 
ενισχυμένη συνεργασία η οποία συμβάλλει 
στην επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής·

31) «μακροπεριφερειακή στρατηγική»: 
ολοκληρωμένο πλαίσιο, σύμφωνα με 
κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο 
μπορεί να στηρίζεται, μεταξύ άλλων, από 
τα ΕΔΕΤ προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
καθορισμένη γεωγραφική περιοχή σε ό,τι 
αφορά κράτη μέλη και τρίτες χώρες που 
βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή, 
που κατά συνέπεια ωφελούνται από την 
ενισχυμένη συνεργασία η οποία συμβάλλει 
στην επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής·

Τροπολογία 395

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 9 – εδάφιο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προτεραιότητες που ορίζονται για κάθε 
ΕΔΕΤ στους ειδικούς κανόνες για κάθε 
Ταμείο καλύπτουν συγκεκριμένα την 
κατάλληλη χρήση κάθε Ταμείου στους 
τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου.

Οι προτεραιότητες που ορίζονται για κάθε 
ΕΔΕΤ στους ειδικούς κανόνες για κάθε 
Ταμείο καλύπτουν συγκεκριμένα την 
κατάλληλη χρήση κάθε Ταμείου στους 
τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου 
και, όπου είναι σκόπιμο, εξασφαλίζουν 
τον συντονισμό με το Ταμείο ασύλου, 
μετανάστευσης και ένταξης.

Τροπολογία 396

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
30α:

διαγράφεται

«Άρθρο 30α
1. Μέρος των πιστώσεων των ΕΔΕΤ 
ενός κράτους μέλους μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους 
και με τη σύμφωνη γνώμη της 
Επιτροπής, να μεταφερθεί σε ένα ή 
περισσότερα μέσα που θεσπίζονται 
δυνάμει του δημοσιονομικού κανονισμού 
ή ειδικών τομεακών κανονισμών ή για 
την ενίσχυση της ικανότητας ανάληψης 
κινδύνων του ΕΤΣΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 125 του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Το αίτημα για τη μεταφορά 
των πιστώσεων των ΕΔΕΤ πρέπει να 
υποβάλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
2. Μόνον οι χρηματοδοτικές 
πιστώσεις μελλοντικών ετών στο σχέδιο 
χρηματοδότησης ενός προγράμματος 
επιτρέπεται να μεταφερθούν.
3. Η αίτηση συνοδεύεται από πρόταση 
τροποποίησης του προγράμματος ή των 
προγραμμάτων από τα οποία θα γίνει η 
μεταφορά. Οι αντίστοιχες τροποποιήσεις 
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του προγράμματος και του συμφώνου 
εταιρικής σχέσης πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 
που ορίζει το συνολικό ποσό που 
μεταφέρεται για κάθε συναφές έτος στην 
Επιτροπή. »

Τροπολογία 397

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ανάπτυξη της ικανότητας των 
τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να 
υλοποιούν πράξεις, συμπεριλαμβανομένης 
της ενίσχυσης των ικανοτήτων τους όσον 
αφορά τη διαχείριση έργων·

α) την ανάπτυξη της ικανότητας των 
τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να 
υλοποιούν πράξεις, συμπεριλαμβανομένης 
της ενίσχυσης των ικανοτήτων τους όσον 
αφορά τη διαχείριση έργων και την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
δυνητικών τελικών δικαιούχων για την 
προετοιμασία και την υλοποίηση των 
έργων·

Τροπολογία 398

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) την εξασφάλιση της προβολής της 
στρατηγικής, των πράξεων και των 
έργων·

Τροπολογία 399

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την επιλογή πράξεων και τον στ) την επιλογή πράξεων και τον 
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καθορισμό του ποσού της υποστήριξης 
και, κατά περίπτωση, την υποβολή 
προτάσεων στην αρχή που είναι αρμόδια 
για την τελική επαλήθευση της 
επιλεξιμότητας πριν από την έγκριση·

καθορισμό του ποσού της υποστήριξης 
και, όπου είναι σκόπιμο, την υποβολή 
προτάσεων στην αρμόδια αρχή για την 
τελική επαλήθευση της επιλεξιμότητας 
πριν από την έγκριση·

Τροπολογία 400

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εκτίμηση σχετικά με τους 
πρόσθετους δημόσιους και ιδιωτικούς 
πόρους που ενδέχεται να συγκεντρωθούν 
από το χρηματοδοτικό μέσο στο επίπεδο 
του τελικού αποδέκτη (αναμενόμενο 
αποτέλεσμα μόχλευσης), 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
μιας αξιολόγησης σχετικά με την ανάγκη 
και το επίπεδο διαφοροποιημένης 
μεταχείρισης για την προσέλκυση πόρων 
από ιδιώτες επενδυτές ή/και μιας 
περιγραφής των μηχανισμών που θα 
χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί η 
ανάγκη και η έκταση της εν λόγω 
διαφοροποιημένης μεταχείρισης, όπως 
μια ανταγωνιστική ή κατάλληλα 
ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης·

γ) εκτίμηση σχετικά με τους 
πρόσθετους δημόσιους και ιδιωτικούς 
πόρους που ενδέχεται να συγκεντρωθούν 
από το χρηματοδοτικό μέσο στο επίπεδο 
του τελικού αποδέκτη (αναμενόμενο 
αποτέλεσμα μόχλευσης)·

Τροπολογία 401

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 37 – παράγραφος 8

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

βα) η παράγραφος 8 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

8. Οι τελικοί αποδέκτες της στήριξης με 
μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής από 
ΕΔΕΤ μπορούν επίσης να λάβουν βοήθεια 
από άλλη πρωτοβουλία ή πρόγραμμα 
ΕΔΕΤ ή από άλλο μέσο που 

«8. Οι τελικοί αποδέκτες της στήριξης με 
μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής από 
ΕΔΕΤ μπορούν επίσης να λάβουν βοήθεια 
από άλλη πρωτοβουλία ή πρόγραμμα 
ΕΔΕΤ ή από άλλο μέσο που 
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χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες της Ένωσης περί κρατικών 
ενισχύσεων. Σε αυτή την περίπτωση, 
τηρούνται ξεχωριστά αρχεία για κάθε πηγή 
βοήθειας και η χρηματοδοτική στήριξη 
από τα ΕΔΕΤ αποτελεί μέρος πράξης της 
οποίας οι δαπάνες οι επιλέξιμες για 
υποστήριξη, είναι ξεχωριστές από τις 
άλλες πηγές βοήθειας.

χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί 
κρατικών ενισχύσεων, κατά περίπτωση. 
Σε αυτή την περίπτωση, τηρούνται 
ξεχωριστά αρχεία για κάθε πηγή βοήθειας 
και η χρηματοδοτική στήριξη από τα 
ΕΔΕΤ δημιουργεί επιλέξιμες δαπάνες, 
ξεχωριστές από τις άλλες πηγές βοήθειας.»

Τροπολογία 402

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) χρηματοδοτικά μέσα που επιτρέπουν 
τον συνδυασμό της εν λόγω συνεισφοράς 
με χρηματοδοτικά προϊόντα της ΕΤΕπ στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων.

γ) χρηματοδοτικά μέσα που επιτρέπουν 
τον συνδυασμό της εν λόγω συνεισφοράς 
με χρηματοδοτικά προϊόντα της ΕΤΕπ στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων και με εκείνα 
άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
στα οποία αναφέρεται το άρθρο 38 
παράγραφος 4, και σύμφωνα με το άρθρο 
39α.

Τροπολογία 403

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο i 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) σε κρατική τράπεζα ή 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που έχει 
συσταθεί ως νομική οντότητα που εκτελεί 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες σε 
επαγγελματική βάση και πληροί όλες τις 
κατωτέρω προϋποθέσεις:

iii) σε κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που 
έχει συσταθεί ως νομική οντότητα που 
εκτελεί χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση 
και πληροί όλες τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Τροπολογία 404

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο i 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – στοιχείο iii – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– λειτουργεί με εντολή κρατικής 
πολιτικής που έχει εκδοθεί από την 
αρμόδια αρχή κράτους μέλους σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, για την εκτέλεση 
δραστηριοτήτων οικονομικής ανάπτυξης 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων των ΕΔΕΤ·

– λειτουργεί με εντολή κρατικής 
πολιτικής που έχει εκδοθεί από την 
αρμόδια αρχή κράτους μέλους σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο και περιλαμβάνει, 
ως μέρος των πράξεών του, την εκτέλεση 
δραστηριοτήτων οικονομικής ανάπτυξης 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων των ΕΔΕΤ·

Τροπολογία 405

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο i 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – στοιχείο iii – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εκτελεί τις αναπτυξιακές του 
δραστηριότητες σε περιφέρειες, τομείς 
πολιτικής και κλάδους για τους οποίους 
δεν υπάρχει γενικά διαθέσιμη ή επαρκής 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση από πηγές 
της αγοράς·

– εκτελεί, ως μέρος των πράξεών του, 
τις αναπτυξιακές από οικονομική σκοπιά 
δραστηριότητές του συμβάλλοντας έτσι 
στους στόχους των ΕΔΕΤ, σε περιφέρειες, 
τομείς πολιτικής και κλάδους για τους 
οποίους δεν υπάρχει γενικά διαθέσιμη ή 
επαρκής πρόσβαση σε χρηματοδότηση από 
πηγές της αγοράς·

Τροπολογία 406

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο i 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – στοιχείο iii – 4η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δραστηριοποιείται με βάση τη μη 
μεγιστοποίηση των κερδών με γνώμονα τη 
διασφάλιση μακροπρόθεσμης οικονομικής 
βιωσιμότητας·

– δραστηριοποιείται χωρίς να έχει ως 
πρωταρχικό στόχο τη μεγιστοποίηση των 
κερδών με γνώμονα τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης οικονομικής 
βιωσιμότητας των πράξεών του·
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Τροπολογία 407

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο i 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – στοιχείο iii – περίπτωση 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εξασφαλίζει ότι η εν λόγω απευθείας 
συμμετοχή δεν παρέχει κανένα άμεσο ή 
έμμεσο όφελος για εμπορικές 
δραστηριότητες, με την τήρηση 
χωριστών λογαριασμών, με χωριστή 
διοίκηση για τις εμπορικές 
δραστηριότητες, ή με οποιοδήποτε άλλο 
μέτρο σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία·

Τροπολογία 408

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο i 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – στοιχείο iii – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– υπόκειται στην εποπτεία 
ανεξάρτητης αρχής σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία.

– υπόκειται στην εποπτεία 
ανεξάρτητης αρχής σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Τροπολογία 409

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του χρηματοδοτικού 
μέσου, οι φορείς που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου 
μεριμνούν για τη συμμόρφωση προς το 
εφαρμοστέο δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
καλύπτουν τα ΕΔΕΤ, τις κρατικές 
ενισχύσεις, τις δημόσιες προμήθειες και τα 
σχετικά πρότυπα, καθώς και την ισχύουσα 

«Κατά την εφαρμογή του χρηματοδοτικού 
μέσου, οι φορείς που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου 
συμμορφώνονται προς το εφαρμοστέο 
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων που καλύπτουν τα ΕΔΕΤ, τις 
κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες 
προμήθειες και τα σχετικά πρότυπα, καθώς 
και προς την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά 
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νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής. Οι εν λόγω φορείς 
δεν χρησιμοποιούν ούτε συμμετέχουν σε 
δομές φοροαποφυγής, και ειδικότερα 
μηχανισμούς επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού ή σε πρακτικές που δεν 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια χρηστής 
φορολογικής διακυβέρνησης που ορίζονται 
στη νομοθεσία της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων 
και των ανακοινώσεων ή τυχόν άλλων 
προειδοποιητικών επιστολών εκ μέρους 
της Επιτροπής. Δεν εγκαθίστανται και, 
όσον αφορά την εκτέλεση των 
χρηματοοικονομικών πράξεων, δεν 
διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με 
νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε 
περιοχές δικαιοδοσίας που δεν 
συνεργάζονται με την Ένωση για την 
εφαρμογή των διεθνώς συμφωνημένων 
φορολογικών προτύπων σχετικά με τη 
διαφάνεια και την ανταλλαγή 
πληροφοριών. Οι εν λόγω φορείς δύνανται, 
με δική τους ευθύνη, να συνάπτουν 
συμφωνίες με ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την 
εκτέλεση χρηματοοικονομικών πράξεων. 
Μεταφέρουν τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
στις συμβάσεις τους με τους ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 
έχουν επιλέξει για να συμμετάσχουν στην 
εκτέλεση των χρηματοοικονομικών 
πράξεων στο πλαίσιο των εν λόγω 
συμφωνιών.

με την πρόληψη της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της 
φορολογικής απάτης και της 
φοροδιαφυγής. Οι εν λόγω φορείς δεν 
χρησιμοποιούν ούτε συμμετέχουν σε δομές 
φοροαποφυγής, και ειδικότερα 
μηχανισμούς επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού ή σε πρακτικές που δεν 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια χρηστής 
φορολογικής διακυβέρνησης που ορίζονται 
στη νομοθεσία της ΕΕ. Δεν εγκαθίστανται 
και, όσον αφορά την εκτέλεση των 
χρηματοοικονομικών πράξεων, δεν 
διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με 
νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε 
περιοχές δικαιοδοσίας που δεν 
συνεργάζονται με την Ένωση για την 
εφαρμογή των διεθνώς συμφωνημένων 
φορολογικών προτύπων σχετικά με τη 
διαφάνεια και την ανταλλαγή 
πληροφοριών. Οι εν λόγω φορείς δύνανται, 
με δική τους ευθύνη, να συνάπτουν 
συμφωνίες με ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την 
εκτέλεση χρηματοοικονομικών πράξεων. 
Μεταφέρουν τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
στις συμβάσεις τους με τους ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 
έχουν επιλέξει για να συμμετάσχουν στην 
εκτέλεση των χρηματοοικονομικών 
πράξεων στο πλαίσιο των εν λόγω 
συμφωνιών.

Τροπολογία 410

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 1. Οι διαχειριστικές αρχές στα 
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χρησιμοποιούν ΕΔΕΤ για να συνεισφέρουν 
στα χρηματοδοτικά μέσα που αναφέρονται 
στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ) με 
στόχο την προσέλκυση πρόσθετων 
επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα.

αντίστοιχα κράτη μέλη δύνανται να 
χρησιμοποιούν ΕΔΕΤ για να συνεισφέρουν 
στα χρηματοδοτικά μέσα που αναφέρονται 
στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 
αν αυτό αποσκοπεί στην προσέλκυση 
πρόσθετων επενδύσεων από τον ιδιωτικό 
τομέα και συνεχίζει να συνεισφέρει στους 
στόχους των ΕΔΕΤ και στην ενωσιακή 
στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Τροπολογία 411

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεισφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 25% της 
συνολικής στήριξης που παρέχεται στους 
τελικούς αποδέκτες. Στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες που 
αναφέρονται στο άρθρο 120 παράγραφος 3 
στοιχείο β), η χρηματοδοτική συνεισφορά 
μπορεί να υπερβαίνει το 25% εφόσον 
δικαιολογείται δεόντως βάσει της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης, αλλά δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 50%. Η συνολική 
στήριξη που αναφέρεται στην παρούσα 
παράγραφο περιλαμβάνει το συνολικό 
ποσό των νέων και των εγγυημένων 
δανείων, καθώς και των επενδύσεων 
μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου 
που παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες. 
Τα εγγυημένα δάνεια που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο λαμβάνονται 
υπόψη μόνο στον βαθμό που οι πόροι των 
ΕΔΕΤ έχουν δεσμευτεί για συμβάσεις 
εγγυήσεων που υπολογίζονται βάσει 
συνετής εκ των προτέρων αξιολόγησης 
κινδύνων που καλύπτει πολυάριθμα νέα 
δάνεια.

2. Η συνεισφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 15% της 
συνολικής στήριξης που παρέχεται στους 
τελικούς αποδέκτες. Στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες και τις υπό μετάβαση 
περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 
120 παράγραφος 3 στοιχείο β), η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
υπερβαίνει το 15% εφόσον δικαιολογείται 
δεόντως βάσει της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης ή προπαρασκευαστικής 
αξιολόγησης διενεργούμενης από την 
ΕΤΕπ δυνάμει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου, αλλά δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30%. Η συνολική στήριξη 
που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο 
περιλαμβάνει το συνολικό ποσό των νέων 
και των εγγυημένων δανείων, καθώς και 
των επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί 
μετοχικού κεφαλαίου που παρέχονται 
στους τελικούς αποδέκτες. Τα εγγυημένα 
δάνεια που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνονται υπόψη μόνο στον 
βαθμό που οι πόροι των ΕΔΕΤ έχουν 
δεσμευτεί για συμβάσεις εγγυήσεων που 
υπολογίζονται βάσει συνετής εκ των 
προτέρων αξιολόγησης κινδύνων που 
καλύπτει πολυάριθμα νέα δάνεια.
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Τροπολογία 412

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εκθέσεις των διαχειριστικών 
αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 46 
σχετικά με πράξεις που περιλαμβάνουν 
χρηματοδοτικά μέσα δυνάμει του παρόντος 
άρθρου βασίζονται στις πληροφορίες που 
διατηρεί η ΕΤΕπ για την υποβολή των 
εκθέσεών της δυνάμει του άρθρου 16 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού του 
ΕΤΣΕ, σε συνδυασμό με τα πρόσθετα 
στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει του 
άρθρου 46 παράγραφος 2.

4. Οι εκθέσεις των διαχειριστικών 
αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 46 
σχετικά με πράξεις που περιλαμβάνουν 
χρηματοδοτικά μέσα δυνάμει του παρόντος 
άρθρου βασίζονται στις πληροφορίες που 
διατηρεί η ΕΤΕπ για την υποβολή των 
εκθέσεών της δυνάμει του άρθρου 16 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού του 
ΕΤΣΕ, σε συνδυασμό με τα πρόσθετα 
στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει του 
άρθρου 46 παράγραφος 2. Οι απαιτήσεις 
βάσει της παρούσας παραγράφου 
επιτρέπουν ενιαίες προϋποθέσεις 
υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 46 παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 413

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39α – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να αναθέτει εκτελεστικά καθήκοντα 
σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο 
είτε ανοίγει διαχειριστικό λογαριασμό στο 
όνομά του και για λογαριασμό της 
διαχειριστικής αρχής είτε δημιουργεί μια 
ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο 
πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 
για τη συνεισφορά στο πρόγραμμα. Στην 
περίπτωση ανεξάρτητης χρηματοδοτικής 
μονάδας, γίνεται λογιστική διάκριση των 
πόρων προγράμματος που επενδύονται στο 
χρηματοδοτικό μέσο από τους άλλους 
πόρους που είναι διαθέσιμοι στο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Αυτά τα 
περιουσιακά στοιχεία τηρούνται σε 

β) να αναθέτει εκτελεστικά καθήκοντα 
σε οργανισμό, ο οποίος είτε ανοίγει 
διαχειριστικό λογαριασμό στο όνομά του 
και για λογαριασμό της διαχειριστικής 
αρχής είτε δημιουργεί μια ανεξάρτητη 
χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για τη 
συνεισφορά στο πρόγραμμα. Στην 
περίπτωση ανεξάρτητης χρηματοδοτικής 
μονάδας, γίνεται λογιστική διάκριση των 
πόρων προγράμματος που επενδύονται στο 
χρηματοδοτικό μέσο από τους άλλους 
πόρους που είναι διαθέσιμοι στο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Αυτά τα 
περιουσιακά στοιχεία τηρούνται σε 
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διαχειριστικούς λογαριασμούς και η 
διαχείριση των εν λόγω ανεξάρτητων 
χρηματοδοτικών μονάδων είναι σύμφωνη 
με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, ακολουθεί κατάλληλους 
κανόνες αξιοπιστίας και τα εν λόγω 
περιουσιακά στοιχεία είναι ευκόλως 
ρευστοποιήσιμα.

διαχειριστικούς λογαριασμούς και η 
διαχείριση των εν λόγω ανεξάρτητων 
χρηματοδοτικών μονάδων είναι σύμφωνη 
με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, ακολουθεί κατάλληλους 
κανόνες αξιοπιστίας και τα εν λόγω 
περιουσιακά στοιχεία είναι ευκόλως 
ρευστοποιήσιμα.

Τροπολογία 414

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την εφαρμογή χρηματοδοτικών 
μέσων δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 
1 στοιχείο γ), οι φορείς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
μεριμνούν για τη συμμόρφωση προς το 
εφαρμοστέο δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
καλύπτουν τα ΕΔΕΤ, τις κρατικές 
ενισχύσεις, τις δημόσιες προμήθειες και τα 
σχετικά πρότυπα, καθώς και την ισχύουσα 
νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής. Οι εν λόγω φορείς 
δεν χρησιμοποιούν ή αναπτύσσουν δομές 
φοροαποφυγής, και ειδικότερα συστήματα 
ή πρακτικές επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού που δεν συμμορφώνονται με 
τα κριτήρια χρηστής φορολογικής 
διακυβέρνησης που ορίζονται στη 
νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των συστάσεων, των ανακοινώσεων ή 
τυχόν προειδοποιητικών επιστολών εκ 
μέρους της Επιτροπής. Δεν εγκαθίστανται 
και, όσον αφορά την εκτέλεση των 
χρηματοοικονομικών πράξεων, δεν 
διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με 
νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε 
περιοχές δικαιοδοσίας που δεν 
συνεργάζονται με την Ένωση για την 

6. Κατά την εφαρμογή χρηματοδοτικών 
μέσων δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 
1 στοιχείο γ), οι φορείς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου 
συμμορφώνονται προς το εφαρμοστέο 
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων που καλύπτουν τα ΕΔΕΤ, τις 
κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες 
προμήθειες και τα σχετικά πρότυπα, καθώς 
και προς την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά 
με την πρόληψη της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της 
φορολογικής απάτης και της 
φοροδιαφυγής. Οι εν λόγω φορείς δεν 
χρησιμοποιούν ή αναπτύσσουν δομές 
φοροαποφυγής, και ειδικότερα συστήματα 
ή πρακτικές επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού που δεν συμμορφώνονται με 
τα κριτήρια χρηστής φορολογικής 
διακυβέρνησης που ορίζονται στη 
νομοθεσία της ΕΕ. Δεν εγκαθίστανται και, 
όσον αφορά την εκτέλεση των 
χρηματοοικονομικών πράξεων, δεν 
διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με 
νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε 
περιοχές δικαιοδοσίας που δεν 
συνεργάζονται με την Ένωση για την 
εφαρμογή των διεθνώς συμφωνημένων 
φορολογικών προτύπων σχετικά με τη 
διαφάνεια και την ανταλλαγή 
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εφαρμογή των διεθνώς συμφωνημένων 
φορολογικών προτύπων σχετικά με τη 
διαφάνεια και την ανταλλαγή 
πληροφοριών. Οι εν λόγω φορείς δύνανται, 
με δική τους ευθύνη, να συνάπτουν 
συμφωνίες με ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την 
εκτέλεση χρηματοοικονομικών πράξεων. 
Μεταφέρουν τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
στις συμβάσεις τους με τους ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 
έχουν επιλέξει για να συμμετάσχουν στην 
εκτέλεση των χρηματοοικονομικών 
πράξεων στο πλαίσιο των εν λόγω 
συμφωνιών.

πληροφοριών. Οι εν λόγω φορείς δύνανται, 
με δική τους ευθύνη, να συνάπτουν 
συμφωνίες με ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την 
εκτέλεση χρηματοοικονομικών πράξεων. 
Μεταφέρουν τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
στις συμβάσεις τους με τους ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 
έχουν επιλέξει για να συμμετάσχουν στην 
εκτέλεση των χρηματοοικονομικών 
πράξεων στο πλαίσιο των εν λόγω 
συμφωνιών.

Τροπολογία 415

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου φορείς, κατά τη 
διαχείριση ταμείων χαρτοφυλακίου, 
μπορούν να αναθέσουν μέρος της 
υλοποίησης σε ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω φορείς 
εγγυώνται υπό την ευθύνη τους ότι οι 
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 
πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο 
άρθρο 201 παράγραφος 4 και στο άρθρο 
202 παράγραφοι 1 και 2 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Οι 
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 
επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, 
αναλογικών και χωρίς διακρίσεις 
διαδικασιών, με αποφυγή της σύγκρουσης 
συμφερόντων.

7. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου φορείς, κατά τη 
διαχείριση ταμείων χαρτοφυλακίου, 
μπορούν να αναθέσουν μέρος της 
υλοποίησης σε ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω φορείς 
εγγυώνται υπό την ευθύνη τους ότι οι 
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 
πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο 
άρθρο 201 παράγραφος 4 και στο άρθρο 
202 παράγραφοι 1 και 2 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Οι 
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 
επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, 
αναλογικών και χωρίς διακρίσεις 
διαδικασιών, με αποφυγή της σύγκρουσης 
συμφερόντων.

Τροπολογία 416

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39α – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εάν οι διαχειριστικές αρχές 
συνεισφέρουν πόρους από προγράμματα 
των ΕΔΕΤ σε υφιστάμενο μέσο δυνάμει 
του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 
ο διαχειριστής κονδυλίων του οποίου έχει 
ήδη επιλεγεί από την ΕΤΕπ, διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία 
κράτος μέλος είναι μέτοχος ή κρατική 
τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που 
έχει ιδρυθεί ως νομική οντότητα που 
εκτελεί χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση 
και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 38 παράγραφος 4 
στοιχείο β) σημείο iii), αναθέτουν 
εκτελεστικά καθήκοντα στον εν λόγω 
διαχειριστή κονδυλίων μέσω σύμβασης 
απευθείας ανάθεσης.

8. Εάν οι διαχειριστικές αρχές 
συνεισφέρουν πόρους από προγράμματα 
των ΕΔΕΤ σε υφιστάμενο μέσο δυνάμει 
του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 
ο διαχειριστής κονδυλίων ή ο 
χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής του 
οποίου έχει ήδη επιλεγεί από την ΕΤΕπ, 
διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα 
οποία κράτος μέλος είναι μέτοχος ή 
κρατική τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα, που έχει ιδρυθεί ως νομική 
οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση 
και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 38 παράγραφος 4 
στοιχείο β) σημείο iii), αναθέτουν 
εκτελεστικά καθήκοντα στον εν λόγω 
διαχειριστή κονδυλίων ή 
χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή μέσω 
σύμβασης απευθείας ανάθεσης.

Τροπολογία 417

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39α – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Στην περίπτωση των 
χρηματοδοτικών μέσων που αναφέρονται 
στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
που λαμβάνουν τη μορφή εγγυητικού 
μέσου, τα ΕΔΕΤ μπορούν να 
συνεισφέρουν στις αρχικές και/ή 
ενδιάμεσες δόσεις χαρτοφυλακίων 
δανείων που καλύπτονται επίσης από την 
εγγύηση της Ένωσης στο πλαίσιο του 
ΕΤΣΕ.

12. Στην περίπτωση των 
χρηματοδοτικών μέσων που αναφέρονται 
στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
που λαμβάνουν τη μορφή εγγυητικού 
μέσου, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι τα ΕΔΕΤ θα 
συνεισφέρουν κατά περίπτωση, στις 
διάφορες δόσεις χαρτοφυλακίων δανείων 
που καλύπτονται επίσης από την εγγύηση 
της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Οι 
πόροι που επιστρέφονται στα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής από 
επενδύσεις ή από την αποδέσμευση 
πόρων που είχαν διατεθεί για συμβάσεις 
εγγυήσεων, περιλαμβανομένων των 
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αποπληρωμών κεφαλαίου και των 
εσόδων και άλλων κερδών ή αποδόσεων, 
όπως τόκοι, προμήθειες εγγύησης, 
μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου ή 
οποιαδήποτε άλλα έσοδα που παράγονται 
από επενδύσεις, και οι οποίοι αποδίδονται 
στη συνεισφορά από τα ΕΔΕΤ, 
επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
σκοπούς των αντίστοιχων ΕΔΕΤ για την 
υποστήριξη ενεργειών και τελικών 
αποδεκτών που αρμόζουν στα 
προγράμματα από τα οποία γίνονται οι 
συνεισφορές αυτές.

Τροπολογία 418

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39α – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Στο πλαίσιο προγράμματος για τη 
στήριξη πράξεων που υλοποιούνται με 
χρηματοδοτικά μέσα που αναφέρονται στο 
άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 
μπορεί να δημιουργηθεί χωριστός άξονας 
προτεραιότητας για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το 
Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ και 
χωριστός τύπος πράξης για το ΕΓΤΑΑ, με 
ποσοστό συγχρηματοδότησης μέχρι 100%.

13. Στο πλαίσιο προγράμματος για τη 
στήριξη πράξεων που υλοποιούνται με 
χρηματοδοτικά μέσα που αναφέρονται στο 
άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 
μπορεί να δημιουργηθεί χωριστός άξονας 
προτεραιότητας για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το 
Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ και 
χωριστός τύπος πράξης για το ΕΓΤΑΑ, με 
ποσοστό συγχρηματοδότησης 
καθοριζόμενο σύμφωνα με τον 
προσδιορισμό των ποσοστών 
συγχρηματοδότησης του άρθρου 120 
παράγραφος 3 με αύξηση το πολύ μέχρι 
15%.

Τροπολογία 419

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΤΕπ ή άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα στα οποία ένα κράτος μέλος είναι 

Η ΕΤΕπ ή άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα στα οποία ένα κράτος μέλος είναι 
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μέτοχος υποβάλλουν στις αρχές εκθέσεις 
ελέγχου με κάθε αίτηση πληρωμής. 
Υποβάλλουν επίσης ετήσια έκθεση 
ελέγχου στην Επιτροπή και στις 
καθορισμένες αρχές, η οποία καταρτίζεται 
από τους εξωτερικούς ελεγκτές των εν 
λόγω φορέων.

μέτοχος υποβάλλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 
κάθε έτους στις αρχές εκθέσεις ελέγχου 
και επιδόσεων σε σχέση με κάθε αίτηση 
πληρωμής και το επίπεδο επιστροφής 
στους τελικούς δικαιούχους το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 
Υποβάλλουν επίσης ετήσια έκθεση 
ελέγχου στην Επιτροπή και στις 
καθορισμένες αρχές, η οποία καταρτίζεται 
από τους εξωτερικούς ελεγκτές των εν 
λόγω φορέων.

Αιτιολόγηση

Η ΕΤΕπ και άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να έχουν αρμοδιότητες για την 
επίτευξη αποτελεσμάτων και την υποβολή εκθέσεων επίδοσης των χρηματοδοτικών μέσων στο 
πλαίσιο των ΕΔΕΤ που διαχειρίζονται, όπως απαιτείται από τους δικαιούχους των 
επιχορηγήσεων ή άλλους διαχειριστές των χρηματοδοτικών μέσων των ΕΔΕΤ.

Τροπολογία 420

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
εκτελεστική πράξη σχετικά με τα 
υποδείγματα των εκθέσεων λογιστικού 
ελέγχου και των ετήσιων εκθέσεων 
ελέγχου που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
εκτελεστική πράξη σχετικά με τα 
υποδείγματα των εκθέσεων λογιστικού 
ελέγχου και των ετήσιων εκθέσεων 
ελέγχου που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο 
της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία 421

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί ελέγχους 
επιδόσεων της ΕΤΕπ ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών στους 
οποίους είναι μέτοχος κράτος μέλος, για 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
εφαρμόζονται από αυτούς και σχετίζονται 



PE621.705/ 200

EL

με πόρους του προϋπολογισμού της 
Ένωσης.

Τροπολογία 422

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

15α) Το άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο 
γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

γ) οι μεταγενέστερες αιτήσεις 
ενδιάμεσης πληρωμής, που υποβάλλονται 
εντός της περιόδου επιλεξιμότητας, 
υποβάλλονται μόνο:

«γ) η δεύτερη και οι επόμενες αιτήσεις 
ενδιάμεσης πληρωμής, που υποβάλλονται 
εντός της περιόδου επιλεξιμότητας, 
υποβάλλονται μόνο όταν τουλάχιστον το 
60% του ποσού της προηγούμενης αίτησης 
ενδιάμεσων πληρωμών έχει 
χρησιμοποιηθεί ως επιλέξιμη δαπάνη κατά 
την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και δ).»

i) για τη δεύτερη αίτηση ενδιάμεσης 
πληρωμής, όταν τουλάχιστον το 60% του 
ποσού της πρώτης αίτησης ενδιάμεσων 
πληρωμών έχει χρησιμοποιηθεί ως 
επιλέξιμη δαπάνη κατά την έννοια του 
άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και δ)·
ii) για την τρίτη και τις επόμενες 
αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής, όταν 
τουλάχιστον το 85% των ποσών των 
προηγούμενων αιτήσεων ενδιάμεσων 
πληρωμών έχει χρησιμοποιηθεί ως 
επιλέξιμη δαπάνη κατά την έννοια του 
άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και δ)·

Αιτιολόγηση

Προτείνεται μείωση ορίου από 85% σε 60% από την τρίτη δόση και μετά, ως ένας από τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την έλλειψη κεφαλαίων στο μέσον της εφαρμογής τω εθνικών 
χρηματοπιστωτικών μέσων. Με την τροπολογία θα γίνει πιο αποδοτική η λειτουργία του ταμείου 
χαρτοφυλακίου, θα μειωθεί η πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς (αφού η διαχειριστική 
αρχή πληρώνει εκ των προτέρων τα ταμεία αυτά) και θα επιτευχθεί η εύρυθμη εφαρμογή με 
μικρότερο κίνδυνο παύσεων στο μέσον της διεργασίας
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Τροπολογία 423

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 15 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

15β) Στο άρθρο 42 παράγραφος 3, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Στην περίπτωση εργαλείων κεφαλαίων 
συμμετοχών που στοχεύουν σε 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
37 παράγραφος 4 για τις οποίες η 
συμφωνία χρηματοδότησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 7 
στοιχείο β) υπεγράφη πριν από τις 31 
Δεκεμβρίου 2017, τα οποία έως το τέλος 
της περιόδου επιλεξιμότητας επένδυσαν 
τουλάχιστον το 55% των πόρων του 
προγράμματος που είχαν δεσμευθεί με την 
αντίστοιχη συμφωνία χρηματοδότησης, 
ένα περιορισμένο ποσό των πληρωμών για 
επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες που 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός 
περιόδου που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα 
έτη μετά τη λήξη της περιόδου 
επιλεξιμότητας, μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες, εφόσον καταβληθούν 
σε λογαριασμό υπό μεσεγγύηση που έχει 
συσταθεί για τον σκοπό αυτό, με την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται, αφενός οι 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και, 
αφετέρου, όλες οι προϋποθέσεις που 
παρατίθενται κατωτέρω.

«Στην περίπτωση εργαλείων κεφαλαίων 
συμμετοχών που στοχεύουν σε 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
37 παράγραφος 4 για τις οποίες η 
συμφωνία χρηματοδότησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 7 
στοιχείο β) υπεγράφη πριν από τις 31 
Δεκεμβρίου 2018, τα οποία έως το τέλος 
της περιόδου επιλεξιμότητας επένδυσαν 
τουλάχιστον το 55% των πόρων του 
προγράμματος που είχαν δεσμευθεί με την 
αντίστοιχη συμφωνία χρηματοδότησης, 
ένα περιορισμένο ποσό των πληρωμών για 
επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες που 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός 
περιόδου που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα 
έτη μετά τη λήξη της περιόδου 
επιλεξιμότητας, μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες, εφόσον καταβληθούν 
σε λογαριασμό υπό μεσεγγύηση που έχει 
συσταθεί για τον σκοπό αυτό, με την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται, αφενός οι 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και, 
αφετέρου, όλες οι προϋποθέσεις που 
παρατίθενται κατωτέρω.»

Τροπολογία 424

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 42 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν οι δαπάνες και οι αμοιβές διαχείρισης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο 

Εάν οι δαπάνες και οι αμοιβές διαχείρισης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο 
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εδάφιο στοιχείο δ) και στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου χρεώνονται από τον 
διαχειριστή του ταμείου χαρτοφυλακίου ή 
τους διαχειριστές των χρηματοδοτικών 
μέσων σύμφωνα με το άρθρο 38 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το άρθρο 38 
παράγραφος 4 στοιχεία α) και β), δεν 
επιτρέπεται να υπερβούν τα όρια που 
ορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του 
παρόντος άρθρου. Ενώ οι δαπάνες 
διαχείρισης περιλαμβάνουν στοιχεία 
άμεσων ή έμμεσων δαπανών που 
αποζημιώνονται βάσει δικαιολογητικών, η 
αμοιβή διαχείρισης αφορά την αμοιβή για 
παροχή υπηρεσιών που έχει καθοριστεί 
στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής 
διαδικασίας σε όρους αγοράς, όπου 
απαιτείται. Οι δαπάνες και οι αμοιβές 
διαχείρισης βασίζονται σε μέθοδο 
υπολογισμού που εξαρτάται από τις 
επιδόσεις.

εδάφιο στοιχείο δ) και στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου χρεώνονται από τον 
διαχειριστή του ταμείου χαρτοφυλακίου ή 
τους διαχειριστές των χρηματοδοτικών 
μέσων σύμφωνα με το άρθρο 38 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το άρθρο 38 
παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ), δεν 
επιτρέπεται να υπερβούν τα όρια που 
ορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του 
παρόντος άρθρου. Ενώ οι δαπάνες 
διαχείρισης περιλαμβάνουν στοιχεία 
άμεσων ή έμμεσων δαπανών που 
αποζημιώνονται βάσει δικαιολογητικών, η 
αμοιβή διαχείρισης αφορά την αμοιβή για 
παροχή υπηρεσιών που έχει καθοριστεί 
στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής 
διαδικασίας σε όρους αγοράς, όπου 
απαιτείται. Οι δαπάνες και οι αμοιβές 
διαχείρισης βασίζονται σε μέθοδο 
υπολογισμού που εξαρτάται από τις 
επιδόσεις.

Τροπολογία 425

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 17
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 43 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συνεισφορά από τα ΕΔΕΤ προς 
χρηματοδοτικά μέσα που επενδύεται στους 
τελικούς αποδέκτες και τα έσοδα και άλλα 
κέρδη ή αποδόσεις, όπως τόκοι, 
προμήθειες εγγύησης, μερίσματα, κέρδη 
κεφαλαίου ή οποιαδήποτε άλλα έσοδα που 
παράγονται από τις εν λόγω επενδύσεις, τα 
οποία αποδίδονται στη συνεισφορά από τα 
ΕΔΕΤ, μπορούν να χρησιμοποιούνται για 
τη διαφοροποιημένη μεταχείριση 
ιδιωτικών επενδυτών, καθώς και για την 
ΕΤΕπ όταν χρησιμοποιείται η εγγύηση της 
ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/1017. Η εν λόγω διαφοροποιημένη 
μεταχείριση αιτιολογείται από την ανάγκη 
προσέλκυσης πόρων από ιδιωτικούς 

1. Η συνεισφορά από τα ΕΔΕΤ προς 
χρηματοδοτικά μέσα που επενδύεται στους 
τελικούς αποδέκτες και τα έσοδα και άλλα 
κέρδη ή αποδόσεις, όπως τόκοι, 
προμήθειες εγγύησης, μερίσματα, κέρδη 
κεφαλαίου ή οποιαδήποτε άλλα έσοδα που 
παράγονται από τις εν λόγω επενδύσεις, τα 
οποία αποδίδονται στη συνεισφορά από τα 
ΕΔΕΤ, μπορούν να χρησιμοποιούνται για 
τη διαφοροποιημένη μεταχείριση 
επενδυτών που ενεργούν βάσει της αρχής 
της οικονομίας της αγοράς, καθώς και για 
την ΕΤΕπ όταν χρησιμοποιείται η εγγύηση 
της ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/1017. Η εν λόγω διαφοροποιημένη 
μεταχείριση αιτιολογείται από την ανάγκη 
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επενδυτές. προσέλκυσης πόρων από ιδιωτικούς 
επενδυτές και μόχλευσης δημόσιας 
χρηματοδότησης.

Τροπολογία 426

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 17
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 12 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανάγκη και το επίπεδο της 
διαφοροποιημένης μεταχείρισης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
προσδιορίζονται στην εκ των προτέρων 
αξιολόγηση.

διαγράφεται

Τροπολογία 427

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 17
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 43 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διαφοροποιημένη μεταχείριση δεν 
υπερβαίνει το επίπεδο που είναι 
απαραίτητο για τη δημιουργία κινήτρων με 
σκοπό την προσέλκυση ιδιωτικών πόρων. 
Δεν αποζημιώνει υπέρμετρα τους 
ιδιωτικούς επενδυτές και την ΕΤΕπ όταν 
χρησιμοποιείται η εγγύηση της ΕΕ 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/1017. Η ευθυγράμμιση συμφερόντων 
εξασφαλίζεται με τον ενδεδειγμένο 
καταμερισμό του κινδύνου και του 
κέρδους.

3. Η διαφοροποιημένη μεταχείριση δεν 
υπερβαίνει το επίπεδο που είναι 
απαραίτητο για τη δημιουργία κινήτρων με 
σκοπό την προσέλκυση ιδιωτικών πόρων. 
Δεν αποζημιώνει υπέρμετρα τους 
επενδυτές που ενεργούν βάσει της αρχής 
της οικονομίας της αγοράς και την ΕΤΕπ 
όταν χρησιμοποιείται η εγγύηση της ΕΕ 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/1017. Η ευθυγράμμιση συμφερόντων 
εξασφαλίζεται με τον ενδεδειγμένο 
καταμερισμό του κινδύνου και του 
κέρδους.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό οι εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες να καλύπτονται 
επίσης από τον παρόντα κανονισμό. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
κινούνται σχεδόν αποκλειστικά μέσω αναπτυξιακών τραπεζών. Η πρόταση της Επιτροπής 
αναφέρει μόνο «ιδιώτες επενδυτές» (για την νέα έννοια περί κρατικών ενισχύσεων), ενώ ο 
προηγούμενος κανονισμός ρητώς ανέφερε επίσης «δημόσιους επενδυτές βάσει της αρχής της 
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οικονομίας της αγοράς».

Τροπολογία 428

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 17
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 43 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διαφοροποιημένη μεταχείριση των 
ιδιωτικών επενδυτών εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των κανόνων της Ένωσης περί 
κρατικών ενισχύσεων.

4. Η διαφοροποιημένη μεταχείριση των 
επενδυτών που ενεργούν βάσει της αρχής 
της οικονομίας της αγοράς εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη των κανόνων της 
Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.

Τροπολογία 429

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 17
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 43α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 149, όσον 
αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με τον ορισμό και τις 
λεπτομερείς προϋποθέσεις εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης μεταχείρισης των 
επενδυτών.

Τροπολογία 430

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όπου δύναται να εφαρμοστεί, για την 
κάλυψη των ζημιών στο ονομαστικό ύψος 
της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ στο 
χρηματοδοτικό μέσο που οφείλονται σε 
αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες 
προκύπτουν παρά την ενεργό διαχείριση 

β) όπου δύναται να εφαρμοστεί, για την 
κάλυψη των ζημιών στο ονομαστικό ύψος 
της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ στο 
χρηματοδοτικό μέσο που οφείλονται σε 
αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες 
προκύπτουν παρά την ενεργό διαχείριση 
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των ταμειακών διαθεσίμων από τους 
διαχειριστές των χρηματοδοτικών μέσων.

των ταμειακών διαθεσίμων.

Τροπολογία 431

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21) Στο άρθρο 57, η παράγραφος 3 
απαλείφεται·

διαγράφεται

Τροπολογία 432

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 22 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

αα) το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

στ) δράσεις για τη διάδοση 
πληροφοριών, την υποστήριξη της 
δικτύωσης, την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας, την 
ευαισθητοποίηση και προώθηση της 
συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών, 
περιλαμβανομένων και τρίτων χωρών·

«στ) δράσεις για τη διάδοση 
πληροφοριών, την υποστήριξη της 
δικτύωσης, την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας σχετικά με 
τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα που 
οφείλονται στη στήριξη από τα ΕΔΕΤ, 
την ευαισθητοποίηση και προώθηση της 
συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών, 
περιλαμβανομένων και τρίτων χωρών·»

Τροπολογία 433

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 23 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«1β. Το 0,25% των διαθέσιμων 
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κονδυλίων για τεχνική βοήθεια 
χρησιμοποιείται για επικοινωνιακή δράση 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα 
αποτελέσματα και τα επιτεύγματα των 
έργων που υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ· 
η επικοινωνιακή αυτή δράση συνεχίζεται 
έως και τέσσερα έτη μετά την περάτωση 
του έργου, αν τα αποτελέσματά του είναι 
σαφώς ορατά.»

Τροπολογία 434

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

23α) Στο άρθρο 61 παράγραφος 1, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις πράξεις 
που παράγουν καθαρά έσοδα μετά την 
ολοκλήρωσή τους. Για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου ως «καθαρά έσοδα» 
νοούνται ταμειακές ροές που 
καταβάλλονται απευθείας από τους 
χρήστες για αγαθά ή υπηρεσίες 
παρεχόμενα από την πράξη, όπως τέλη τα 
οποία βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη 
χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη 
μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για 
υπηρεσίες μείον τυχόν λειτουργικά έξοδα 
και έξοδα αντικατάστασης βραχύβιου 
εξοπλισμού τα οποία προκύπτουν κατά την 
αντίστοιχη περίοδο. Η εξοικονόμηση 
λειτουργικών δαπανών που επιφέρει η 
πράξη θεωρείται ως καθαρό έσοδο εκτός 
αν αντισταθμίζεται με ισοδύναμη μείωση 
των επιδοτήσεων λειτουργίας.

«Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα μετά 
την ολοκλήρωσή τους. Για τους σκοπούς 
του παρόντος άρθρου ως «καθαρά έσοδα» 
νοούνται ταμειακές ροές που 
καταβάλλονται απευθείας από τους 
χρήστες για αγαθά ή υπηρεσίες 
παρεχόμενα από την πράξη, όπως τέλη τα 
οποία βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη 
χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη 
μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για 
υπηρεσίες μείον τυχόν λειτουργικά έξοδα 
και έξοδα αντικατάστασης βραχύβιου 
εξοπλισμού τα οποία προκύπτουν κατά την 
αντίστοιχη περίοδο. Η εξοικονόμηση 
λειτουργικών δαπανών που επιφέρει η 
πράξη, με εξαίρεση την εξοικονόμηση 
δαπανών που προκύπτει από την 
εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης, 
θεωρείται ως καθαρό έσοδο εκτός αν 
αντισταθμίζεται με ισοδύναμη μείωση των 
επιδοτήσεων λειτουργίας.»

(CELEX:32013R1303)
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Τροπολογία 435

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 25 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 65 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Μια πράξη μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί από ένα ή περισσότερα 
ΕΔΕΤ ή από ένα ή περισσότερα 
προγράμματα και από άλλα χρηματοδοτικά 
μέσα της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η 
δαπάνη που δηλώνεται σε αίτηση 
πληρωμής προς ένα ΕΔΕΤ δεν λαμβάνει 
υποστήριξη από άλλο Ταμείο ή 
χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης, ούτε 
χρηματοδοτείται από το ίδιο Ταμείο στο 
πλαίσιο άλλου προγράμματος. Το ύψος της 
δαπάνης που εισάγεται σε αίτηση 
πληρωμής προς ΕΔΕΤ μπορεί να 
υπολογίζεται κατʼ αναλογία για κάθε 
ΕΔΕΤ σύμφωνα με το έγγραφο που ορίζει 
τους όρους της στήριξης.

11. Μια πράξη μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί από ένα ή περισσότερα 
ΕΔΕΤ ή από ένα ή περισσότερα 
προγράμματα και από άλλα χρηματοδοτικά 
μέσα της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η 
δαπάνη που δηλώνεται σε αίτηση 
πληρωμής προς ένα ΕΔΕΤ σχετίζεται με 
υποστήριξη διαφορετική από την 
υποστήριξη από άλλο Ταμείο ή 
χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης, και δεν 
χρηματοδοτείται από το ίδιο Ταμείο στο 
πλαίσιο άλλου προγράμματος. Το ύψος της 
δαπάνης που εισάγεται σε αίτηση 
πληρωμής προς ΕΔΕΤ μπορεί να 
υπολογίζεται κατʼ αναλογία για κάθε 
ΕΔΕΤ σύμφωνα με το έγγραφο που ορίζει 
τους όρους της στήριξης.

Τροπολογία 436

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 26 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) χρηματοδότησης που δεν συνδέεται 
με τις δαπάνες των συναφών πράξεων, 
αλλά βασίζεται στην εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων που σχετίζονται με την 
επίτευξη προόδου στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων ή στην επίτευξη των 
στόχων τους. Αναλυτικές λεπτομέρειες 
όσον αφορά τις προϋποθέσεις 
χρηματοδότησης και την εφαρμογή τους 
ορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
που εκδίδονται σύμφωνα με την 
εξουσιοδότηση που προβλέπεται στην 

ε) χρηματοδότησης που δεν συνδέεται 
με τις δαπάνες των συναφών πράξεων, 
αλλά βασίζεται στην εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων που σχετίζονται με την 
επίτευξη προόδου στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων ή στην επίτευξη των 
στόχων τους. Αναλυτικές λεπτομέρειες 
όσον αφορά τις προϋποθέσεις 
χρηματοδότησης και την εφαρμογή τους 
ορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
που εκδίδονται σύμφωνα με την 
εξουσιοδότηση που προβλέπεται στην 
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παράγραφο 5. παράγραφο 5α.

Τροπολογία 437

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 26 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος υπόκειται στις 
μεταβατικές διατάξεις που ορίζονται στο 
άρθρο 152 παράγραφος 4.

Τροπολογία 438

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 26 – στοιχείο γ – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 67 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: ii) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 149 σχετικά με τον 
ορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων 
μοναδιαίων δαπανών ή τη χρηματοδότηση 
με κατ' αποκοπή συντελεστή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρώτο 
εδάφιο, στοιχεία β) και δ), τις συναφείς 
μεθόδους που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο στοιχείο α) της παρούσας 
παραγράφου και τη μορφή στήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο 
εδάφιο στοιχείο ε).»·

«5α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 149 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
όσον αφορά τον ορισμό των 
τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίων 
δαπανών ή τη χρηματοδότηση με κατ' 
αποκοπή συντελεστή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο, στοιχεία β) 
και δ), τις συναφείς μεθόδους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο 
α) και τη μορφή στήριξης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο 
ε).»·

Τροπολογία 439

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 29 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πράξεις που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών σε πολίτες ή επιχειρήσεις που 
καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια 
κράτους μέλους θεωρείται ότι 
υλοποιούνται σε όλες τις περιοχές του 
προγράμματος εντός κράτους μέλους. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, οι δαπάνες 
κατανέμονται κατʼ αναλογία στις συναφείς 
περιοχές του προγράμματος, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων πέραν της 
κατανομής του προϋπολογισμού στις 
περιοχές του προγράμματος.

1α. Οι πράξεις που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών σε πολίτες ή επιχειρήσεις που 
καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια 
κράτους μέλους θεωρείται ότι 
υλοποιούνται σε όλες τις περιοχές του 
προγράμματος εντός κράτους μέλους. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, οι δαπάνες 
κατανέμονται κατʼ αναλογία στις συναφείς 
περιοχές του προγράμματος, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων.

Τροπολογία 440

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 29 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 70 – παράγραφος 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τα Ταμεία και το ΕΤΘΑ στα 
οποία οι πράξεις που υλοποιούνται εκτός 
της περιοχής του προγράμματος σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 έχουν οφέλη τόσο 
εντός όσο και εκτός της περιοχής του 
προγράμματος, οι δαπάνες κατανέμονται 
κατʼ αναλογία στις εν λόγω περιοχές βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων πέραν της 
κατανομής του προϋπολογισμού στις 
περιοχές του προγράμματος.

2α. Για τα Ταμεία και το ΕΤΘΑ στα 
οποία οι πράξεις που υλοποιούνται εκτός 
της περιοχής του προγράμματος σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 έχουν οφέλη τόσο 
εντός όσο και εκτός της περιοχής του 
προγράμματος, οι δαπάνες κατανέμονται 
κατʼ αναλογία στις εν λόγω περιοχές βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων.

Τροπολογία 441

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 36
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 98 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10 % 
της χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 

«Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10 % 
της χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
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άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για στήριξη από το άλλο Ταμείο 
βάσει των κανόνων που ισχύουν για το εν 
λόγω Ταμείο, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτού του είδους οι δαπάνες είναι 
απαραίτητες για την ικανοποιητική 
εφαρμογή της πράξης και συνδέονται 
άμεσα με αυτήν.

άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για στήριξη από το άλλο Ταμείο 
βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας που 
ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτού του είδους οι 
δαπάνες είναι απαραίτητες για την 
ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης και 
συνδέονται άμεσα με αυτήν.»

Τροπολογία 442

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 37 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 102 – παράγραφος 6 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η ανεξάρτητη αξιολόγηση ποιότητας 
δεν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή εντός έξι 
μηνών από την υποβολή των εν λόγω 
πληροφοριών στους ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες ή εάν η εν λόγω 
αξιολόγηση είναι αρνητική, οι αντίστοιχες 
δαπάνες ανακαλούνται και η δήλωση 
δαπανών διορθώνεται αναλόγως.

Μια ανεξάρτητη αξιολόγηση ποιότητας 
εκδίδεται εντός έξι μηνών από την 
υποβολή των εν λόγω πληροφοριών στους 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Εάν αυτή 
η αξιολόγηση δεν κοινοποιηθεί στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών από την 
ολοκλήρωση της ή εάν η εν λόγω 
αξιολόγηση είναι αρνητική, οι αντίστοιχες 
δαπάνες ανακαλούνται και η δήλωση 
δαπανών διορθώνεται αναλόγως.

Τροπολογία 443

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 105 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39) Στο άρθρο 105 παράγραφος 2, η 
δεύτερη περίοδος διαγράφεται·

39) Στο άρθρο 105 παράγραφος 2, η 
δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Οι εκροές και τα αποτελέσματα ενός 
κοινού σχεδίου δράσης μπορεί να 
αποτελέσουν τη βάση για επιστροφή 
δαπανών μόνο εφόσον επιτευχθούν μετά 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
που εγκρίνει το προβλεπόμενο στο άρθρο 
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107 κοινό σχέδιο δράσης και πριν από τη 
λήξη της οριζόμενης στην εν λόγω 
απόφαση προθεσμίας υλοποίησης.»

Τροπολογία 444

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 40 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) περιγραφή των προβλεπόμενων 
έργων ή τύπων έργων, καθώς και των 
οροσήμων, κατά περίπτωση, και των 
στόχων για τις εκροές και τα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους κοινούς 
δείκτες ανά άξονα προτεραιότητας, κατά 
περίπτωση.

3) περιγραφή των προβλεπόμενων 
έργων ή τύπων έργων, καθώς και των 
οροσήμων, κατά περίπτωση, και των 
στόχων για τις εκροές και τα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους κοινούς 
και ειδικούς δείκτες ανά άξονα 
προτεραιότητας, κατά περίπτωση.

Τροπολογία 445

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 40 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – σημεία 6 και 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα σημεία 6 και 7 απαλείφονται. διαγράφεται

Τροπολογία 446

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 40 – στοιχείο ε α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εδάφιο 8 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γα) τις ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν τη 
διάδοση πληροφοριών και την 
επικοινωνία σε σχέση με το κοινό σχέδιο 
δράσης και με τα Ταμεία.»
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Τροπολογία 447

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 115 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με 
τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας 
για το κοινό και τα μέτρα ενημέρωσης για 
τους δυνητικούς δικαιούχους και τους 
δικαιούχους ορίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ.

3. Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με 
τα μέτρα πληροφόρησης, επικοινωνίας και 
προβολής για το κοινό και τα μέτρα 
ενημέρωσης για τους δυνητικούς 
δικαιούχους και τους δικαιούχους 
ορίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ.

Τροπολογία 448

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 47 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 119 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό της χρηματοδότησης των 
Ταμείων για τεχνική συνδρομή 
περιορίζεται στο 4% του συνολικού ποσού 
των πιστώσεων των Ταμείων που 
διατίθενται σε επιχειρησιακά προγράμματα 
κατά τον χρόνο της έγκρισης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων σε κράτος 
μέλος του στόχου «Επενδύσεις για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση.

Το ποσό της χρηματοδότησης των 
Ταμείων για τεχνική συνδρομή 
περιορίζεται στο 4% του συνολικού ποσού 
των πιστώσεων των Ταμείων που 
διατίθενται σε επιχειρησιακά προγράμματα 
κατά τον χρόνο της έγκρισης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων σε κράτος 
μέλος του στόχου «Επενδύσεις για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Ποσοστό 
0,25% του ποσού αυτού κατευθύνεται σε 
δραστηριότητες πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, στο επίπεδο του 
προγράμματος και του έργου και όταν 
αυτό θεωρείται σκόπιμο, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 59.
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Τροπολογία 449

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 59 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 148 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

59α) Στο άρθρο 148, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 
200 000 EUR για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής, τα 150 000 EUR για το ΕΚΤ ή τα 
100 000 EUR για το ΕΤΘΑ, δεν 
υπόκεινται σε περισσότερους από έναν 
ελέγχους είτε από την αρχή ελέγχου είτε 
από την Επιτροπή πριν από την υποβολή 
των λογαριασμών στους οποίους 
περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της 
ολοκληρωμένης πράξης. Οι άλλες πράξεις 
δεν υπόκεινται σε περισσότερους από έναν 
ελέγχους ανά λογιστική χρήση είτε από την 
αρχή ελέγχου είτε από την Επιτροπή πριν 
από την υποβολή των λογαριασμών στους 
οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη 
της ολοκληρωμένης πράξης. Οι πράξεις 
δεν υπόκεινται σε έλεγχο από την 
Επιτροπή ή την αρχή ελέγχου σε κανένα 
έτος εφόσον έχει ήδη πραγματοποιηθεί 
έλεγχος κατά το τρέχον έτος από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα αποτελέσματα του ελεγκτικού έργου 
που διεξήγαγε το Ελεγκτικό Συνέδριο για 
τις εν λόγω πράξεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από την ελεγκτική αρχή 
ή την Επιτροπή για τον σκοπό της 
εκπλήρωσης των αντίστοιχων καθηκόντων 
τους.

«1. Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 
300 000 EUR για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής, τα 200 000 EUR για το ΕΚΤ ή τα 
150 000 EUR για το ΕΤΘΑ, δεν 
υπόκεινται σε περισσότερους από έναν 
ελέγχους είτε από την αρχή ελέγχου είτε 
από την Επιτροπή πριν από την υποβολή 
των λογαριασμών στους οποίους 
περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της 
ολοκληρωμένης πράξης. Οι άλλες πράξεις 
δεν υπόκεινται σε περισσότερους από έναν 
ελέγχους ανά λογιστική χρήση είτε από την 
αρχή ελέγχου είτε από την Επιτροπή πριν 
από την υποβολή των λογαριασμών στους 
οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη 
της ολοκληρωμένης πράξης. Οι πράξεις 
δεν υπόκεινται σε έλεγχο από την 
Επιτροπή ή την αρχή ελέγχου σε κανένα 
έτος εφόσον έχει ήδη πραγματοποιηθεί 
έλεγχος κατά το τρέχον έτος από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα αποτελέσματα του ελεγκτικού έργου 
που διεξήγαγε το Ελεγκτικό Συνέδριο για 
τις εν λόγω πράξεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από την ελεγκτική αρχή 
ή την Επιτροπή για τον σκοπό της 
εκπλήρωσης των αντίστοιχων καθηκόντων 
τους.»

(CELEX:32013R1303)

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να ανυψωθούν τα κατώτατα όρια από τα οποία και κάτω μια πράξη αποτελεί 
αντικείμενο το πολύ ενός ελέγχου (ενιαίος έλεγχος) πριν από την υποβολή των λογαριασμών 
στους οποίους καταχωρούνται οι τελικές δαπάνες.
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Τροπολογία 450

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 59 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 149 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

59β) Στο άρθρο 149, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Η προβλεπόμενη εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 12 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
22 παράγραφος 7 τέταρτο εδάφιο, στο 
άρθρο 37 παράγραφος 13, στο άρθρο 38 
παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 40 
παράγραφος 4, στο άρθρο 41 παράγραφος 
3, στο άρθρο 42 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο, στο άρθρο 42 παράγραφος 6, στο 
άρθρο 61 παράγραφος 3 δεύτερο, τρίτο, 
τέταρτο και έβδομο εδάφιο, στο άρθρο 63 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 64 
παράγραφος 4, στο άρθρο 68 παράγραφος 
1 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 101 τέταρτο 
εδάφιο, στο άρθρο 122 παράγραφος 2 
πέμπτο εδάφιο, στο άρθρο 125 
παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο, στο άρθρο 
125 παράγραφος 9, στο άρθρο 127 
παράγραφοι 7 και 8 και στο άρθρο 144 
παράγραφος 6, ανατίθεται στην Επιτροπή 
για την περίοδο από 21 Δεκεμβρίου 2013 
έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

«2. Η προβλεπόμενη εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 12 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
22 παράγραφος 7 τέταρτο εδάφιο, στο 
άρθρο 37 παράγραφος 13, στο άρθρο 38 
παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 40 
παράγραφος 4, στο άρθρο 41 παράγραφος 
3, στο άρθρο 42 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο, στο άρθρο 42 παράγραφος 6, στο 
άρθρο 43α παράγραφος 4α, στο άρθρο 61 
παράγραφος 3 δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και 
έβδομο εδάφιο, στο άρθρο 63 παράγραφος 
4 και στο άρθρο 64 παράγραφος 4 και στο 
άρθρο 67 παράγραφος 5α, στο άρθρο 68 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
101 τέταρτο εδάφιο, στο άρθρο 122 
παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο, στο άρθρο 
125 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο, στο 
άρθρο 125 παράγραφος 9, στο άρθρο 127 
παράγραφοι 7 και 8 και στο άρθρο 144 
παράγραφος 6, ανατίθεται στην Επιτροπή 
για την περίοδο από 21 Δεκεμβρίου 2013 
έως 31 Δεκεμβρίου 2020.»
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Τροπολογία 451

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 152 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δημοσιευθεί πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων πριν από την έναρξη ισχύος 
του κανονισμού ΧΧΧ/ΥΥΥ για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, η 
διαχειριστική αρχή (ή η επιτροπή 
παρακολούθησης για τα προγράμματα που 
εμπίπτουν στον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας) μπορεί να 
αποφασίσει να μην εφαρμόσει την 
υποχρέωση που ορίζεται στο άρθρο 67 
παράγραφος 2α για μέγιστο διάστημα 6 
μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του κανονισμού ΧΧΧ/ΥΥΥ. Εάν το 
έγγραφο που ορίζει τις προϋποθέσεις 
στήριξης παρασχεθεί στον δικαιούχο 
εντός περιόδου 6 μηνών από την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού ΧΧΧ/ΥΥΥ, η 
διαχειριστική αρχή μπορεί να αποφασίσει 
να μην εφαρμόσει τις εν λόγω 
τροποποιημένες διατάξεις.»

Η διαχειριστική αρχή (ή η επιτροπή 
παρακολούθησης για τα προγράμματα που 
εμπίπτουν στον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας) μπορεί να 
αποφασίσει να μην εφαρμόσει την 
υποχρέωση που ορίζεται στο άρθρο 67 
παράγραφος 2α για μέγιστο διάστημα 12 
μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του κανονισμού ΧΧΧ/ΥΥΥ.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
η διαχειριστική αρχή ή η επιτροπή 
παρακολούθησης για τα προγράμματα 
στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας μπορεί να 
αποφασίσει να παρατείνει τη 
δωδεκάμηνη μεταβατική περίοδο μέχρι 
το κλείσιμο του προγράμματος. 
Κοινοποιεί στην Επιτροπή την εν λόγω 
απόφαση πριν από την παρέλευση της 
μεταβατικής περιόδου.
Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν 
εφαρμόζονται για επιχορηγήσεις και 
επιστρεπτέα συνδρομή με την υποστήριξη 
του ΕΚΤ για τις οποίες η δημόσια 
στήριξη δεν υπερβαίνει τις 50 000 EUR.
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Τροπολογία 452

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 61 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Παράρτημα IX – υποτμήμα 2.1 – σημείο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

61α) Στο υποτμήμα 2.1 το σημείο 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Το κράτος μέλος και η διαχειριστική 
αρχή διασφαλίζουν ότι τα μέτρα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τη στρατηγική 
επικοινωνίας και ότι τα μέτρα αυτά 
αποσκοπούν στην ευρύτερη δυνατή 
κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
με τη χρήση διαφόρων μορφών και 
μεθόδων επικοινωνίας στο κατάλληλο 
επίπεδο.

«1. Το κράτος μέλος και η διαχειριστική 
αρχή διασφαλίζουν ότι τα μέτρα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τη στρατηγική 
επικοινωνίας ώστε να βελτιωθούν η 
προβολή και η αλληλεπίδραση με τους 
πολίτες και ότι τα μέτρα αυτά αποσκοπούν 
στην ευρύτερη δυνατή κάλυψη από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης με τη χρήση 
διαφόρων μορφών και μεθόδων 
επικοινωνίας στο κατάλληλο επίπεδο και 
προσαρμοσμένων στην τεχνολογική 
καινοτομία.»

Τροπολογία 453

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 61 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Παράρτημα XΙΙ – υποτμήμα 2.2 – σημείο 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

61β) Στο τμήμα 2.2, το σημείο 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Κατά την υλοποίηση μιας πράξης 
του ΕΤΠΑ ή του Ταμείου Συνοχής, ο 
δικαιούχος τοποθετεί σε σημείο εύκολα 
ορατό από το κοινό, μια προσωρινή 
πινακίδα σημαντικού μεγέθους για κάθε 
πράξη που συνίσταται στη χρηματοδότηση 
υποδομών ή κατασκευαστικών έργων για 
τα οποία η συνολική δημόσια συνδρομή 
στην πράξη υπερβαίνει τις 500 000 EUR.

«4. Κατά την υλοποίηση μιας πράξης 
του ΕΤΠΑ ή του Ταμείου Συνοχής, ο 
δικαιούχος τοποθετεί σε σημείο εύκολα 
ορατό από το κοινό, μια προσωρινή 
πινακίδα σημαντικού μεγέθους για κάθε 
πράξη που συνίσταται στη χρηματοδότηση 
υποδομών ή κατασκευαστικών έργων.»
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Τροπολογία 454

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 61 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Παράρτημα ΧΙI – υποτμήμα 2.2 – σημείο 5 – εισαγωγική φράση

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

61γ) Στο υποτμήμα 2.2, η εισαγωγική 
φράση του σημείου 5 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

5. Το αργότερο εντός τριών μηνών από 
την ολοκλήρωση μιας πράξης, ο 
δικαιούχος τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική 
πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε 
σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, για 
κάθε πράξη που πληροί τα κατωτέρω 
κριτήρια:

«5. Το αργότερο εντός τριών μηνών από 
την ολοκλήρωση μιας πράξης, ο 
δικαιούχος τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική 
πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε 
σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, για 
κάθε πράξη που πληροί το κατωτέρω 
κριτήριο:»

Τροπολογία 455

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 61 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Παράρτημα ΧII – υποτμήμα 2.2 – σημείο 5 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

61δ) Στο υποτμήμα 2.2 σημείο 5, το 
εδάφιο α) διαγράφεται:

α) η συνολική δημόσια συνεισφορά 
υπερβαίνει τις 500 000 EUR·

Τροπολογία 456

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 266 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που οι πράξεις που 
εμπίπτουν στο στοιχείο α) του πρώτου 
εδαφίου είναι προς όφελος και της 
γεωγραφικής περιοχής του προγράμματος 
στην οποία υλοποιούνται, οι δαπάνες 
κατανέμονται κατʼ αναλογία στις εν λόγω 

Σε περίπτωση που οι πράξεις που 
εμπίπτουν στο στοιχείο α) του πρώτου 
εδαφίου είναι προς όφελος και της 
γεωγραφικής περιοχής του προγράμματος 
στην οποία υλοποιούνται, οι δαπάνες 
κατανέμονται κατʼ αναλογία στις εν λόγω 
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περιοχές του προγράμματος, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων πέραν της 
κατανομής του προϋπολογισμού στις 
περιοχές του προγράμματος.

περιοχές του προγράμματος, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων.

Τροπολογία 457

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 266 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-α) στην παράγραφο 1, το πρώτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

Ο δημοσιονομικός έλεγχος έχει ως 
αποκλειστικό σκοπό να επαληθευθεί κατά 
πόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις 
για επιστροφές από την Επιτροπή με βάση 
τις τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου 
κόστους και τα κατ’ αποκοπή ποσά.

«Ο δημοσιονομικός έλεγχος έχει ως 
αποκλειστικό σκοπό να επαληθευθεί κατά 
πόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις 
για επιστροφές από την Επιτροπή με βάση 
τις τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου 
κόστους και τα κατ’ αποκοπή ποσά, χωρίς, 
ωστόσο, να καθυστερεί τις φάσεις της 
διαδικασίας διάθεσης των κονδυλίων ή 
να επιφέρει επιπλοκές σε αυτό το στάδιο 
για τους διαχειριστές των κονδυλιών ή 
τους δικαιούχους.». 

Τροπολογία 458

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 266 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παράγραφος 2 απαλείφεται. διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής μετατίθεται το τμήμα εκείνο του κειμένου που αναφέρεται στα 
κατ’ αποκοπή ποσά και τη χρηματοδότηση με βάση κατ’ αποκοπή συντελεστές από τον 
κανονισμό του ΕΚΤ στον κανονισμό περί καθορισμού κοινών διατάξεων. Για λόγους 
ευχρηστίας σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους του ΕΚΤ, επιμένουμε ότι πρέπει όλες οι 
απλουστευμένες επιλογές κόστους να εξηγούνται στον κανονισμό του ΕΚΤ. Αυτό είναι πιο απλό 
και φιλικό προς τους δικαιούχους.
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Τροπολογία 459

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 266 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

αα) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

3. Επιπροσθέτως των μεθόδων που 
αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, σε 
περίπτωση που η δημόσια υποστήριξη για 
επιχορηγήσεις και επιστρεπτέες συνδρομές 
δεν υπερβαίνει τις 100 000 EUR, τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 67 παράγραφος 1 
στοιχεία β), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 ποσά μπορούν να 
προσδιορίζονται ανά περίπτωση με βάση 
εκ των προτέρων συμφωνηθέν σχέδιο 
προϋπολογισμού από τη διαχειριστική 
αρχή.

«3. Επιπροσθέτως των μεθόδων που 
αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, σε 
περίπτωση που η δημόσια υποστήριξη για 
επιχορηγήσεις και επιστρεπτέες συνδρομές 
δεν υπερβαίνει τις 150 000 EUR, τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 67 παράγραφος 1 
στοιχεία β), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 ποσά μπορούν να 
προσδιορίζονται ανά περίπτωση με βάση 
εκ των προτέρων συμφωνηθέν σχέδιο 
προϋπολογισμού από τη διαχειριστική 
αρχή.» 

Τροπολογία 460

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 266 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013
Άρθρο 14 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«3α. Τα κράτη μέλη και οι φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησής τους μπορούν να 
ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο παρέκκλιση σε σχέση 
με τα ανώτατα όρια δημόσιας στήριξης 
και τις ενισχύσεις de minimis. Τέτοιες 
αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο 
σε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
καταστάσεις. Η διαδικασία παρέκκλισης 
είναι όμοια με εκείνη που ακολουθείται 
για τη χορήγηση χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς από το ΕΤΠ. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία 
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των μελών που το απαρτίζουν και τριών 
πέμπτων των ψηφισάντων, και το 
Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 
πλειοψηφία.»

Τροπολογία 461

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 266 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η παράγραφος 4 απαλείφεται. διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής μετατίθεται το τμήμα εκείνο του κειμένου που αναφέρεται στα 
κατ’ αποκοπή ποσά και τη χρηματοδότηση με βάση κατ’ αποκοπή συντελεστές από τον 
κανονισμό του ΕΚΤ στον κανονισμό περί καθορισμού κοινών διατάξεων. Για λόγους 
ευχρηστίας σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους του ΕΚΤ, επιμένουμε ότι πρέπει όλες οι 
απλουστευμένες επιλογές κόστους να εξηγούνται στον κανονισμό του ΕΚΤ. Αυτό είναι πιο απλό 
και φιλικό προς τους δικαιούχους.

Τροπολογία 462

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 266 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων*,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οργανώσεις δικαιούχων μας έχουν ενημερώσει ότι οι συμμετέχοντες δεν νιώθουν άνετα να 
δίνουν πληροφορίες για τρίτα πρόσωπα, εν προκειμένω για μέλη του νοικοκυριού. 
Υποστηρίζουμε το αίτημά τους για αφαίρεση του εν λόγω στοιχείου από την υποβολή εκθέσεων.
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Τροπολογία 463

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 266 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 
τέκνα*,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες για τρίτα πρόσωπα που ζουν σε ένα νοικοκυριό μπορεί να έχουν 
ευαίσθητο χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, συνήθως δεν προσδιορίζονται από τους 
συμμετέχοντες.

Τροπολογία 464

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 266 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες που ζουν σε 
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 
συντηρούμενα τέκνα*,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες για τρίτα πρόσωπα που ζουν σε ένα νοικοκυριό μπορεί να έχουν 
ευαίσθητο χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, συνήθως δεν προσδιορίζονται από τους 
συμμετέχοντες.

Τροπολογία 465

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 266 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013
Παράρτημα I – σημείο 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα στοιχεία σχετικά με τους 
συμμετέχοντες στο πλαίσιο των ανωτέρω 
δύο πρώτων δεικτών θα παρατίθενται στις 
ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης, όπως 

Τα στοιχεία σχετικά με τους 
συμμετέχοντες στο πλαίσιο των ανωτέρω 
δύο δεικτών θα παρατίθενται στις ετήσιες 
εκθέσεις υλοποίησης, όπως ορίζεται στο 
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ορίζεται στο άρθρο 50 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Τα 
στοιχεία σχετικά με τους συμμετέχοντες 
στο πλαίσιο των ανωτέρω τριών 
τελευταίων δεικτών θα παρατίθενται στις 
εκθέσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 50 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013. Τα στοιχεία για τους πέντε 
ανωτέρω δείκτες θα συλλέγονται με βάση 
αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων 
εντός κάθε επενδυτικής προτεραιότητας. 
Θα εξασφαλίζεται η εσωτερική 
εγκυρότητα κατά τρόπον ώστε τα στοιχεία 
να μπορούν να γενικεύονται στο επίπεδο 
της επενδυτικής προτεραιότητας.

άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Τα στοιχεία για τους 
δύο ανωτέρω δείκτες θα συλλέγονται με 
βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα 
συμμετεχόντων εντός κάθε επενδυτικής 
προτεραιότητας. Θα εξασφαλίζεται η 
εσωτερική εγκυρότητα κατά τρόπον ώστε 
τα στοιχεία να μπορούν να γενικεύονται 
στο επίπεδο της επενδυτικής 
προτεραιότητας.

Αιτιολόγηση

Τεχνική τροπολογία, που κατέστη αναγκαία λόγω της προτεινόμενης διαγραφής των τριών 
προηγούμενων περιπτώσεων. Βλ. προηγούμενες τροπολογίες για περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά 
με τις εν λόγω διαγραφές.

Τροπολογία 466

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) ως «νέος γεωργός» νοείται πρόσωπο 
ηλικίας 40 ετών ή νεότερο κατά τη στιγμή 
της υποβολής της αίτησης, το οποίο 
διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα 
και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως 
υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής· η 
εγκατάσταση μπορεί να γίνει ατομικά ή 
από κοινού με άλλους γεωργούς·

ιδ) ως «νέος γεωργός» νοείται πρόσωπο 
ηλικίας 40 ετών ή νεότερο κατά τη στιγμή 
της υποβολής της αίτησης, το οποίο 
διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα 
και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως 
υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής· η 
εγκατάσταση μπορεί να γίνει ατομικά ή 
από κοινού, υπό οποιαδήποτε νομική 
μορφή, με άλλους γεωργούς. Το πρόσωπο 
αυτό θεωρείται ο ιδιοκτήτης 
συνεταιριστικής γεωργικής επιχείρησης 
όταν συγκαταλέγεται μεταξύ των μετόχων 
της. Στην περίπτωση αυτή, κάθε μέτρο 
στήριξης περιορίζεται στο ποσοστό 
συμμετοχής στην επιχείρηση·
κατά παρέκκλιση από την πρώτη 
παράγραφο και σε δεόντως 
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δικαιολογημένες περιστάσεις, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις 
διατάξεις του παρόντος στοιχείου σε 
νέους γεωργούς που δεν έχουν περάσει 
την ηλικία των 40 ετών κατά τη στιγμή 
της υποβολής της αίτησής τους και 
διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά 
προσόντα και ικανότητες, ακόμη και αν 
ήδη ασκούν αγροτική δραστηριότητα για 
δικό τους λογαριασμό σε γεωργική 
εκμετάλλευση ως υπεύθυνοι αυτής της 
εκμετάλλευσης. αν δεν έχουν λάβει ειδική 
στήριξη για νέους γεωργούς στο πλαίσιο 
του προγράμματος της ΚΓΠ 2006-2013 ή 
στο τρέχον πρόγραμμα της ΚΓΠ 2013-
2020, η στήριξη θα πρέπει να συνεχιστεί 
για πέντε έτη το πολύ·

Τροπολογία 467

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ) ως «ημερομηνία εγκατάστασης» 
νοείται η ημερομηνία έναρξης της 
διαδικασίας εγκατάστασης μέσω 
ενέργειας ή ενεργειών που αναλαμβάνει ο 
αιτών.

ιθ) ως «ημερομηνία εγκατάστασης» 
νοείται η ημερομηνία κατά την οποία ο 
αιτών αναλαμβάνει ή ολοκληρώνει 
ενέργεια ή ενέργειες σε σχέση με την 
εγκατάσταση που αναφέρεται στο 
στοιχείο ιδ).

Τροπολογία 468

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο i

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α) Στο άρθρο 11, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α) η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, 
αποφασίζει για τις αιτήσεις τροποποίησης 
των προγραμμάτων που αφορούν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα:

«α) η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, 
αποφασίζει για τις αιτήσεις τροποποίησης 
των προγραμμάτων που αφορούν αύξηση 
του ποσοστού συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 
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σε ένα ή περισσότερα μέτρα.»
i) αλλαγή της στρατηγικής του 
προγράμματος μέσω αλλαγής άνω του 50 
%, του ποσοτικού στόχου που συνδέεται 
με περιοχή εστίασης
ii) αλλαγή του ποσοστού συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ σε ένα ή περισσότερα μέτρα·
iii) αλλαγή της συνολικής συνεισφοράς 
της Ένωσης ή της ετήσιας κατανομής 
της σε επίπεδο προγράμματος·

(Στο άρθρο 267 παράγραφος 1 της πρότασης της Επιτροπής δεν υπάρχει σημείο 3. Στο σημείο 2 
το κείμενο της βασικής πράξης εσφαλμένα αριθμείται ως σημείο 3. Αυτό σημαίνει ότι η 
αρίθμηση των επόμενων σημείων στην εν λόγω παράγραφο είναι επίσης λανθασμένη)

Τροπολογία 469

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2β) Στο άρθρο 14 η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο 
του παρόντος μέτρου θεωρούνται οι 
δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης 
δράσεων μεταφοράς γνώσεων ή 
ενημέρωσης. Στην περίπτωση των έργων 
επίδειξης, η στήριξη μπορεί επίσης να 
καλύπτει τις σχετικές επενδυτικές δαπάνες. 
Τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι 
ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, 
καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των 
γεωργών είναι επίσης επιλέξιμες. Όλες οι 
δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο πληρώνονται στον δικαιούχο.

«4. Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο 
του παρόντος μέτρου θεωρούνται οι 
δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης 
δράσεων μεταφοράς γνώσεων ή 
ενημέρωσης. Η υποδομή που 
εγκαθίσταται ως αποτέλεσμα επίδειξης 
μπορεί να χρησιμοποιείται μετά την 
ολοκλήρωση της πράξης. Στην περίπτωση 
των έργων επίδειξης, η στήριξη μπορεί 
επίσης να καλύπτει τις σχετικές 
επενδυτικές δαπάνες. Τα οδοιπορικά, οι 
δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες 
δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και οι 
δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών 
είναι επίσης επιλέξιμες. Όλες οι δαπάνες 
που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο πληρώνονται στον δικαιούχο.»

(CELEX:32013R1305)
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Τροπολογία 470

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2γ) Στο άρθρο 15 η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) και γ) είναι ο πάροχος συμβουλών ή 
κατάρτισης. Η στήριξη δυνάμει της 
παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται στην 
αρχή ή στον φορέα που επιλέγεται για τη 
δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης 
γεωργικής εκμετάλλευσης, διευκόλυνσης 
στην εκμετάλλευση, παροχής συμβουλών 
σε γεωργική εκμετάλλευση ή παροχής 
δασοκομικών συμβουλών.

«2. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) και γ) είναι είτε ο πάροχος συμβουλών ή 
κατάρτισης είτε ο δημόσιος φορέας που 
είναι αρμόδιος για την επιλογή του 
παρόχου. Η στήριξη δυνάμει της 
παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται στην 
αρχή ή στον φορέα που επιλέγεται για τη 
δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης 
γεωργικής εκμετάλλευσης, διευκόλυνσης 
στην εκμετάλλευση, παροχής συμβουλών 
σε γεωργική εκμετάλλευση ή παροχής 
δασοκομικών συμβουλών.»

(CELEX:32013R1305. Στο άρθρο 267 παράγραφος 1 της πρότασης της Επιτροπής δεν υπάρχει 
σημείο 3. Στο σημείο 2 το κείμενο της βασικής πράξης εσφαλμένα αριθμείται ως σημείο 3. Αυτό 

σημαίνει ότι η αρίθμηση των επόμενων σημείων στην εν λόγω παράγραφο είναι επίσης 
λανθασμένη)

Τροπολογία 471

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 2 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2δ) Στο άρθρο 15 παράγραφος 3 το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Οι αρχές ή οι φορείς που επιλέγονται για 
την παροχή συμβουλών διαθέτουν τους 
κατάλληλους πόρους υπό μορφή τακτικά 
εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου 
προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία 
και επιδεικνύουν ανεξαρτησία και 
αξιοπιστία όσον αφορά τα πεδία στα οποία 

«Οι αρχές ή οι φορείς που επιλέγονται για 
την παροχή συμβουλών διαθέτουν τους 
κατάλληλους πόρους υπό μορφή τακτικά 
εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου 
προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία 
και επιδεικνύουν ανεξαρτησία και 
αξιοπιστία όσον αφορά τα πεδία στα οποία 
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παρέχουν συμβουλές. Οι δικαιούχοι του 
μέτρου αυτού επιλέγονται μέσω 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών. Η 
διαδικασία επιλογής διέπεται από το 
δίκαιο περί δημοσίων προμηθειών και 
είναι ανοικτή τόσο στους δημόσιους όσο 
και στους ιδιωτικούς φορείς. Είναι 
αντικειμενική και αποκλείει υποψηφίους 
όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

παρέχουν συμβουλές. Οι πάροχοι στο 
πλαίσιο του μέτρου αυτού επιλέγονται 
μέσω διαδικασίας επιλογής που είναι 
ανοικτή τόσο στους δημόσιους όσο και 
στους ιδιωτικούς φορείς. Είναι 
αντικειμενική και αποκλείει υποψηφίους 
όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.»

(CELEX:32013R1305Στο άρθρο 267 παράγραφος 1 της πρότασης της Επιτροπής δεν υπάρχει 
σημείο 3. Στο σημείο 2 το κείμενο της βασικής πράξης εσφαλμένα αριθμείται ως σημείο 3. Αυτό 

σημαίνει ότι η αρίθμηση των επόμενων σημείων στην εν λόγω παράγραφο είναι επίσης 
λανθασμένη)

Τροπολογία 472

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 2 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2ε) Στο άρθρο 16 παράγραφος 1 το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου καλύπτει κάθε νέα συμμετοχή των 
γεωργών και των ομάδων γεωργών σε:

«1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου καλύπτει κάθε νέα συμμετοχή των 
γεωργών και των ομάδων γεωργών, ή τη 
συμμετοχή των γεωργών ή των ομάδων 
γεωργών κατά τα πέντε προηγούμενα έτη, 
σε:»

(CELEX:32013R1305Στο άρθρο 267 παράγραφος 1 της πρότασης της Επιτροπής δεν υπάρχει 
σημείο 3. Στο σημείο 2 το κείμενο της βασικής πράξης εσφαλμένα αριθμείται ως σημείο 3. Αυτό 

σημαίνει ότι η αρίθμηση των επόμενων σημείων στην εν λόγω παράγραφο είναι επίσης 
λανθασμένη)

Τροπολογία 473

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 2 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2στ) Στο άρθρο 16 παράγραφος 3 
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παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά 
το πρώτο εδάφιο:
«Στην περίπτωση αρχικής συμμετοχής 
πριν από την αίτηση για στήριξη δυνάμει 
της παραγράφου 1, η μέγιστη πενταετής 
διάρκεια μειώνεται κατά τον αριθμό των 
ετών που έχουν παρέλθει μεταξύ της 
αρχικής συμμετοχής σε σύστημα 
ποιότητας και της ημερομηνίας υποβολής 
της αίτησης για τη στήριξη.».

(Στο άρθρο 267 παράγραφος 1 της πρότασης της Επιτροπής δεν υπάρχει σημείο 3. Στο σημείο 2 
το κείμενο της βασικής πράξης εσφαλμένα αριθμείται ως σημείο 3. Αυτό σημαίνει ότι η 
αρίθμηση των επόμενων σημείων στην εν λόγω παράγραφο είναι επίσης λανθασμένη)

Τροπολογία 474

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία 
και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων 
που υπάγονται στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ 
ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα 
αλιείας· το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
παραγωγής μπορεί να είναι ένα προϊόν που 
δεν καλύπτεται από το εν λόγω 
παράρτημα· εάν η στήριξη παρέχεται υπό 
τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων, οι 
εισροές μπορεί να είναι επίσης ένα προϊόν 
που δεν καλύπτεται από το παράρτημα Ι 
ΣΛΕΕ, με την προϋπόθεση ότι η 
επένδυση συμβάλλει σε μία ή 
περισσότερες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη·

β) αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία 
και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων 
που υπάγονται στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ 
ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα 
αλιείας· το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
παραγωγής μπορεί να είναι ένα προϊόν που 
δεν καλύπτεται από το εν λόγω 
παράρτημα·

Τροπολογία 475

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στο άρθρο 17 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Δεν εγκρίνεται στήριξη με βάση την 
παράγραφο 1 στοιχεία α), β), γ) και δ), 
όταν η εφαρμογή της έχει ως αποτέλεσμα 
να μην καλύπτεται η ελάχιστη πίστωση 
του 25%».

Τροπολογία 476

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση παροχής στήριξης δυνάμει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) 
υποβάλλεται εντός 24 μηνών από την 
ημερομηνία εγκατάστασης.

Η αίτηση παροχής στήριξης δυνάμει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) 
υποβάλλεται το αργότερο εντός 24 μηνών 
μετά την ημερομηνία εγκατάστασης.

Τροπολογία 477

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν ανώτατα και 
κατώτατα όρια ανά δικαιούχο για την 
πρόσβαση στη στήριξη βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) σημεία i) και 
iii). Το κατώτατο όριο στήριξης δυνάμει 
της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) 
είναι υψηλότερο από το ανώτατο όριο 
στήριξης δυνάμει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) σημείο iii). Η στήριξη 
περιορίζεται σε εκμεταλλεύσεις που 
εμπίπτουν στον ορισμό των πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν ανώτατα και 
κατώτατα όρια για την πρόσβαση στη 
στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο 
α) σημεία i) και iii). Το κατώτατο όριο 
στήριξης δυνάμει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) σημείο i) είναι υψηλότερο από 
το ανώτατο όριο στήριξης δυνάμει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο iii). Η 
στήριξη περιορίζεται σε εκμεταλλεύσεις 
που εμπίπτουν στον ορισμό των πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων.»



PE621.705/ 229

EL

Τροπολογία 478

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) καταβάλλεται σε τουλάχιστον 
δύο δόσεις. Οι δόσεις μπορούν να είναι 
φθίνουσες. Η καταβολή της τελευταίας 
δόσης, δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 
α) σημεία i) και ii) εξαρτάται από την ορθή 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

5. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) καταβάλλεται σε τουλάχιστον 
δύο δόσεις. Οι δόσεις μπορούν να είναι 
φθίνουσες. Η καταβολή της τελευταίας 
δόσης, δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο 
α) σημεία i) και ii) εξαρτάται από την ορθή 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου 
και πραγματοποιείται, σε κάθε 
περίπτωση, εντός ενός έτους από την 
πλήρη υλοποίηση του επιχειρηματικού 
σχεδίου.

Τροπολογία 479

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 23 – τίτλος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6α) Ο τίτλος του άρθρου 23 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων

«Εγκατάσταση, αναζωογόνηση ή 
ανανέωση γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων»

(CELEX:02013R1305)

Τροπολογία 480

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6β) Στο άρθρο 23, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 21 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες καλλιεργητές γης, δήμους και 
ενώσεις τους, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών 
συντήρησης για μέγιστη περίοδο πέντε 
ετών.

«1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 21 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
ιδιώτες καλλιεργητές γης, δήμους και 
ενώσεις τους, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης, αναζωογόνησης και/ή 
ανανέωσης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών 
συντήρησης για μέγιστη περίοδο πέντε 
ετών.»

(CELEX:02013R1305)

Τροπολογία 481

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 27 – τίτλος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6γ) Στο άρθρο 27, ο τίτλος 
αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων 
παραγωγών

«Σύσταση ομάδων παραγωγών, 
οργανώσεων παραγωγών και οργανώσεων 
διαπραγμάτευσης»

(CELEX:32013R1305)

Τροπολογία 482

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6δ) Στο άρθρο 27 παράγραφος 1 το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος 
μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων και 
οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της 
γεωργίας και της δασοπονίας με σκοπό:

«1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος 
μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων 
παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών και 
οργανώσεων διαπραγμάτευσης στους 
τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας με 
σκοπό:»
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(CELEX:32013R1305)

Τροπολογία 483

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6ε) Στο άρθρο 27 παράγραφος 1 το 
στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν 
να διεξάγονται από ομάδες και οργανώσεις 
παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και 
η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

«δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν 
να διεξάγονται από ομάδες παραγωγών, 
οργανώσεις παραγωγών και οργανώσεις 
διαπραγμάτευσης, όπως η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και 
εμπορίας και η διευκόλυνση διαδικασιών 
καινοτομίας.»

(CELEX:32013R1305)

Τροπολογία 484

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6στ) Στο άρθρο 27, το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες και 
οργανώσεις παραγωγών οι οποίες 
αναγνωρίζονται επίσημα από την αρμόδια 
αρχή των κρατών μελών με βάση 
επιχειρηματικό σχέδιο. Περιορίζεται σε 
ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που 
είναι ΜΜΕ.

«Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και 
οργανώσεις διαπραγμάτευσης οι οποίες 
αναγνωρίζονται επίσημα από την αρμόδια 
αρχή των κρατών μελών με βάση 
επιχειρηματικό σχέδιο. Περιορίζεται σε 
ομάδες παραγωγών, οργανώσεις 
παραγωγών και οργανώσεις 
διαπραγμάτευσης που είναι ΜΜΕ.»

(CELEX:32013R1305)
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Τροπολογία 485

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 ζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6ζ) Στο άρθρο 27 παράγραφος 2, το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Τα κράτη μέλη ελέγχουν ότι οι στόχοι του 
επιχειρηματικού σχεδίου έχουν επιτευχθεί 
εντός πέντε ετών από την αναγνώριση της 
ομάδας ή της οργάνωσης παραγωγών.

«Τα κράτη μέλη ελέγχουν ότι οι στόχοι του 
επιχειρηματικού σχεδίου έχουν επιτευχθεί 
εντός πέντε ετών από την αναγνώριση της 
ομάδας παραγωγών, των οργανώσεων 
παραγωγών ή των οργανώσεων 
διαπραγμάτευσης.»

(CELEX:32013R1305)

Τροπολογία 486

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 η (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6η) Στο άρθρο 27 παράγραφος 3, το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Το πρώτο έτος, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταβάλουν ενίσχυση στην ομάδα ή 
οργάνωση παραγωγών υπολογιζόμενη με 
βάση την μέση ετήσια αξία της διατεθείσας 
στο εμπόριο παραγωγής των μελών της, 
κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη 
συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην 
οργάνωση. Όσον αφορά τις ομάδες και 
οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της 
δασοπονίας, η στήριξη υπολογίζεται με 
βάση τη μέση διατεθείσα στο εμπόριο 
παραγωγή των μελών της ομάδας ή της 
οργάνωσης κατά τα τελευταία πέντε έτη 
πριν από την αναγνώριση, αφού 
αφαιρεθούν η υψηλότερη και η 

«Το πρώτο έτος, τα κράτη μέλη μπορούν 
να καταβάλουν ενίσχυση στην ομάδα 
παραγωγών, τις οργανώσεις παραγωγών 
και στις οργανώσεις διαπραγμάτευσης 
υπολογιζόμενη με βάση την μέση ετήσια 
αξία της διατεθείσας στο εμπόριο 
παραγωγής των μελών της, κατά τη 
διάρκεια τριών ετών πριν από τη 
συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην 
οργάνωση. Όσον αφορά τις ομάδες 
παραγωγών, τις οργανώσεις παραγωγών 
και τις οργανώσεις διαπραγμάτευσης 
στον τομέα της δασοπονίας, η στήριξη 
υπολογίζεται με βάση τη μέση διατεθείσα 
στο εμπόριο παραγωγή των μελών της 
ομάδας ή της οργάνωσης κατά τα 
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χαμηλότερη τιμή. τελευταία πέντε έτη πριν από την 
αναγνώριση, αφού αφαιρεθούν η 
υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.»

(CELEX:32013R1305)

Τροπολογία 487

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 θ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 27 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6θ) Στο άρθρο 27, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθούν να στηρίζουν τη σύσταση 
ομάδων παραγωγών μετά την αναγνώρισή 
τους ως οργανώσεων παραγωγών υπό τους 
όρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 (24).

«5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθούν να στηρίζουν τη σύσταση 
ομάδων παραγωγών μετά την αναγνώρισή 
τους ως οργανώσεων παραγωγών ή ως 
οργανώσεων διαπραγμάτευσης υπό τους 
όρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 (1).»

(CELEX:32013R1305)

Τροπολογία 488

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 ι (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 28 – παράγραφος 9

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6ι) Στο άρθρο 28, η παράγραφος 9 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

9. Η στήριξη μπορεί να παρέχεται για 
τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση και 
ανάπτυξη των γενετικών πόρων στη 
γεωργία, για δράσεις που δεν καλύπτονται 
από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 
8. Οι δεσμεύσεις αυτές μπορούν να 
εκπληρώνονται από άλλους δικαιούχους 
από αυτούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

«9. Η στήριξη μπορεί να παρέχεται για 
τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση και 
ανάπτυξη των γενετικών πόρων στη 
γεωργία, για δράσεις που δεν καλύπτονται 
από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 
8. Η συγκεκριμένη στήριξη μπορεί να μην 
περιορίζεται σε εγχώριους πόρους. Οι 
δεσμεύσεις αυτές μπορούν να 
εκπληρώνονται από άλλους δικαιούχους 
από αυτούς που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 2.»

(CELEX:32013R1305)

Τροπολογία 489

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 6 ια (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6ια) Στο άρθρο 29 η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου παρέχεται ανά εκτάριο γεωργικής 
έκτασης, στους γεωργούς ή σε ομάδες 
γεωργών που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, τη στροφή σε πρακτικές 
και μεθόδους βιολογικής γεωργίας ή τη 
διατήρησή τους, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και οι 
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των 
ενεργών αγροτών στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

«1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου παρέχεται ανά εκτάριο γεωργικής 
έκτασης και, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, και ανά κτηνοτροφική 
μονάδα, στους γεωργούς ή σε ομάδες 
γεωργών που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, τη στροφή σε πρακτικές 
και μεθόδους βιολογικής γεωργίας ή τη 
διατήρησή τους, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και οι 
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των 
ενεργών αγροτών στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.»

(CELEX:32013R1305)

Τροπολογία 490

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 61 ιβ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6ιβ) Στο άρθρο 31 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
πρόσθετα αντικειμενικά και αμερόληπτα 
κριτήρια από το 2018. Κοινοποιούν τη 
σχετική απόφαση στην Επιτροπή πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2018.»
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Τροπολογία 491

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο -i (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-i) Στο άρθρο 36 παράγραφος 1, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές για 
ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών έναντι των οικονομικών απωλειών 
των γεωργών που προκαλούνται από 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζωικές ή 
φυτικές ασθένειες, προσβολή από 
παράσιτα ή περιβαλλοντικό συμβάν·

«α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές για 
ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών έναντι των οικονομικών απωλειών 
εις βάρος των γεωργών που εφαρμόζουν 
χρηστές γεωργικές πρακτικές εξαιτίας 
δυσμενών κλιματικών φαινομένων, 
ζωικών ή φυτικών ασθενειών, προσβολής 
από παράσιτα, περιβαλλοντικού 
συμβάντος, κινδύνου που σχετίζεται με 
την αγορά ή ανάγκης να καλυφθεί η 
μεταβλητότητα των εσόδων·»

(CELEX:32013R1305)

Τροπολογία 492

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α – στοιχείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, που παρέχει αποζημίωση 
στους γεωργούς ενός συγκεκριμένου τομέα 
για σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.

δ) ένα ειδικό ανά τομέα εργαλείο 
σταθεροποίησης εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, που παρέχει αποζημίωση 
στους γεωργούς ενός συγκεκριμένου τομέα 
για σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.
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Τροπολογία 493

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην παράγραφο 5, το δεύτερο 
εδάφιο απαλείφεται.

διαγράφεται

Τροπολογία 494

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

7α. Στο άρθρο 37 παράγραφος 1, το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο β) χορηγείται μόνο 
για την κάλυψη απωλειών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα, ζωική ή φυτική ασθένεια, 
προσβολή από παράσιτα ή για μέτρο που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 
2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή 
παρασίτων ή περιβαλλοντικού συμβάντος, 
τα οποία κατέστρεψαν άνω του 30% της 
μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού 
κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου 
όρου των τριών ετών που υπολογίζεται με 
βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα 
από αφαίρεση της υψηλότερης και της 
χαμηλότερης τιμής. Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται δείκτες για τον 
υπολογισμό της ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
υπολογισμού οφείλει να επιτρέπει τον 
υπολογισμό της ετήσιας απώλειας ενός 
επιμέρους γεωργού σε ένα δεδομένο έτος.

«1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο β) χορηγείται μόνο 
για την κάλυψη απωλειών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα, ζωική ή φυτική ασθένεια, 
προσβολή από παράσιτα ή για μέτρο που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 
2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή 
παρασίτων ή περιβαλλοντικού συμβάντος, 
τα οποία κατέστρεψαν άνω του 20% της 
μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού 
κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου 
όρου των τριών ετών που υπολογίζεται με 
βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα 
από αφαίρεση της υψηλότερης και της 
χαμηλότερης τιμής. Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται δείκτες για τον 
υπολογισμό της ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
υπολογισμού οφείλει να επιτρέπει τον 
υπολογισμό της ετήσιας απώλειας ενός 
επιμέρους γεωργού σε ένα δεδομένο έτος.»

(CELEX:32013R1305)
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Τροπολογία 495

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 7 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β) Στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«βα) οικονομικοί δείκτες (επίπεδο 
παραγωγής και τιμές).»

Τροπολογία 496

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 7 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7γ) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 38 
παράγραφος 3 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«βα) τη συμπλήρωση των ετήσιων 
πληρωμών στο ταμείο.»

Τροπολογία 497

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 7 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7δ) Στο άρθρο 38 παράγραφος 3 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά 
το πρώτο εδάφιο:
«Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές βάσει 
των στοιχείων β) και γ) του πρώτου 
εδαφίου μπορούν να είναι σωρευτικές ή 
αλληλαποκλειόμενες, εφόσον το συνολικό 
ποσό της συνεισφοράς περιορίζεται στο 
ανώτατο ποσοστό στήριξης που 
καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.»
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Τροπολογία 498

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 7 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

7ε) Στο άρθρο 38 παράγραφος 3, το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο β) χορηγείται μόνο 
για την κάλυψη απωλειών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα, ζωική ή φυτική ασθένεια, 
προσβολή από παράσιτα ή για μέτρο που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 
2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή 
παρασίτων ή περιβαλλοντικού συμβάντος, 
τα οποία κατέστρεψαν άνω του 30% της 
μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού 
κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου 
όρου των τριών ετών που υπολογίζεται με 
βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα 
από αφαίρεση της υψηλότερης και της 
χαμηλότερης τιμής. Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται δείκτες για τον 
υπολογισμό της ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
υπολογισμού οφείλει να επιτρέπει τον 
υπολογισμό της ετήσιας απώλειας ενός 
επιμέρους γεωργού σε ένα δεδομένο έτος.

«Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο β) χορηγείται μόνο 
για την κάλυψη απωλειών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα, ζωική ή φυτική ασθένεια, 
προσβολή από παράσιτα ή για μέτρο που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 
2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή 
παρασίτων ή περιβαλλοντικού συμβάντος, 
τα οποία κατέστρεψαν άνω του 20% της 
μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού 
κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου 
όρου των τριών ετών που υπολογίζεται με 
βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα 
από αφαίρεση της υψηλότερης και της 
χαμηλότερης τιμής. Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται δείκτες για τον 
υπολογισμό της ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
υπολογισμού οφείλει να επιτρέπει τον 
υπολογισμό της ετήσιας απώλειας ενός 
επιμέρους γεωργού σε ένα δεδομένο έτος.»

(CELEX:32013R1305)

Τροπολογία 499

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

αα) Στο άρθρο 39, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται μόνο 
όταν η μείωση του εισοδήματος υπερβαίνει 
το 30% του μέσου ετήσιου εισοδήματος 
εκάστου γεωργού κατά την προηγούμενη 
τριετία ή του μέσου όρου τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής. Το 
εισόδημα για τους σκοπούς του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο 
σύνολο των εσόδων που έχει ο γεωργός 
από την αγορά, συμπεριλαμβανομένης 
κάθε μορφής δημόσιας στήριξης, ύστερα 
από αφαίρεση του κόστους των εισροών. 
Οι ενισχύσεις από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας στους γεωργούς 
αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος 
εντός του έτους κατά το οποίο ο 
παραγωγός καθίσταται επιλέξιμος για τη 
λήψη αυτής της ενίσχυσης, σε ποσοστό 
μικρότερο από 70%.

«1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται μόνο 
όταν η μείωση του εισοδήματος υπερβαίνει 
το 20% του μέσου ετήσιου εισοδήματος 
εκάστου γεωργού κατά την προηγούμενη 
τριετία ή του μέσου όρου τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής. Το 
εισόδημα για τους σκοπούς του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο 
σύνολο των εσόδων που έχει ο γεωργός 
από την αγορά, συμπεριλαμβανομένης 
κάθε μορφής δημόσιας στήριξης, ύστερα 
από αφαίρεση του κόστους των εισροών. 
Οι ενισχύσεις από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας στους γεωργούς 
αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος 
εντός του έτους κατά το οποίο ο 
παραγωγός καθίσταται επιλέξιμος για τη 
λήψη αυτής της ενίσχυσης, σε ποσοστό 
μικρότερο από 70%.» Για τον υπολογισμό 
της ετήσιας απώλειας εισοδήματος του 
γεωργού μπορούν να χρησιμοποιούνται 
δείκτες.»

Τροπολογία 500

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Στο άρθρο 39 παράγραφος 4 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«βα) τη συμπλήρωση των ετήσιων 
πληρωμών στο ταμείο.»

Τροπολογία 501

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 39 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις όταν 
η μείωση του εισοδήματος υπερβαίνει το 
20% του μέσου ετήσιου εισοδήματος 
εκάστου γεωργού κατά την προηγούμενη 
τριετία ή του μέσου όρου τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής. Το 
εισόδημα για τους σκοπούς του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) αναφέρεται στο 
σύνολο των εσόδων που έχει ο γεωργός 
από την αγορά, συμπεριλαμβανομένης 
κάθε μορφής δημόσιας στήριξης, ύστερα 
από αφαίρεση του κόστους των εισροών. 
Οι ενισχύσεις από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας στους γεωργούς 
αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος 
εντός του έτους κατά το οποίο ο 
παραγωγός καθίσταται επιλέξιμος για τη 
λήψη αυτής της ενίσχυσης, σε ποσοστό 
μικρότερο από 70%.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις όταν 
η μείωση του εισοδήματος που σχετίζεται 
με τη συγκεκριμένη παραγωγή για την 
οποία έχει δημιουργηθεί το εργαλείο 
σταθεροποίησης του εισοδήματος 
υπερβαίνει το 20% του μέσου ετήσιου 
εισοδήματος εκάστου γεωργού για αυτή τη 
συγκεκριμένη παραγωγή κατά την 
προηγούμενη τριετία ή του μέσου όρου 
τριετίας που υπολογίζεται με βάση την 
προηγούμενη πενταετία, ύστερα από 
αφαίρεση της υψηλότερης και της 
χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για τους 
σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά 
για αυτή τη συγκεκριμένη παραγωγή, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών που συνδέεται 
με τη συγκεκριμένη παραγωγή. Οι 
ενισχύσεις από το ταμείο αλληλοβοήθειας 
στους γεωργούς αντισταθμίζουν την 
απώλεια εισοδήματος εντός του έτους κατά 
το οποίο ο παραγωγός καθίσταται 
επιλέξιμος για τη λήψη αυτής της 
ενίσχυσης, σε ποσοστό μικρότερο από 
70%. Για τον υπολογισμό της ετήσιας 
απώλειας εισοδήματος του γεωργού 
μπορούν να χρησιμοποιούνται δείκτες. Η 
χρησιμοποιούμενη μέθοδος υπολογισμού 
με δείκτες επιτρέπει τη δίκαιη εκτίμηση 
της ετήσιας απώλειας εισοδήματος ενός 
συγκεκριμένου γεωργού σε έναν 
συγκεκριμένου τομέα για ένα δεδομένο 
έτος.

Τροπολογία 502

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1035/2013
Άρθρο 45 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μπορεί να αποτελέσει επιλέξιμη 
δαπάνη το κεφάλαιο κίνησης που 

5. Όταν παρέχεται στήριξη μέσω 
χρηματοδοτικού μέσου που έχει θεσπισθεί 
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λειτουργεί επικουρικά και συνδέεται με 
νέα επένδυση που λαμβάνει ενίσχυση από 
το ΕΓΤΑΑ μέσω χρηματοδοτικού μέσου 
που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 
37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 
Η εν λόγω επιλέξιμη δαπάνη δεν 
υπερβαίνει το 30% του συνολικού ποσού 
της επιλέξιμης δαπάνης για την επένδυση. 
Το σχετικό αίτημα πρέπει να είναι 
δεόντως αιτιολογημένο.

σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το κεφάλαιο 
κίνησης μπορεί να αποτελέσει επιλέξιμη 
δαπάνη. Η εν λόγω επιλέξιμη δαπάνη δεν 
υπερβαίνει τις 200 000 EUR ή το 30% του 
συνολικού ποσού της επιλέξιμης δαπάνης 
για την επένδυση, όποιο από τα δύο ποσά 
είναι υψηλότερο.

Τροπολογία 503

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 45 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Στο άρθρο 45 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«7a. Τα χρηματοδοτικά μέσα υπό 
επιμερισμένη διαχείριση τηρούν υψηλά 
πρότυπα διαφάνειας, λογοδοσίας και 
δημοκρατικού ελέγχου.»

Τροπολογία 504

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

12α) Στο άρθρο 58, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 
5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, το 
συνολικό ποσό της στήριξης της Ένωσης 
στην αγροτική ανάπτυξη δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο από 
1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 
2020 είναι 84 936 εκατομμύρια EUR, σε 
τιμές του 2011, σύμφωνα με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014 
έως 2020.

«1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 
5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, το 
συνολικό ποσό της στήριξης της Ένωσης 
στην αγροτική ανάπτυξη δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο από 
1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 
2020 είναι 84 936 εκατομμύρια EUR, σε 
τιμές του 2011, σύμφωνα με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014 
έως 2020. Με την επιφύλαξη 
επαναπροσδιορισμού του συνολικού 
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ποσού της στήριξης της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη, τα τρέχοντα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, που 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 2, εξακολουθούν να ισχύουν 
έως το 2024 ή έως την έγκριση νέας 
μεταρρύθμισης.»

(CELEX:32013R1305)

Τροπολογία 505

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 60 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65 
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, σε περιπτώσεις μέτρων 
έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών 
καταστροφών, καταστροφικών 
συμβάντων ή δυσμενών κλιματικών 
φαινομένων ή σημαντικής και αιφνίδιας 
μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών του κράτους μέλους ή της 
περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων 
σημαντικών και αιφνίδιων δημογραφικών 
μεταβολών λόγω μετανάστευσης ή 
υποδοχής προσφύγων, τα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης μπορούν να 
προβλέπουν ότι η επιλεξιμότητα των 
δαπανών που σχετίζονται με 
τροποποιήσεις του προγράμματος μπορεί 
να αρχίσει από την ημερομηνία 
εκδήλωσης του συμβάντος.»

Τροπολογία 506

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15α) Στο άρθρο 66 παράγραφος 1 το 
στοιχείο β) διαγράφεται.

β) να διαβιβάζει στην Επιτροπή, έως 
τις 31 Ιανουαρίου και τις 31 Οκτωβρίου 
κάθε έτους του προγράμματος, τα 
σχετικά δεδομένα-δείκτες για τις πράξεις 
που επελέγησαν για χρηματοδότηση, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
τους δείκτες επιδόσεων και τους 
χρηματοοικονομικούς δείκτες·

Τροπολογία 507

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 74 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16) Στο άρθρο 74, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται

«α) γνωμοδοτεί και εκδίδει γνώμη, πριν 
από τη δημοσίευση της συναφούς 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, όσον 
αφορά τα κριτήρια επιλογής για τις 
χρηματοδοτούμενες πράξεις, τα οποία 
αναθεωρούνται ανάλογα με τις ανάγκες 
του προγραμματισμού·».

Τροπολογία 508

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Παράρτημα II – άρθρο 17 – παράγραφος 3 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

16α) Στο παράρτημα II άρθρο 17 
παράγραφος 3 στήλη 4, Μεταποίηση και 
εμπορία των προϊόντων του 
παραρτήματος I ΣΛΕΕ, η γραμμή 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων «του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων 
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στις άλλες περιφέρειες στις άλλες περιφέρειες

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να 
προσαυξηθούν κατά ακόμα 20 ποσοστιαίες 
μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη 
συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 
90% για δράσεις που λαμβάνουν στήριξη 
στο πλαίσιο των ΕΣΚ ή για δράσεις που 
συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων 
παραγωγών

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να 
προσαυξηθούν κατά ακόμα 20 ποσοστιαίες 
μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη 
συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 
90 % για δράσεις που λαμβάνουν στήριξη 
στο πλαίσιο των ΕΣΚ, για συλλογικές 
επενδύσεις και ολοκληρωμένα έργα ή για 
δράσεις που συνδέονται με συγχωνεύσεις 
οργανώσεων παραγωγών»

(CELEX:32013R1305)

Τροπολογία 509

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 16 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Παράρτημα II – άρθρο 37 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

16β) Στο παράρτημα II το άρθρο 37 
παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 37 παράγραφος 5 «Άρθρο 37 παράγραφος 5

Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών

Ανώτατο ποσό σε ευρώ ή ποσοστό: 65% Ανώτατο ποσό σε ευρώ ή ποσοστό: 70%
του οφειλόμενου ασφαλίστρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου»

(CELEX:32013R1305)

Τροπολογία 510

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 16 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Παράρτημα II – άρθρο 38 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

16γ) Στο παράρτημα II το άρθρο 38 
παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 38 παράγραφος 5 «Άρθρο 38 παράγραφος 5

Ταμεία αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα, τις ζωικές και 

Ταμεία αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα, τις ζωικές και 
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φυτικές ασθένειες, την προσβολή από 
παράσιτα και τα περιβαλλοντικά συμβάντα

φυτικές ασθένειες, την προσβολή από 
παράσιτα και τα περιβαλλοντικά συμβάντα

Ανώτατο ποσό σε ευρώ ή ποσοστό: 65% Ανώτατο ποσό σε ευρώ ή ποσοστό: 70%
των επιλέξιμων δαπανών των επιλέξιμων δαπανών»

(CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 511

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 267 – παράγραφος 1 – σημείο 16 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Παράρτημα II – άρθρο 39 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

16δ) Στο παράρτημα II το άρθρο 39 
παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 39 παράγραφος 5 «Άρθρο 39 παράγραφος 5

Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος

Ανώτατο ποσό σε ευρώ ή ποσοστό: 65% Ανώτατο ποσό σε ευρώ ή ποσοστό: 70%
των επιλέξιμων δαπανών των επιλέξιμων δαπανών»

(=CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 512

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζεται από το κράτος μέλος Όταν ο 
οργανισμός ελέγχου είναι ιδιωτικός και 
όταν αυτό επιβάλλεται από το εφαρμοστέο 
ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, επιλέγεται από 
το κράτος μέλος μέσω δημόσιας 
διαδικασίας υποβολής προσφορών. Αυτός 
παρέχει γνωμοδότηση, η οποία 

«Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζεται από το κράτος μέλος Όταν ο 
οργανισμός ελέγχου είναι ιδιωτικός και 
όταν αυτό επιβάλλεται από το εφαρμοστέο 
ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, επιλέγεται από 
το κράτος μέλος μέσω δημόσιας 
διαδικασίας υποβολής προσφορών. Αυτός 
παρέχει γνωμοδότηση, η οποία 
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συντάσσεται σύμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια 
των ετήσιων λογαριασμών του οργανισμού 
πληρωμών, την ορθή λειτουργία του 
εσωτερικού του συστήματος ελέγχου, 
καθώς και τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των δαπανών για τις οποίες 
έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή. 
Στη γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται επίσης 
αν από την εξέταση τίθεται εν αμφιβόλω 
το περιεχόμενο της διαχειριστικής 
δήλωσης.

συντάσσεται σύμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια 
των ετήσιων λογαριασμών του οργανισμού 
πληρωμών, την ορθή λειτουργία του 
εσωτερικού του συστήματος ελέγχου, 
καθώς και τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των δαπανών για τις οποίες 
έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή. 
Στη γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται επίσης 
αν από την εξέταση τίθεται εν αμφιβόλω 
το περιεχόμενο της διαχειριστικής 
δήλωσης. Ο οργανισμός πιστοποίησης 
ελέγχει μόνο τη συμμόρφωση προς το 
ενωσιακό δίκαιο.»

(CELEX:32013R1306)

Τροπολογία 513

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1a) Στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά 
το πρώτο εδάφιο:
«Ο οργανισμός πληρωμών 
συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και είναι 
υπεύθυνος για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων χρηματοδότησης. 
Συμμορφώνεται με το δίκαιο της 
Ένωσης, σύμφωνα με τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα, και ασκεί 
αναλόγως τη διακριτική του ευχέρεια. Ο 
οργανισμός πιστοποίησης εξασφαλίζει ότι 
οι εκτιμήσεις του συμμορφώνονται προς 
τη νομοθεσία και τις χρηστές πρακτικές, 
καθώς και με τα συστήματα ελέγχου που 
συνδέονται με τις εν λόγω αποφάσεις.»

Τροπολογία 514

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
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Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 9a 
Όριο σημαντικότητας
Οι έλεγχοι του οργανισμού πληρωμών και 
του οργανισμού πιστοποίησης λαμβάνουν 
υπόψη ένα όριο σημαντικότητας όσον 
αφορά τον αποδεκτό κίνδυνο σφάλματος. 
Αυτό το όριο σημαντικότητας είναι 4%.»

Τροπολογία 515

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιστρέφουν τις πιστώσεις 
που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 
12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού στους 
τελικούς αποδέκτες που υπόκεινται, κατά 
το οικονομικό έτος στο οποίο 
μεταφέρονται οι πιστώσεις, στο ποσοστό 
προσαρμογής.

Αν δεν χρησιμοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού 
έτους, οι πιστώσεις που μεταφέρονται 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού, μεταφέρονται στο 
αποθεματικό για τις κρίσεις στον 
γεωργικό τομέα για το επόμενο 
οικονομικό έτος.

Τροπολογία 516

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιστροφή που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στους τελικούς 
δικαιούχους στα κράτη μέλη όπου 
εφαρμόστηκε δημοσιονομική πειθαρχία 
κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.»

διαγράφεται

Τροπολογία 517
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 26 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

βα) Στο άρθρο 26, η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των όρων και των προϋποθέσεων που 
εφαρμόζονται στις πιστώσεις που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 169 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 για τη 
χρηματοδότηση των δαπανών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
με τη συμβουλευτική διαδικασία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 116 
παράγραφος 2.

«6. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 5, εάν το αποθεματικό για τις 
κρίσεις στον γεωργικό τομέα δεν 
χρησιμοποιηθεί κατά το τρέχον 
οικονομικό έτος, οι πιστώσεις 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του δημοσιονομικού 
κανονισμού και διατίθεται για τον 
γεωργικό τομέα σε περίπτωση κρίσης.

Αν η Επιτροπή προβλέπει ότι το ετήσιο 
ποσό του αποθεματικού διαχείρισης 
κρίσης κατά το τρέχον οικονομικό έτος 
υπερβαίνει την πίστωση που μεταφέρεται, 
η Επιτροπή εφαρμόζει μείωση των 
άμεσων ενισχύσεων με τον μηχανισμό 
δημοσιονομικής πειθαρχίας που ορίζεται 
σε αυτό το άρθρο.»

(CELEX:32013R1306)

Τροπολογία 518

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 26 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ββ) Στο άρθρο 26 η παράγραφος 7 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

7. Όταν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, 
στον καθορισμό του ποσοστού 
αναπροσαρμογής περιλαμβάνεται το ποσό 
για το αποθεματικό για κρίσεις στον 

«7. Όταν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, 
στον καθορισμό του ποσοστού 
αναπροσαρμογής περιλαμβάνεται το ποσό 
για το αποθεματικό για κρίσεις στον 
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γεωργικό τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 
25. Κάθε ποσό το οποίο δεν έχει διατεθεί 
για μέτρα διαχείρισης κρίσεων έως το 
τέλος του οικονομικού έτους εκταμιεύεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου.

γεωργικό τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 
25, εάν χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό 
για κρίσεις, ή γίνεται προσαρμογή στο 
τρέχον οικονομικό έτος. Κάθε ποσό το 
οποίο δεν έχει διατεθεί για μέτρα 
διαχείρισης κρίσεων έως το τέλος του 
οικονομικού έτους μεταφέρεται στο 
επόμενο οικονομικό έτος.»

(CELEX:32013R1306)

Τροπολογία 519

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 26 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) Στο άρθρο 26 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«7a. Η επιστροφή που αναφέρεται στο 
πρώτο και στο έκτο εδάφιο εφαρμόζεται 
μόνο στους τελικούς δικαιούχους το 
οικονομικό έτος 2021 στα κράτη μέλη 
όπου εφαρμόστηκε δημοσιονομική 
πειθαρχία κατά τα προηγούμενα 
οικονομικά έτη.
Η τελική επιστροφή πραγματοποιείται 
στο τέλος της οικονομικής περιόδου για 
τους δικαιούχους που αιτήθηκαν άμεση 
στήριξη το 2020 (οικονομικό έτος 2021).»

Τροπολογία 520

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 52 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 52α
Εξέταση των υφιστάμενων εκτιμήσεων 
(ενιαίου ελέγχου)
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1. Στα προγράμματα για τα οποία η 
Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
η έγκριση του φορέα πιστοποίησης είναι 
αξιόπιστη, συμφωνεί με τον οργανισμό 
πιστοποίησης να περιορίσουν τους 
επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν προς 
επανεξέταση των δραστηριοτήτων του 
οργανισμού πιστοποίησης, εκτός αν 
υπάρχουν ενδείξεις για ανεπάρκειες στο 
έργο του οργανισμού πιστοποίησης για 
ένα δεδομένο οικονομικό έτος για το 
οποίο η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει τους 
λογαριασμούς.
2. Για την αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων του οργανισμού 
πιστοποίησης και να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική του λειτουργία, η 
Επιτροπή μπορεί να εξετάζει το ίχνος 
ελέγχου του φορέα πιστοποίησης ή να 
συμμετέχει σε επιτόπιους ελέγχους της, 
και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα ελέγχου, να κινεί 
διαδικασία ελέγχου σχεδίων.»

Τροπολογία 521

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) Στο άρθρο 54, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«2. Εφόσον η ανάκτηση δεν 
πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων ετών 
από την ημερομηνία της αίτησης 
ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών αν η 
ανάκτηση βρίσκεται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν 
το οικείο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη 
της απαίτησης ότι το οικείο κράτος μέλος 
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες 
ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 58.
Εάν, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκτησης, διαπιστωθεί με οριστική 



PE621.705/ 251

EL

διοικητική ή δικαστική πράξη ότι δεν έχει 
διαπραχθεί παρατυπία, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος δηλώνει στα ταμεία ως 
δαπάνη τη δημοσιονομική επιβάρυνσή 
του δυνάμει του πρώτου εδαφίου.
Εάν όμως, για λόγους που δεν μπορούν να 
αποδοθούν στο ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, δεν είναι δυνατή η ανάκτηση εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο 
εδάφιο και το προς ανάκτηση ποσό 
υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο EUR, η 
Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του 
κράτους μέλους, να παρατείνει την 
προθεσμία έως και κατά το ήμισυ της 
διάρκειας της αρχικής περιόδου.»

Τροπολογία 522

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4α) Στο άρθρο 54, το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

3. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μη συνεχίσουν τη 
διαδικασία ανάκτησης. Μια τέτοια 
απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

«3. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μη συνεχίσουν τη 
διαδικασία ανάκτησης. Μια τέτοια 
απόφαση μπορεί να ληφθεί στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) εάν το σύνολο των 
πραγματοποιηθέντων και των 
προβλεπόμενων εξόδων ανάκτησης 
υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό, η 
προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι έχει 
εκπληρωθεί:

α) εάν το σύνολο των 
πραγματοποιηθέντων και των 
προβλεπόμενων εξόδων ανάκτησης 
υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό, η 
προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι έχει 
εκπληρωθεί, αν το ποσό που πρέπει να 
ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης πληρωμής για ένα 
καθεστώς ενίσχυσης ή μέτρο στήριξης, 
χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 
250 EUR·

i) αν το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί 
από τον δικαιούχο στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης πληρωμής για ένα 
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καθεστώς ενίσχυσης, χωρίς τους τόκους, 
δεν υπερβαίνει τα 100 EUR, ή
ii) αν το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί 
από τον δικαιούχο στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης πληρωμής για ένα 
καθεστώς ενίσχυσης, χωρίς τους τόκους, 
κυμαίνεται από 100 EUR έως 150 EUR 
και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
εφαρμόζει κατώτατο όριο ίσο ή 
υψηλότερο από το προς ανάκτηση ποσό 
βάσει της εθνικής του νομοθεσίας για τη 
μη κίνηση διαδικασίας ανάκτησης 
εθνικών οφειλών.
β) εάν η ανάκτηση είναι αδύνατη λόγω 
αφερεγγυότητας του οφειλέτη ή των 
προσώπων που φέρουν τη νομική ευθύνη 
για την παρατυπία, η οποία 
αφερεγγυότητα έχει διαπιστωθεί και 
αναγνωριστεί σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο του σχετικού κράτους μέλους.

β) αν ένα κράτος μέλος ακολουθεί 
βέλτιστες πρακτικές για την 
επικαιροποίηση του LPIS σε τριετή κύκλο 
και έχει εφαρμόσει τα γεωχωρικά 
στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης, δεν 
υπάρχει απαίτηση ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων πληρωμών 
σε μικρές εκτάσεις κάτω του ενός 
εκταρίου.»

(CELEX:32013R1306)

Τροπολογία 523

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β) Στο άρθρο 54 παράγραφος 3 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«βα) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 97 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίσουν να μη συνεχίσουν την 
ανάκτηση λόγω μη τήρησης των κανόνων 
πολλαπλής συμμόρφωσης σύμφωνα με το 
στοιχείο α).»

Τροπολογία 524

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
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Άρθρο 72 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5α) Στο άρθρο 72 η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίζουν ότι τα 
αγροτεμάχια έκτασης έως 0,1 εκταρίου για 
τα οποία δεν υποβάλλεται αίτηση 
ενίσχυσης δεν χρειάζεται να δηλώνονται, 
εφόσον η συνολική έκταση των 
αγροτεμαχίων δεν υπερβαίνει το 1 εκτάριο 
και/ή μπορούν να αποφασίζουν ότι οι 
γεωργοί που δεν υποβάλλουν αίτηση για 
άμεση στρεμματική ενίσχυση δεν 
υποχρεούνται να δηλώνουν τα 
αγροτεμάχιά τους εφόσον η συνολική 
έκτασή τους δεν υπερβαίνει το 1 εκτάριο.

«2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίζουν ότι:

α) τα αγροτεμάχια έκτασης έως 0,1 
εκταρίου για τα οποία δεν υποβάλλεται 
αίτηση ενίσχυσης δεν χρειάζεται να 
δηλώνονται, εφόσον η συνολική έκταση 
των αγροτεμαχίων δεν υπερβαίνει το 1 
εκτάριο και/ή μπορούν να αποφασίζουν ότι 
οι γεωργοί που δεν υποβάλλουν αίτηση για 
άμεση στρεμματική ενίσχυση δεν 
υποχρεούνται να δηλώνουν τα 
αγροτεμάχιά τους εφόσον η συνολική 
έκτασή τους δεν υπερβαίνει το 1 εκτάριο·
β) οι γεωργοί που συμμετέχουν στο 
καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές δεν 
χρειάζεται να δηλώνουν τα αγροτεμάχια 
για τα οποία δεν υποβάλλεται αίτηση 
πληρωμής, εκτός αν αυτή η δήλωση 
απαιτείται για κάποια άλλη ενίσχυση ή 
στήριξη.»

(CELEX:32013R1306)

Τροπολογία 525

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5β) Στο άρθρο 75 παράγραφος 1, το 
τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης κατά 
το άρθρο 67 παράγραφος 2, η παρούσα 
παράγραφος εφαρμόζεται για τις αιτήσεις 
ενίσχυσης ή τις αιτήσεις πληρωμής που 
υποβάλλονται από το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2018, εκτός από την πληρωμή 
των προκαταβολών έως το 75% που 
προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της 
παρούσης παραγράφου.

«Όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης κατά 
το άρθρο 67 παράγραφος 2, η παρούσα 
παράγραφος εφαρμόζεται για τις αιτήσεις 
ενίσχυσης ή τις αιτήσεις πληρωμής που 
υποβάλλονται από το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2020, εκτός από την πληρωμή 
των προκαταβολών έως το 75% που 
προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της 
παρούσης παραγράφου.»

(CELEX:32013R1306)

Τροπολογία 526

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 118 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 118a
Απαγόρευση αναδρομικότητας
1. Αλλαγές στους κανονισμούς καθώς 
και τις κατευθυντήριες γραμμές, τα 
εργαλεία εργασίας ή οποιαδήποτε άλλα 
έγγραφα της Επιτροπής, με άμεσα και 
έμμεσα εξωτερικά αποτελέσματα, καθώς 
και σε προηγούμενες ερμηνείες των 
διατάξεων από τα όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και του 
φορέα πιστοποίησης και των οργανισμών 
πληρωμών της Επιτροπής ισχύουν μόνο 
για το μέλλον.
2. Η αναδρομική ισχύς επιτρέπεται 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στις 
περιπτώσεις αυτές, αναγνωρίζεται η 
ύπαρξη επιτακτικού δημόσιου 
συμφέροντος για την αναδρομικότητα και 
εκπληρώνονται δεόντως οι έννομες 
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προσδοκίες των ενδιαφερομένων σε 
σχέση με την ασφάλεια δικαίου. 
Λαμβάνεται δεόντως υπόψη η 
δυνατότητα θέσπισης μεταβατικών 
ρυθμίσεων χωρίς κυρώσεις.»

Τροπολογία 527

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 268 – παράγραφος 1 – σημείο 5 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 118 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5δ) Μετά το άρθρο 118, παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 118β
Περιορισμός εγγράφων από την Επιτροπή
Κατευθυντήριες γραμμές, εργαλεία ή 
άλλα έγγραφα της Επιτροπής με άμεσα 
και έμμεσα εξωτερικά αποτελέσματα 
περιορίζονται στο ελάχιστο ως προς το 
μέγεθος και τον όγκο τους. Τα έγγραφα 
συνιστούν πρωτίστως ενιαία πράξη και 
είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις των 
κανονισμών.»

Τροπολογία 528

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – στοιχείο i

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το 
σημείο i) του στοιχείου γ) αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η 
καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, 
της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και 
της εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση,

«η παραγωγή, η εκτροφή ζώων, η 
καλλιέργεια ή η αποθήκευση αναγκαίων 
για γεωργικών προϊόντων και μέσων 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων της 
συγκομιδής, της άμελξης, της 
αναπαραγωγής ζώων και της εκτροφής 
ζώων για γεωργική εκμετάλλευση,»
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(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 529

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1a) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το 
στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

στ) ως ‘αρόσιμη γη’ νοούνται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, με το άρθρο 39 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και με 
το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013, ανεξαρτήτως του αν 
πρόκειται για γη υπό θερμοκήπια ή υπό 
σταθερό ή κινητό κάλυμμα· ζ) ως «μόνιμες 
καλλιέργειες» νοούνται οι μη 
εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από 
τους μόνιμους βοσκοτόπους και τους 
μόνιμους λειμώνες, οι οποίες 
καταλαμβάνουν τη γη για περίοδο 
τουλάχιστον πέντε ετών και αποδίδουν 
επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, 
συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων 
καθώς και των πρεμνοφυών δασών μικρού 
περίτροπου χρόνου·

«στ) ως ‘αρόσιμη γη’ νοούνται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, με το άρθρο 39 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και με 
το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται 
για γη υπό θερμοκήπια ή υπό σταθερό ή 
κινητό κάλυμμα· μπορεί να περιλαμβάνει, 
εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση των 
κρατών μελών, όλες τις εκτάσεις σε 
αγρανάπαυση που καλύπτονται από 
αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά και οι οποίες ήταν 
γεωργικές εκτάσεις αλλά όχι μόνιμοι 
βοσκότοποι κατά τη στιγμή που τέθηκαν 
σε αγρανάπαυση για πρώτη φορά·»

(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 530

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1β) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το 
στοιχείο η) αντικαθίσταται από το 
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ακόλουθο κείμενο:
η) ως ‘μόνιμος βοσκότοπος και μόνιμος 
λειμώνας’, (που αναφέρονται από κοινού 
ως ‘μόνιμος βοσκότοπος’) νοείται η γη που 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή περισσότερο· μπορεί να 
περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους 
και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή, 
υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη 
και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, 
καθώς και, εφόσον ληφθεί σχετική 
απόφαση των κρατών μελών, γη που 
προσφέρεται για βοσκή και, εφόσον 
ληφθεί σχετική απόφαση των κρατών 
μελών, άλλες πηγές ζωοτροφών που δεν 
συνιστούν κτηνοτροφικά φυτά, υπό τον 
όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και 
λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, καθώς 
και, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση των 
κρατών μελών:

«η) ως ‘μόνιμος βοσκότοπος και μόνιμος 
λειμώνας’, (που αναφέρονται από κοινού 
ως ‘μόνιμος βοσκότοπος’) νοείται η γη που 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί επτά έτη ή περισσότερο· μπορεί να 
περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους 
και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή, 
υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη 
και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, 
καθώς και, εφόσον ληφθεί σχετική 
απόφαση των κρατών μελών, γη που 
προσφέρεται για βοσκή και, εφόσον 
ληφθεί σχετική απόφαση των κρατών 
μελών, άλλες πηγές ζωοτροφών που δεν 
συνιστούν κτηνοτροφικά φυτά, υπό τον 
όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και 
λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, καθώς 
και, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση των 
κρατών μελών:

i) γη που προσφέρεται για βοσκή και 
εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές 
πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά 
δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής, 
και/ή
ii) γη που προσφέρεται για βοσκή, 
όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν 
επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής ή 
απουσιάζουν από αυτές·
Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ότι οι ακόλουθες πρακτικές συνιστούν 
αμειψισπορές:
i) σπορά αγρωστωδών ή άλλων 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών σε 
έκταση μετά την απομάκρυνση της 
προηγούμενης κάλυψης αγρωστωδών ή 
άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, αν 
η νέα κάλυψη περιλαμβάνει διαφορετικό 
είδος ή συνδυασμό ειδών σε σχέση με την 
προηγούμενη κάλυψη, ή
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ii) σπορά αγρωστωδών ή άλλων 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών σε 
έκταση απευθείας ή μετά την 
απομάκρυνση της προηγούμενης 
κάλυψης αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών·»

(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 531

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1γ) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το 
στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

θ) ως ‘αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά’ νοούνται όλα τα 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά που 
παραδοσιακά απαντώνται στους φυσικούς 
βοσκοτόπους ή συνήθως περιλαμβάνονται 
σε μείγματα σπόρων προς σπορά 
βοσκοτόπων ή λιβαδιών στο κράτος μέλος, 
είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων 
είτε όχι·

«θ) ως ‘αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά’ νοούνται όλα τα 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά που 
παραδοσιακά απαντώνται στους φυσικούς 
βοσκοτόπους ή συνήθως περιλαμβάνονται 
σε μείγματα σπόρων προς σπορά 
βοσκοτόπων ή λιβαδιών στο κράτος μέλος, 
είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων 
είτε όχι, συμπεριλαμβανομένων των 
ψυχανθών με καθαρό σπόρο·»

(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 532

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Στο άρθρο 9 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν ότι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ή ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων εγγεγραμμένων ως γεωργών 
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σε οποιοδήποτε εθνικό δημόσιο μητρώο 
θα χαρακτηρίζονται ενεργοί αγρότες.»

Τροπολογία 533

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 9 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου από το 
2018. Κοινοποιούν τη σχετική απόφαση 
στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 
2017.

διαγράφεται

Τροπολογία 534

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α) Στο άρθρο 25, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Επιπλέον, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, 
για το έτος υποβολής αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, κανένα δικαίωμα ενίσχυσης δεν 
θα έχει μοναδιαία αξία χαμηλότερη του 
60% της εθνικής ή περιφερειακής 
μοναδιαίας αξίας το 2019, εκτός εάν αυτό 
συνεπάγεται μέγιστη μείωση που 
υπερβαίνει το κατώτατο όριο της 
παραγράφου 7 στα κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν το εν λόγω κατώτατο όριο. 
Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη 
μοναδιαία αξία καθορίζεται στο 
απαιτούμενο επίπεδο ώστε να τηρείται το 
εν λόγω κατώτατο όριο.

«Επιπλέον, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, 
για το έτος υποβολής αιτήσεων 2019 το 
αργότερο, κανένα δικαίωμα ενίσχυσης δεν 
θα έχει μοναδιαία αξία χαμηλότερη του 
60% της εθνικής ή περιφερειακής 
μοναδιαίας αξίας το 2019 σε όλες τις 
περιοχές εκτός από την καθορισμένη 
ορεινή περιοχή και χαμηλότερη του 80% 
στην καθορισμένη ορεινή περιοχή, εκτός 
εάν αυτό συνεπάγεται μέγιστη μείωση που 
υπερβαίνει το κατώτατο όριο της 
παραγράφου 7 στα κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν το εν λόγω κατώτατο όριο. 
Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη 
μοναδιαία αξία καθορίζεται στο 
απαιτούμενο επίπεδο ώστε να τηρείται το 
εν λόγω κατώτατο όριο.»

(CELEX:32013R1307)



PE621.705/ 260

EL

Τροπολογία 535

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 7 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 30 
παράγραφος 7 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«στα)να αυξήσουν την αξία των 
δικαιωμάτων πληρωμών στον εθνικό ή 
περιφερειακό μέσο όρο της αξίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο 
του παρόντος άρθρου κατόπιν σοβαρής 
φυσικής καταστροφής που πλήττει 
σοβαρά την εκμετάλλευση και θέτει σε 
κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων·»

Τροπολογία 536

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2γ) Στο άρθρο 34, το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

3. Τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν 
την εναλλακτική δυνατότητα κατά το 
άρθρο 23 παράγραφος 1 μπορούν να 
αποφασίζουν ότι τα δικαιώματα ενίσχυσης 
μπορούν να μεταβιβάζονται ή να 
ενεργοποιούνται μόνον εντός μίας και της 
αυτής περιφέρειας, πλην της περιπτώσεως 
υφιστάμενης ή αναμενόμενης 
κληρονομιάς.

«3. Τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν 
την εναλλακτική δυνατότητα κατά το 
άρθρο 23 παράγραφος 1 μπορούν να 
αποφασίζουν ότι τα δικαιώματα ενίσχυσης 
μπορούν να μεταβιβάζονται ή να 
ενεργοποιούνται μόνον εντός μίας και της 
αυτής περιφέρειας ή εντός της ορεινής 
περιοχής του κράτους μέλους, πλην της 
περιπτώσεως υφιστάμενης ή αναμενόμενης 
κληρονομιάς.»

(CELEX:32013R1307
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Τροπολογία 537

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 43 – παράγραφος 11 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α) Στο άρθρο 43 παράγραφος 11, το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Όσον αφορά τη βιολογική γεωργία, το 
πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007.

«Όσον αφορά τη βιολογική γεωργία, το 
πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή για εκείνες που 
εφαρμόζουν αγροπεριβαλλοντικά 
προγράμματα σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013.»

(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 538

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3β) Στο άρθρο 44, το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
έκταση μεταξύ 10 και 30 εκταρίων και δεν 
καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό μέρος του έτους ή για 
σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας, 
πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την 
αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν 
πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 
75% αυτής της αρόσιμης γης.

«Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
έκταση μεταξύ 15 και 30 εκταρίων και δεν 
καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό μέρος του έτους ή για 
σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας, 
πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την 
αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν 
πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 
75% αυτής της αρόσιμης γης.»

(CELEX:32013R1307)
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Τροπολογία 539

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3γ) Στο άρθρο 44, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Με την επιφύλαξη του αριθμού των 
καλλιεργειών που απαιτούνται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 δεν 
εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις όπου 
αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά 
φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση καλύπτουν 
άνω του 75% της αρόσιμης γης. Στην 
περίπτωση αυτή, η κύρια καλλιέργεια στην 
υπόλοιπη αρόσιμη έκταση δεν πρέπει να 
καλύπτει άνω του 75% της υπόλοιπης 
αυτής αρόσιμης γης, εκτός εάν η υπόλοιπη 
αυτή έκταση καλύπτεται από αγρωστώδη ή 
λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό 
αγρανάπαυση.

«2. Με την επιφύλαξη του αριθμού των 
καλλιεργειών που απαιτούνται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, τα ανώτατα όρια που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 δεν 
εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις όπου 
αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά 
φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση ή 
καλλιέργειες κάτω από το νερό για 
σημαντικό μέρος του έτους ή για 
σημαντικό μέρος του κύκλου 
καλλιέργειας καλύπτουν άνω του 75% της 
αρόσιμης γης. Στην περίπτωση αυτή, η 
κύρια καλλιέργεια στην υπόλοιπη αρόσιμη 
έκταση δεν πρέπει να καλύπτει άνω του 
75% της υπόλοιπης αυτής αρόσιμης γης, 
εκτός εάν η υπόλοιπη αυτή έκταση 
καλύπτεται από αγρωστώδη ή λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό 
αγρανάπαυση.»

(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 540

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3δ) Στο άρθρο 44 παράγραφος 3, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α)  όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% 
της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό 

«α) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% 
της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό 
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αγρανάπαυση ή για συνδυασμό των δύο, 
με την προϋπόθεση ότι η αρόσιμη γη που 
δεν καλύπτεται από αυτές τις χρήσεις δεν 
υπερβαίνει τα 30 εκτάρια·

αγρανάπαυση ή για συνδυασμό των δύο·»

(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 541

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ε) Στο άρθρο 44 παράγραφος 3, το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

β) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% 
της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης 
χρησιμοποιείται ως μόνιμος βοσκότοπος, 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με 
καλλιέργειες κάτω από νερό για σημαντικό 
μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του 
κύκλου καλλιέργειας ή για συνδυασμό των 
χρήσεων αυτών, με την προϋπόθεση ότι η 
αρόσιμη έκταση που δεν καλύπτεται από 
αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 
εκτάρια·

«β) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% 
της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης 
χρησιμοποιείται ως μόνιμος βοσκότοπος, 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με 
καλλιέργειες κάτω από νερό για σημαντικό 
μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του 
κύκλου καλλιέργειας ή για συνδυασμό των 
χρήσεων αυτών·»

(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 542

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 44 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3στ) Στο άρθρο 44 παράγραφος 4, το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Οι χειμερινές και οι εαρινές καλλιέργειες 
θεωρούνται διαφορετικές ακόμη και εάν 

«Οι χειμερινές και οι εαρινές καλλιέργειες 
θεωρούνται διαφορετικές ακόμη και εάν 
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ανήκουν στο ίδιο γένος. ανήκουν στο ίδιο γένος. Το triticum spelta 
θεωρείται χωριστή καλλιέργεια από τις 
καλλιέργειες που ανήκουν στο ίδιο γένος.»

(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 543

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ζ) Στο άρθρο 45 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για 
τις χορτολιβαδικές εκτάσεις που ήταν 
μισθωμένες ως αρόσιμη γη ή για αρόσιμη 
γη η οποία έχει δεσμευτεί συμβατικά ως 
χορτολιβαδική έκταση για διάστημα άνω 
των πέντε ετών· οι εκτάσεις αυτές 
μπορούν να επανέλθουν στην αρχική τους 
κατάσταση.»

Τροπολογία 544

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 η (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3η) Στο άρθρο 45 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι η υποχρέωση που 
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για 
γεωργούς που έχουν προβεί σε μετατροπή 
παραγωγής βασιζόμενης κυρίως στην 
παραγωγή αγρωστωδών σε άλλον τύπο 
παραγωγής σε μακροπρόθεσμη βάση 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν ότι 
η υποχρέωση δεν ισχύει για γεωργικές 
εκτάσεις που πωλήθηκαν ή μισθώθηκαν 
σε μακροπρόθεσμη βάση από την 1η 
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Ιανουαρίου 2015 σε γεωργό ο οποίος δεν 
έχει παραγωγή βασισμένη στα 
αγρωστώδη.»

Τροπολογία 545

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 θ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3θ) Στο άρθρο 46 το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

1. Όταν η αρόσιμη γη μιας 
εκμετάλλευσης καλύπτει περισσότερα από 
15 εκτάρια, οι γεωργοί διασφαλίζουν ότι, 
από την 1η Ιανουαρίου 2015, μια έκταση 
αντιστοιχούσα τουλάχιστον στο 5 % της 
αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης που 
δήλωσε ο γεωργός σύμφωνα με το σημείο 
α) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 72 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013 και, αν θεωρείται περιοχή 
οικολογικής εστίασης από το οικείο κράτος 
μέλος κατά την παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των 
εκτάσεων που αναφέρονται στα στοιχεία 
γ), δ), ζ) και η) της ανωτέρω παραγράφου, 
αποτελεί περιοχή οικολογικής εστίασης.

«1. Όταν η αρόσιμη γη μιας 
εκμετάλλευσης καλύπτει περισσότερα από 
15 εκτάρια, οι γεωργοί διασφαλίζουν ότι, 
από το εκτάριο αυτό και έπειτα, από την 
1η Ιανουαρίου 2015, μια έκταση 
αντιστοιχούσα τουλάχιστον στο 5% της 
αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης που 
δήλωσε ο γεωργός σύμφωνα με το σημείο 
α) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 72 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 και, αν θεωρείται περιοχή 
οικολογικής εστίασης από το οικείο κράτος 
μέλος κατά την παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των 
εκτάσεων που αναφέρονται στα στοιχεία 
γ), δ), ζ) και η) της ανωτέρω παραγράφου, 
αποτελεί περιοχή οικολογικής εστίασης.»

(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 546

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ι (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ι) Στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ια) εκτάσεις με μίσχανθο·»
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Τροπολογία 547

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ια (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ια) Στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιβ) εκτάσεις με Silphium perfoliatum·»

Τροπολογία 548

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιβ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιβ) Στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιγ) Περιοχές μελισσοκομικής 
αγρανάπαυσης (που αποτελούνται από 
είδη πλούσια σε γύρη και νέκταρ)·»

Τροπολογία 549

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιγ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιγ) Στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιδ) εκτάσεις με αγρωστώδη·»
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Τροπολογία 550

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιδ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιδ) Στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιε) σινάπι άσπρο·»

Τροπολογία 551

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιε) Στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιστ) ελαιοφόρο ραπάνι.»

Τροπολογία 552

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιστ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιστ) Στο άρθρο 46 παράγραφος 2, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά 
το πρώτο εδάφιο:
«Η επιλογή της μη χρησιμοποίησης 
εκτάσεων δεν αποκλείει τη διεξαγωγή, 
στις εν λόγω εκτάσεις, δραστηριοτήτων 
οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
οικονομικά συμφέρουσα εκμετάλλευση 
των παρακείμενων επιφανειών.»
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Τροπολογία 553

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ιζ) Στο άρθρο 46 παράγραφος 4 το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% 
της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό 
αγρανάπαυση, καλλιεργείται με 
καλλιέργειες ψυχανθών ή για συνδυασμό 
των δύο, με την προϋπόθεση ότι η 
αρόσιμη γη που δεν καλύπτεται από 
αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 
εκτάρια·

«α) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% 
της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό 
αγρανάπαυση, καλλιεργείται με 
καλλιέργειες ψυχανθών ή για συνδυασμό 
των δύο·»

(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 554

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιη (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ιη) Στο άρθρο 46 παράγραφος 4, το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

β) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% 
της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης 
αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο, 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με 
καλλιέργειες κάτω από νερό για σημαντικό 
μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του 
κύκλου καλλιέργειας ή για συνδυασμό των 
χρήσεων αυτών, με την προϋπόθεση ότι η 
αρόσιμη έκταση που δεν καλύπτεται από 
αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 

«β) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% 
της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης 
αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο, 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με 
καλλιέργειες κάτω από νερό για σημαντικό 
μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του 
κύκλου καλλιέργειας ή για συνδυασμό των 
χρήσεων αυτών·»
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εκτάρια·

(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 555

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιθ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 46 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιθ) Στο άρθρο 46 παράγραφος 9, το 
στοιχείο γ) διαγράφεται.

Τροπολογία 556

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 50 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κ) Στο άρθρο 50 η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5. Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής 
ηλικίας χορηγείται ανά γεωργό για περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η 
περίοδος αυτή μειώνεται κατά τον αριθμό 
των ετών που μεσολάβησαν μεταξύ της 
δημιουργίας της εκμετάλλευσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α) και της πρώτης υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας.

«5. Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής 
ηλικίας χορηγείται ανά γεωργό για περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.»

(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 557

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κα (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 50 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κα) Στο άρθρο 50 παράγραφος 6, το 
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στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α) στο 25% της μέσης αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή 
μισθώνει ο γεωργός, ή

«α) μεταξύ του 25% και μιας μεγίστης 
τιμής που δεν υπερβαίνει το 50% της 
μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που κατέχει ή μισθώνει ο γεωργός, ή»

(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 558

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κβ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 50 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κβ) Στο άρθρο 50 παράγραφος 6, το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

β) στο 25% ποσού το οποίο 
υπολογίζεται με τη διαίρεση καθορισμένου 
ποσοστού του εθνικού ανώτατου ορίου για 
το ημερολογιακό έτος 2019, όπως ορίζεται 
στο Παράρτημα ΙΙ, δια του αριθμού όλων 
των επιλεξίμων εκταρίων που δηλώνονται 
το 2015 σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 1. Το εν λόγω καθορισμένο 
ποσοστό ισούται με το μερίδιο του εθνικού 
ανώτατου ορίου που απομένει για το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης σύμφωνα με 
το άρθρο 22 παράγραφος 1 για το 2015.

«β) μεταξύ του 25% και μιας μεγίστης 
τιμής που δεν υπερβαίνει το 50% του 
ποσού το οποίο υπολογίζεται με τη 
διαίρεση καθορισμένου ποσοστού του 
εθνικού ανώτατου ορίου για το 
ημερολογιακό έτος 2019, όπως ορίζεται 
στο Παράρτημα ΙΙ, δια του αριθμού όλων 
των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται 
το 2015 σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 1. Το εν λόγω καθορισμένο 
ποσοστό ισούται με το μερίδιο του εθνικού 
ανώτατου ορίου που απομένει για το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης σύμφωνα με 
το άρθρο 22 παράγραφος 1 για το 2015.»

(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 559

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κγ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 50 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κγ) Στο άρθρο 50, η παράγραφος 7 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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7. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο 
εδάφιο, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το 
άρθρο 36 υπολογίζουν το ποσό της 
ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας 
ετησίως με τον πολλαπλασιασμό 
αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί στο 
25% της ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 
υπολογιζόμενης σύμφωνα με το άρθρο 36 
με τον αριθμό των επιλεξίμων εκταρίων 
που έχει δηλώσει ο γεωργός σύμφωνα με 
το άρθρο 36 παράγραφος 2.

«7. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο 
εδάφιο, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το 
άρθρο 36 υπολογίζουν το ποσό της 
ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας 
ετησίως με τον πολλαπλασιασμό 
αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί σε αξία 
κυμαινόμενη από 25% έως 50% το πολύ 
της ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 
υπολογιζόμενης σύμφωνα με το άρθρο 36 
με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων 
που έχει δηλώσει ο γεωργός σύμφωνα με 
το άρθρο 36 παράγραφος 2.»

(CELEX:02013R1307-)

Τροπολογία 560

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κδ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 50 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κδ) Στο άρθρο 50, το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 8 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 6 
και 7, τα κράτη μέλη μπορούν να 
υπολογίζουν το ποσό της ενίσχυσης για 
γεωργούς νεαρής ηλικίας με τον 
πολλαπλασιασμό αριθμητικής τιμής που 
αντιστοιχεί στο 25% της εθνικής μέσης 
ενίσχυσης ανά εκτάριο με τον αριθμό των 
δικαιωμάτων που έχει ενεργοποιήσει ο 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφος 1 ή με τον αριθμό των 
επιλεξίμων εκταρίων που έχει δηλώσει ο 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 36 
παράγραφος 2.

«Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 6 
και 7, τα κράτη μέλη μπορούν να 
υπολογίζουν το ποσό της ενίσχυσης για 
γεωργούς νεαρής ηλικίας με τον 
πολλαπλασιασμό αριθμητικής τιμής που 
αντιστοιχεί σε αξία κυμαινόμενη από 25% 
έως 50% το πολύ της εθνικής μέσης 
ενίσχυσης ανά εκτάριο με τον αριθμό των 
δικαιωμάτων που έχει ενεργοποιήσει ο 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφος 1 ή με τον αριθμό των 
επιλεξίμων εκταρίων που έχει δηλώσει ο 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 36 
παράγραφος 2.»

(CELEX:32013R1307)
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Τροπολογία 561

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 50 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) Στο άρθρο 50, η παράγραφος 9 
απαλείφεται·

διαγράφεται

Τροπολογία 562

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 50 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4α) Στο άρθρο 50 παράγραφος 10, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Κατά παρέκκλιση εκ των παραγράφων 6 
έως 9, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό ανά 
γεωργό υπολογιζόμενο με τον 
πολλαπλασιασμό καθορισμένου αριθμού 
εκταρίων με αριθμητική τιμή που 
αντιστοιχεί στο 25% της εθνικής μέσης 
ενίσχυσης ανά εκτάριο όπως καθορίζεται 
βάσει της παραγράφου 8.

«Κατά παρέκκλιση εκ των παραγράφων 6 
έως 9, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό ανά 
γεωργό υπολογιζόμενο με τον 
πολλαπλασιασμό καθορισμένου αριθμού 
εκταρίων με αριθμητική τιμή που 
αντιστοιχεί σε αξία κυμαινόμενη από 25% 
έως 50% το πολύ της εθνικής μέσης 
ενίσχυσης ανά εκτάριο όπως καθορίζεται 
βάσει της παραγράφου 8.»

(CELEX:02013R1307-20150603)

Τροπολογία 563

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 50 – παράγραφος 11 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4β) Στο άρθρο 50, η παράγραφος 11 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

11. Για την εγγύηση της προστασίας «11. Κατά παρέκκλιση από την 
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των δικαιωμάτων των δικαιούχων και 
την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ τους, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 70 σχετικά με τους 
όρους υπό τους οποίους ένα νομικό 
πρόσωπο μπορεί να θεωρείται επιλέξιμο 
για τη λήψη της ενίσχυσης για γεωργούς 
νεαρής ηλικίας.

παράγραφο 10, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι νέοι γεωργοί που 
εντάσσονται σε εκμετάλλευση με 
συνεταιριστική νομική προσωπικότητα 
δεν χάνουν τα οικεία δικαιώματα 
ενίσχυσης. Για τον σκοπό αυτό, 
δεσμεύονται να προσδιορίζουν εντός της 
εκμετάλλευσης το μέρος που αναλογεί 
στον νέο γεωργό, προκειμένου να του 
χορηγούν τα οικεία δικαιώματα 
ενίσχυσης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»

(CELEX:02013R1307-20150603)

Τροπολογία 564

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) Στο άρθρο 51, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Εάν το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
για γεωργούς νεαρής ηλικίας που 
ζητούνται σε κράτος μέλος κατά τη 
διάρκεια δεδομένου έτους υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο του 2% που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα 
κράτη μέλη καθορίζουν ένα ανώτατο όριο 
που εφαρμόζεται στον αριθμό των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχουν 
ενεργοποιηθεί από τον γεωργό ή των 
επιλέξιμων εκταρίων που έχει δηλώσει ο 
γεωργός, ώστε να είναι σύμφωνα με το 
ανώτατο όριο του 2% που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Κατά 
την εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφοι 
6, 7 και 8 τα κράτη μέλη τηρούν το όριο 
αυτό.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τυχόν όρια που εφαρμόζουν 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο το 
αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του 
έτους που έπεται του έτους στο οποίο 
κατατέθηκαν οι αιτήσεις ενίσχυσης στις 
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οποίες εφαρμόστηκαν τα όρια.»

Τροπολογία 565

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 52 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5α) Στο άρθρο 52, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο στο βαθμό που απαιτείται 
για τη δημιουργία κινήτρου διατήρησης 
των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής στις 
περιφέρειες ή στους τομείς αυτούς.

«5. Εξαιρουμένου του τομέα των 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, η 
συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να χορηγείται 
μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη 
δημιουργία κινήτρου διατήρησης των 
τρεχόντων επιπέδων παραγωγής στις 
περιφέρειες ή στους τομείς αυτούς.»

(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 566

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 52 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α) Στο άρθρο 52 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«9a. Η Επιτροπή υποβάλει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2018, ‘σχέδιο πρωτεϊνών’ 
προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή 
φυτικών πρωτεϊνών εγχώριας 
καλλιέργειας στην ΕΕ και να μειωθεί η 
εξάρτηση από τις εισαγωγές.»

Τροπολογία 567

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 53 – παράγραφος 6
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6β) Στο άρθρο 53, η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2016, να αναθεωρήσουν την 
απόφασή τους σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 4 και να 
αποφασίσουν, με ισχύ από το 2017:

«6. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου οποιουδήποτε δεδομένου 
έτους, να αναθεωρήσουν την απόφαση 
που έλαβαν σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο και να αποφασίσουν, με ισχύ 
από το επόμενο έτος:

α) να μην αλλάξουν, να αυξήσουν ή να 
μειώσουν το ποσοστό που έχει ορισθεί 
δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3, εντός 
των ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά 
περίπτωση ή να μην αλλάξουν, να 
αυξήσουν ή να μειώσουν το ποσοστό που 
έχει ορισθεί δυνάμει της παραγράφου 4,

α) να μην αλλάξουν, να αυξήσουν ή να 
μειώσουν το ποσοστό που έχει ορισθεί 
δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3, εντός 
των ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά 
περίπτωση ή να μην αλλάξουν, να 
αυξήσουν ή να μειώσουν το ποσοστό που 
έχει ορισθεί δυνάμει της παραγράφου 4,

β) να τροποποιήσουν τους όρους 
χορήγησης της στήριξης,

β) να τροποποιήσουν τους όρους 
χορήγησης της στήριξης,

γ) να παύσουν τη χορήγηση της 
στήριξης που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

γ) να παύσουν τη χορήγηση της 
στήριξης που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφασή 
τους στην Επιτροπή, έως την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.»

(CELEX:32013R1307

Τροπολογία 568

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6γ) Στο άρθρο 63 παράγραφος 1 το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Το ποσό που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο στοιχεία α) ή β) δεν μπορεί να είναι 
χαμηλότερο των 500 EUR ούτε υψηλότερο 
των 1 250 EUR.

«Το ποσό που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο στοιχεία α) ή β) δεν μπορεί να είναι 
χαμηλότερο των 500 EUR ούτε υψηλότερο 
των 2 500 EUR.»

(CELEX:32013R1307)
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Τροπολογία 569

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6δ) Στο άρθρο 64 παράγραφος 1, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α) διατηρούν τουλάχιστον έναν αριθμό 
επιλεξίμων εκταρίων που αντιστοιχεί στον 
αριθμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχουν ή στον 
αριθμό επιλεξίμων εκταρίων που 
δηλώνονται το 2015 κατά το άρθρο 36 
παρ. 2,

«α) διατηρούν τουλάχιστον έναν αριθμό 
επιλέξιμων εκταρίων που αντιστοιχεί στον 
αριθμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχουν ή στον 
αριθμό επιλέξιμων εκταρίων που 
δηλώνονται το 2015 κατά το άρθρο 36 
παρ. 2 με ανοχή 0,5 εκταρίων ή, αν είναι 
χαμηλότερος, στο 25% των ιδιόκτητων ή 
μισθωμένων δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
έχουν ή στον αριθμό των επιλέξιμων 
εκταρίων που δηλώθηκαν το 2015,»

(CELEX:32013R1307)

Τροπολογία 570

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Παράρτημα X – γραμμή 18 Εκτάσεις με πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου

Ισχύον κείμενο

Εκτάσεις με πρεμνοφυή δάση 
μικρού περίτροπου χρόνου (ανά 1 
m2)

ά.α. 0,3 0,3 m2

Τροπολογία

6ε) Στο Παράρτημα X, η γραμμή «Εκτάσεις με πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου 
χρόνου» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
Εκτάσεις με πρεμνοφυή δάση 
μικρού περίτροπου χρόνου (ανά 1 
m2)

ά.α. 1 1 m2

(CELEX:02013R1307-20150603)
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Τροπολογία 571

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Παράρτημα X – γραμμή 21 Εκτάσεις με καλλιέργειες που έχουν ικανότητες δέσμευσης του 
αζώτου

Ισχύον κείμενο

Εκτάσεις με καλλιέργειες που 
έχουν ικανότητες δέσμευσης του 
αζώτου (ανά 1 m2)

ά.α. 0,7 0,3 m2

Τροπολογία

6στ) Στο Παράρτημα X, η γραμμή «Εκτάσεις με πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου 
χρόνου» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
Εκτάσεις με καλλιέργειες που 
έχουν ικανότητες δέσμευσης του 
αζώτου (ανά 1 m2)

ά.α. 1 1 m2

(CELEX:02013R1307-20150603)

Τροπολογία 572

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 ζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Παράρτημα X – γραμμή 21α εκτάσεις με μίσχανθο (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6ζ) Στο Παράρτημα Χ προστίθεται η ακόλουθη γραμμή:
εκτάσεις με μίσχανθο ά.α. 1 1m2

Τροπολογία 573

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 η (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Παράρτημα X – γραμμή 21β εκτάσεις με Silphium perfoliatum·(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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Τροπολογία

6η) Στο Παράρτημα Χ προστίθεται η ακόλουθη γραμμή:
εκτάσεις με Silphium perfoliatum ά.α. 1 1m2

Τροπολογία 574

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 269 – παράγραφος 1 – σημείο 6 θ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Παράρτημα X – γραμμή 21 γ Περιοχή μελισσοκομικής αγρανάπαυσης (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6θ) Στο Παράρτημα Χ προστίθεται η ακόλουθη γραμμή:
Περιοχή μελισσοκομικής 
αγρανάπαυσης (που αποτελείται 
από είδη πλούσια σε γύρη και 
νέκταρ)

ά.α. 2 2m2

Τροπολογία 575

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
καθοδήγησης σε άλλες οργανώσεις 
παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών, ομάδες παραγωγών ή 
μεμονωμένους παραγωγούς·

στ) πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
καθοδήγησης σε άλλες οργανώσεις 
παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών, ομάδες παραγωγών ή 
μεμονωμένους παραγωγούς, ενέργειες και 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και την εδραίωση των 
αγορών εξαγωγών σε τρίτες χώρες·
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Τροπολογία 576

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) παροχή καθοδήγησης σε άλλες 
οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών, ομάδες 
παραγωγών ή μεμονωμένους παραγωγούς

θ) την καθοδήγηση άλλων οργανώσεων 
παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών, ομάδων παραγωγών ή 
μεμονωμένων παραγωγών· ενέργειες που 
αποσκοπούν στη διαφοροποίηση και την 
εδραίωση των αγορών εξαγωγών σε 
τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, της ασφάλισης 
εξαγωγικών πιστώσεων, δαπανών που 
σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση και τη 
διαχείριση φυτοϋγειονομικών 
πρωτοκόλλων ή μελετών της αγοράς και 
αξιολογήσεων· 

Τροπολογία 577

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

βα) στην παράγραφο 5, το εδάφιο 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών 
δράσεων τηρούνται οι απαιτήσεις για τις 
γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές 
ενισχύσεις που ορίζονται στο άρθρο 28 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013.

«Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών 
δράσεων τηρούνται οι απαιτήσεις για τις 
γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές 
ενισχύσεις ή τις ενισχύσεις για τη 
βιολογική γεωργία που ορίζονται στο 
άρθρο 28 παράγραφος 3 και στο άρθρο 29 
παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013.»

(CELEX:32013R1308)
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Τροπολογία 578

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 33 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ββ) στην παράγραφο 5, το τρίτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Όταν τουλάχιστον το 80% των παραγωγών 
που είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών 
υπόκειται σε μία ή περισσότερες 
ταυτόσημες γεωργο-περιβαλλοντικο-
κλιματικές δεσμεύσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθεμία 
από τις δεσμεύσεις αυτές θεωρείται 
περιβαλλοντική δράση όπως αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) της 
παρούσης παραγράφου.

«Όταν τουλάχιστον το 80% των 
παραγωγών που είναι μέλη οργάνωσης 
παραγωγών υπόκειται σε μία ή 
περισσότερες ταυτόσημες γεωργο-
περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις για τη βιολογική γεωργία που 
προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 
και στο άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθεμία 
από τις δεσμεύσεις αυτές θεωρείται 
περιβαλλοντική δράση όπως αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) της 
παρούσης παραγράφου.»

(CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 579

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Στο άρθρο 34 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Στην περίπτωση ένωσης οργανώσεων 
παραγωγών, τα μέλη της οποίας είναι 
οργανώσεις παραγωγών της Ένωσης και 
οι ενώσεις τους αναπτύσσουν 
δραστηριότητες σε διαφορετικά κράτη 
μέλη, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί 
έως το 5,2% της αξίας της παραγωγής 
που διατίθεται στο εμπόριο, υπό τον όρο 
ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,7% της 
αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο 
εμπόριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
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για μέτρα πρόληψης και διαχείρισης 
κρίσεων υλοποιούμενα από την ένωση 
οργανώσεων παραγωγών για λογαριασμό 
των μελών της.»

Τροπολογία 580

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενέργειες που σχετίζονται με την 
καθοδήγηση άλλων οργανώσεων 
παραγωγών, ομάδων παραγωγών ή 
μεμονωμένων παραγωγών από τα κράτη 
μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1.

β) ενέργειες που σχετίζονται με την 
καθοδήγηση άλλων οργανώσεων 
παραγωγών, ομάδων παραγωγών ή 
μεμονωμένων παραγωγών από τις 
περιφέρειες των κρατών μελών που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1·

Τροπολογία 581

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Στην παράγραφο 4 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο: 
«βα) ενέργειες και δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη διαφοροποίηση και την 
εδραίωση των αγορών εξαγωγών σε 
τρίτες χώρες·» 

Τροπολογία 582

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, 
η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η 
Ουγγαρία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, 

1. Στις περιφέρειες των κρατών μελών 
στις οποίες ο βαθμός οργάνωσης των 
παραγωγών οπωροκηπευτικών είναι 
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η Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουμανία, η 
Σλοβακία και η Σλοβενία δύνανται να 
χορηγούν σε οργανώσεις παραγωγών, 
κατόπιν αιτήματος, εθνική χρηματοδοτική 
συνδρομή ίση κατά μέγιστο με 1% της 
αξίας της παραγωγής που διαθέτουν στο 
εμπόριο. Η συνδρομή αυτή είναι 
επιπρόσθετη στο επιχειρησιακό ταμείο.

ιδιαίτερα χαμηλός, τα κράτη μέλη 
δύνανται να χορηγούν σε οργανώσεις 
παραγωγών εθνική χρηματοδοτική 
συνδρομή ίση κατά μέγιστο με το 80% 
των χρηματικών εισφορών που 
αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και έως το 10% της αξίας της 
παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο 
οποιασδήποτε τέτοια οργάνωση 
παραγωγών. Η συνδρομή αυτή είναι 
επιπρόσθετη στο επιχειρησιακό ταμείο.

Τροπολογία 583

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 227 για 
την τροποποίηση της παραγράφου 1, 
προκειμένου να προσθέτει κράτη μέλη 
στα οποία ο βαθμός οργάνωσης των 
παραγωγών οπωροκηπευτικών είναι 
ιδιαίτερα χαμηλός και να διαγράφει 
κράτη μέλη όπου αυτό δεν ισχύει πλέον.

2. Ο βαθμός οργάνωσης των 
παραγωγών σε περιφέρεια κράτους 
μέλους θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλός στην 
περίπτωση που ο μέσος βαθμός 
οργάνωσης είναι μικρότερος από 20% για 
τρία συναπτά έτη πριν από την 
ημερομηνία αίτησης για λήψη εθνικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής. Αυτός ο 
βαθμός οργάνωσης υπολογίζεται ως η 
αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών 
που προέκυψε στη σχετική περιφέρεια και 
διατέθηκε στο εμπόριο από οργανώσεις 
παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών και ομάδες παραγωγών, 
διαιρούμενη με την συνολική αξία της 
παραγωγής οπωροκηπευτικών που 
επιτεύχθηκε στην εν λόγω περιφέρεια. 
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
που ορίζουν τον μέσο βαθμό οργάνωσης 
στην Ένωση, καθώς και τον βαθμό 
οργάνωσης στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες και θεσπίζουν περαιτέρω 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον 
υπολογισμό του βαθμού οργάνωσης. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 229 παράγραφος 2.
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Τροπολογία 584

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 62 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Στο άρθρο 62 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν το παρόν κεφάλαιο σε 
περιοχές που παράγουν οίνο κατάλληλο 
για την παραγωγή αποσταγμάτων οίνου 
με γεωγραφική ένδειξη καταχωρημένη 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Για τους σκοπούς του 
παρόντος κεφαλαίου, οι περιοχές αυτές 
μπορούν να θεωρούνται περιοχές όπου 
είναι δυνατή η παραγωγή οίνου με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.»

Τροπολογία 585

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 64

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3β) Το άρθρο 64 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 64 «Άρθρο 64

Χορήγηση αδειών για νέες 
αμπελοφυτεύσεις

Χορήγηση αδειών για νέες 
αμπελοφυτεύσεις

1. Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις 
αδειοδότησης που υποβάλλονται εντός 
ορισμένου έτους αφορούν συνολική 
έκταση μικρότερη από την έκταση που 
παραχωρεί το κράτος μέλος, εγκρίνονται 
όλες οι σχετικές άδειες.

1. Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις 
αδειοδότησης που υποβάλλονται εντός 
ορισμένου έτους αφορούν συνολική 
έκταση μικρότερη από την έκταση που 
παραχωρεί το κράτος μέλος, εγκρίνονται 
όλες οι σχετικές άδειες.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ένα ή 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ένα ή 
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περισσότερα από τα ακόλουθα 
αντικειμενικά και μη μεροληπτικά 
κριτήρια επιλεξιμότητας:

περισσότερα από τα ακόλουθα 
αντικειμενικά και μη μεροληπτικά 
κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) ο αιτών διαθέτει γεωργική έκταση 
τουλάχιστον ίση με την έκταση για την 
οποία αιτείται την άδεια·

α) ο αιτών διαθέτει γεωργική έκταση 
τουλάχιστον ίση με την έκταση για την 
οποία αιτείται την άδεια·

β) ο αιτών διαθέτει επαρκείς 
επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες·

β) ο αιτών διαθέτει επαρκείς 
επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες·

γ) από την αίτηση δεν προκύπτει 
σημαντικός κίνδυνος κατάχρησης της 
φήμης συγκεκριμένων προστατευόμενων 
ονομασιών προέλευσης, κάτι που 
θεωρείται δεδομένο, εκτός εάν οι δημόσιες 
αρχές τεκμηριώσουν την ύπαρξή τέτοιου 
κινδύνου·

γ) από την αίτηση δεν προκύπτει 
σημαντικός κίνδυνος κατάχρησης της 
φήμης συγκεκριμένων προστατευόμενων 
ονομασιών προέλευσης, κάτι που 
θεωρείται δεδομένο, εκτός εάν οι δημόσιες 
αρχές τεκμηριώσουν την ύπαρξή τέτοιου 
κινδύνου·

γα) ο αιτών δεν έχει φυτέψει αμπέλια 
χωρίς έγκριση όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης 
όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

δ) κατόπιν δέουσας αιτιολόγησης, ένα ή 
περισσότερα από τα κριτήρια της 
παραγράφου 2, υπό την προϋπόθεση ότι 
εφαρμόζονται με αντικειμενικό και μη 
μεροληπτικό τρόπο.

δ) κατόπιν δέουσας αιτιολόγησης, ένα ή 
περισσότερα από τα κριτήρια της 
παραγράφου 2, υπό την προϋπόθεση ότι 
εφαρμόζονται με αντικειμενικό και μη 
μεροληπτικό τρόπο.

2. Εάν, σε ορισμένο έτος, η συνολική 
έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υπερβαίνει την έκταση που 
παραχωρεί το κράτος μέλος, οι άδειες 
χορηγούνται βάσει κατανομής εκταρίων 
κατ’ αναλογία σε όλους τους αιτούντες, 
ανάλογα με την έκταση για την οποία 
έχουν αιτηθεί άδεια. Η εν λόγω χορήγηση 
μπορεί επίσης να πραγματοποιείται εν 
μέρει ή εν όλω σύμφωνα με ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα 
αντικειμενικά και μη μεροληπτικά 
κριτήρια προτεραιότητας:

2. Εάν, σε ορισμένο έτος, η συνολική 
έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υπερβαίνει την έκταση που 
παραχωρεί το κράτος μέλος, οι άδειες 
χορηγούνται βάσει κατανομής εκταρίων 
κατ’ αναλογία σε όλους τους αιτούντες, 
ανάλογα με την έκταση για την οποία 
έχουν αιτηθεί άδεια. Η εν λόγω χορήγηση 
μπορεί να καθορίσει ελάχιστη ή/και 
μέγιστη έκταση ανά αιτούντα και μπορεί 
επίσης να πραγματοποιείται εν μέρει ή εν 
όλω σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από 
τα ακόλουθα αντικειμενικά και μη 
μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας:

α) παραγωγοί που φυτεύουν αμπέλια 
για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως 
αρχηγοί της εκμετάλλευσης 
(νεοεισερχόμενοι)·

α) παραγωγοί που φυτεύουν αμπέλια 
για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως 
αρχηγοί της εκμετάλλευσης 
(νεοεισερχόμενοι)·

β) εκτάσεις όπου οι αμπελώνες β) εκτάσεις όπου οι αμπελώνες 
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συμβάλλουν στη διατήρηση του 
περιβάλλοντος·

συμβάλλουν στη διατήρηση του 
περιβάλλοντος·

γ) εκτάσεις που προορίζονται για νέες 
φυτεύσεις στο πλαίσιο μέτρων αναδασμού·

γ) εκτάσεις που προορίζονται για νέες 
φυτεύσεις στο πλαίσιο μέτρων αναδασμού·

δ) εκτάσεις που αντιμετωπίζουν 
φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς·

δ) εκτάσεις που αντιμετωπίζουν 
φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς·

ε) βιωσιμότητα των αναπτυξιακών 
σχεδίων ή των σχεδίων αναφύτευσης βάσει 
οικονομικής αξιολόγησης·

ε) βιωσιμότητα των αναπτυξιακών 
σχεδίων ή των σχεδίων αναφύτευσης βάσει 
οικονομικής αξιολόγησης·

στ) εκτάσεις προοριζόμενες για νέα 
φύτευση που ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης και περιφέρειας·

στ) εκτάσεις προοριζόμενες για νέα 
φύτευση που ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης και περιφέρειας·

ζ) σχέδια βελτίωσης της ποιότητας των 
προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις·

ζ) σχέδια βελτίωσης της ποιότητας των 
προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις·

η) εκτάσεις που προορίζονται για νέα 
φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των 
μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

η) εκτάσεις που προορίζονται για νέα 
φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των 
μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

2α.. Αν το κράτος μέλος εφαρμόσει ένα 
ή περισσότερα από τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, μπορεί 
να αποφασίσει να προσθέσει τον όρο ότι ο 
αιτών πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο 
ηλικίας έως 40 ετών κατά τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης.

3. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 τα οποία 
εφαρμόζουν και τα κοινοποιούν πάραυτα 
στην Επιτροπή.

3. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
κριτήρια των παραγράφων 1, 2 και 2α τα 
οποία εφαρμόζουν και τα κοινοποιούν 
πάραυτα στην Επιτροπή.»

Τροπολογία 586

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 148 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ) Στο άρθρο 148 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Αν τα κράτη μέλη δεν κάνουν χρήση 
των δυνατοτήτων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι 
παραγωγοί, οι οργανώσεις παραγωγών, οι 
οργανώσεις διαπραγμάτευσης ή οι 
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ενώσεις τους μπορούν να θέτουν ως 
απαίτηση, οποιαδήποτε παράδοση νωπού 
γάλακτος σε μεταποιητή νωπού γάλακτος 
να αποτελεί αντικείμενο γραπτής 
σύμβασης μεταξύ των μερών και/ή 
γραπτής προσφοράς σύμβασης από τους 
πρώτους αγοραστές, υπό τους ίδιους 
όρους που καθορίζονται στις 
παραγράφους 4 έως 6 του παρόντος 
άρθρου.
Αν ο πρώτος αγοραστής είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση, κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ, η 
σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης 
δεν είναι υποχρεωτική, εκτός εάν η 
διεπαγγελματική οργάνωση του τομέα 
που αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 163 
έχει καταρτίσει τυποποιημένη σύμβαση 
με βάση τους κανόνες της Ένωσης.»

Τροπολογία 587

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 148 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3δ) Στο άρθρο 148 παράγραφος 2, το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

2. Η σύμβαση και/ή η προσφορά 
σύμβασης της παραγράφου 1:

«2. Η σύμβαση και/ή η προσφορά 
σύμβασης των παραγράφων 1 και 1α:»

(CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 588

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 148 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ε) Στο άρθρο 148, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, δεν απαιτείται σύμβαση 
και/ή προσφορά σύμβασης όταν γεωργός 
παραδίδει νωπό γάλα σε συνεταιρισμό του 
οποίου είναι μέλος, εάν το καταστατικό 
του εν λόγω συνεταιρισμού ή οι κανόνες 
και οι αποφάσεις που προβλέπονται σε 
αυτό ή προκύπτουν από αυτό 
περιλαμβάνουν διατάξεις που παράγουν 
αποτελέσματα παρόμοια με τις διατάξεις 
που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχεία 
α), β) και γ).

«3. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1 και 1α, δεν απαιτείται 
σύμβαση και/ή προσφορά σύμβασης όταν 
γεωργός παραδίδει νωπό γάλα σε 
συνεταιρισμό του οποίου είναι μέλος, εάν 
το καταστατικό του εν λόγω 
συνεταιρισμού ή οι κανόνες και οι 
αποφάσεις που προβλέπονται σε αυτό ή 
προκύπτουν από αυτό περιλαμβάνουν 
διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα 
παρόμοια με τις διατάξεις που ορίζονται 
στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ).»

(CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 589

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 149

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3στ) Το άρθρο 149 απαλείφεται.

Τροπολογία 590

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 152

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ζ) Το άρθρο 152 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 152 «Άρθρο 152

Οργανώσεις παραγωγών Οργανώσεις παραγωγών

1. Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από 
αίτηση, να αναγνωρίζουν τις οργανώσεις 
παραγωγών οι οποίες:

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, μετά 
από αίτηση, τις οργανώσεις παραγωγών οι 
οποίες:»

α) αποτελούνται και ελέγχονται 
σύμφωνα το άρθρο 153 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) από παραγωγούς 
συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2· 

α) αποτελούνται και ελέγχονται 
σύμφωνα το άρθρο 153 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) από παραγωγούς 
συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2· 
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β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
παραγωγών·

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
παραγωγών και εκτελούν, ανεξαρτήτως 
του αν υπάρχει ή όχι μεταβίβαση της 
κυριότητας από τους γεωργούς στην 
οργάνωση παραγωγών, τουλάχιστον μία 
από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
i) κοινή μεταποίηση·
ii) κοινή διανομή, 
συμπεριλαμβανομένης κοινής 
πλατφόρμας πώλησης ή κοινής 
μεταφοράς·
iii) κοινή συσκευασία, επισήμανση ή 
προώθηση·
iv) κοινή οργάνωση του ποιοτικού 
ελέγχου·
v) κοινή χρήση εξοπλισμού ή 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης·
vi) κοινή διαχείριση των αποβλήτων 
που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή·
vii) κοινή ανάθεση των εισροών·
viii) οποιεσδήποτε άλλες κοινές 
δραστηριότητες υπηρεσιών που 
επιδιώκουν την επίτευξη ενός εκ των 
στόχων που απαριθμούνται στο 
στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου·

γ) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους 
στόχους:

γ) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους 
στόχους:

i) την εξασφάλιση του 
προγραμματισμού της παραγωγής και της 
προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από 
άποψη ποιότητας και ποσότητας·

i) την εξασφάλιση του 
προγραμματισμού της παραγωγής και της 
προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από 
άποψη ποιότητας και ποσότητας·

ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και 
τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που 
παράγονται από τα μέλη τους, μεταξύ 
άλλων μέσω της προώθησης προϊόντων·

ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και 
τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που 
παράγονται από τα μέλη τους, μεταξύ 
άλλων μέσω της προώθησης προϊόντων·

iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και την απόδοση των 
επενδύσεων ως προς τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα και τα πρότυπα καλής διαβίωσης 
των ζώων, καθώς και τη σταθεροποίηση 
των τιμών παραγωγού·

iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και την απόδοση των 
επενδύσεων ως προς τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα και τα πρότυπα καλής διαβίωσης 
των ζώων, καθώς και τη σταθεροποίηση 
των τιμών παραγωγού·

iv) τη διεξαγωγή ερευνών και την iv) τη διεξαγωγή ερευνών και την 
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ανάπτυξη πρωτοβουλιών με αντικείμενο 
τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, τις 
καινοτόμους πρακτικές, την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και τις εξελίξεις της 
αγοράς·

ανάπτυξη πρωτοβουλιών με αντικείμενο 
τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, τις 
καινοτόμους πρακτικές, την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και τις εξελίξεις της 
αγοράς·

v) την προώθηση και την παροχή 
τεχνικής βοήθειας για τη χρήση 
καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών 
παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, 
καθώς και κατάλληλων πρακτικών και 
τεχνικών καλής μεταχείρισης των ζώων·

v) την προώθηση και την παροχή 
τεχνικής βοήθειας για τη χρήση 
καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών 
παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, 
καθώς και κατάλληλων πρακτικών και 
τεχνικών καλής μεταχείρισης των ζώων·

vi) την προώθηση και παροχή τεχνικής 
υποστήριξης για τη χρήση προτύπων 
παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων και την ανάπτυξη 
προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης ή προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη ή προϊόντων 
καλυπτόμενων από εθνικό σήμα 
ποιότητας·

vi) την προώθηση και παροχή τεχνικής 
υποστήριξης για τη χρήση προτύπων 
παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων και την ανάπτυξη 
προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης ή προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη ή προϊόντων 
καλυπτόμενων από εθνικό σήμα 
ποιότητας·

vii) τη διαχείριση των υποπροϊόντων και 
των αποβλήτων, ιδίως για την προστασία 
της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους 
και του τοπίου και τη διαφύλαξη ή την 
προώθηση της βιοποικιλότητας,

vii) τη διαχείριση των υποπροϊόντων και 
των αποβλήτων, ιδίως για την προστασία 
της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους 
και του τοπίου και τη διαφύλαξη ή την 
προώθηση της βιοποικιλότητας,

viii) τη συμβολή στη βιώσιμη χρήση των 
φυσικών πόρων και τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής·

viii) τη συμβολή στη βιώσιμη χρήση των 
φυσικών πόρων και τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής·

ix) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον 
τομέα της προώθησης και της εμπορίας·

ix) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον 
τομέα της προώθησης και της εμπορίας·

x) τη διαχείριση των ταμείων 
αλληλοβοήθειας που προβλέπονται στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών τα οποία προβλέπονται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, και στο άρθρο 36 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305 /2013.

x) τη διαχείριση των ταμείων 
αλληλοβοήθειας που προβλέπονται στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών τα οποία προβλέπονται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, και στο άρθρο 36 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305 /2013.

xi) την παροχή της απαραίτητης 
τεχνικής βοήθειας για τη χρησιμοποίηση 
των προθεσμιακών αγορών και των 
ασφαλιστικών συστημάτων.

xi) την παροχή της απαραίτητης 
τεχνικής βοήθειας για τη χρησιμοποίηση 
των προθεσμιακών αγορών και των 
ασφαλιστικών συστημάτων.

1α. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
του άρθρου 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, μια 
οργάνωση παραγωγών η οποία έχει 
αναγνωριστεί βάσει της παραγράφου 1 
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του παρόντος άρθρου μπορεί να 
προγραμματίζει την παραγωγή, 
βελτιστοποιώντας το κόστος παραγωγής, 
να διαθέτει στην αγορά και να 
διαπραγματεύεται συμβάσεις για την 
προμήθεια γεωργικών προϊόντων, για 
λογαριασμό των μελών της για το σύνολο 
ή μέρος της συνολικής παραγωγής τους.
Διαπραγμάτευση μπορεί να γίνει εφόσον:
α) οι δραστηριότητες αυτές, που 
διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 στοιχείο β), είναι σημαντικές ως προς 
την ποσότητα και ως προς το κόστος της 
παραγωγής και της διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά·
β) για τον όγκο ή την ποσότητα των 
γεωργικών προϊόντων που καλύπτεται 
από τις διαπραγματεύσεις αυτές, οι 
οργανώσεις παραγωγών συγκεντρώνουν 
την προσφορά·
γ) οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί δεν είναι 
μέλη καμιάς άλλης οργάνωσης 
παραγωγών που επίσης διαπραγματεύεται 
τέτοιου είδους συμβάσεις εξ ονόματός 
τους· ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να 
παρεκκλίνουν του όρου αυτού σε δεόντως 
δικαιολογημένες περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ένας γεωργός διατηρεί δύο 
χωριστές μονάδες παραγωγής σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·
δ) η γεωργική παραγωγή δεν 
καλύπτεται από υποχρέωση παράδοσης 
προκύπτουσα από τη συμμετοχή του 
γεωργού σε συνεταιρισμό ο οποίος δεν 
είναι μέλος των οικείων οργανώσεων 
παραγωγών σύμφωνα με τους όρους του 
καταστατικού του συνεταιρισμού ή τους 
κανόνες και τις αποφάσεις που 
προβλέπονται ή προκύπτουν από αυτό.
1β. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, οι αναφορές στις οργανώσεις 
παραγωγών περιλαμβάνουν επίσης τις 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που 
είναι αναγνωρισμένες δυνάμει του άρθρου 
156 παράγραφος 1, εάν οι εν λόγω 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
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στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
1β. Η αρχή ανταγωνισμού μπορεί να 
αποφασίζει, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, 
είτε να ανοίξει εκ νέου μια συγκεκριμένη 
διαπραγμάτευση είτε να μην επιτρέψει 
καθόλου τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης 
από την οργάνωση παραγωγών, εφόσον 
το κρίνει αναγκαίο για την αποφυγή του 
αποκλεισμού του ανταγωνισμού ή εάν 
κρίνει ότι κινδυνεύει η επίτευξη των 
στόχων του άρθρου 39 ΣΛΕΕ. Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως 
«εθνική αρχή ανταγωνισμού» νοείται η 
αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου.
Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που 
αφορούν περισσότερα του ενός κράτη 
μέλη, η απόφαση που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο λαμβάνεται από την 
Επιτροπή χωρίς εφαρμογή της 
διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 
2 ή 3. Στις λοιπές περιπτώσεις, η εν λόγω 
απόφαση λαμβάνεται από την εθνική 
αρχή ανταγωνισμού του κράτους μέλους 
το οποίο αφορούν οι διαπραγματεύσεις.
Όταν ενεργεί σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο, η αρχή ανταγωνισμού ενημερώνει 
γραπτώς την Επιτροπή πριν ή αμέσως 
μετά την έναρξη του πρώτου τυπικού 
μέτρου έρευνας και κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις αποφάσεις αμέσως μετά τη 
λήψη τους.

2. Μια οργάνωση παραγωγών που είναι 
αναγνωρισμένη βάσει της παραγράφου 1 
μπορεί να παραμείνει αναγνωρισμένη εάν 
δραστηριοποιείται στην εμπορία 
προϊόντων που καλύπτονται από τον 
κώδικα ΣΟ ex2208 πλην εκείνων που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι των 
Συνθηκών, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αναλογία των προϊόντων αυτών δεν 
υπερβαίνει το 49 % της συνολικής 
παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο η 
οργάνωση παραγωγών και ότι τα εν λόγω 
προϊόντα δεν λαμβάνουν στήριξη από την 
Ένωση. Για τις οργανώσεις παραγωγών 
στον οπωροκηπευτικό τομέα, τα εν λόγω 

2. Μια οργάνωση παραγωγών που είναι 
αναγνωρισμένη βάσει της παραγράφου 1 
μπορεί να παραμείνει αναγνωρισμένη εάν 
δραστηριοποιείται στην εμπορία 
προϊόντων που καλύπτονται από τον 
κώδικα ΣΟ ex2208 πλην εκείνων που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι των 
Συνθηκών, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αναλογία των προϊόντων αυτών δεν 
υπερβαίνει το 49 % της συνολικής 
παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο η 
οργάνωση παραγωγών και ότι τα εν λόγω 
προϊόντα δεν λαμβάνουν στήριξη από την 
Ένωση. Για τις οργανώσεις παραγωγών 
στον οπωροκηπευτικό τομέα, τα εν λόγω 
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προϊόντα δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο για τους σκοπούς 
του άρθρου 34 παράγραφος 2.

προϊόντα δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο για τους σκοπούς 
του άρθρου 34 παράγραφος 2.

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι οργανώσεις παραγωγών 
οι οποίες, πριν από ... [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], έχουν αναγνωρισθεί 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και πληρούν 
τους όρους που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1, θεωρούνται 
αναγνωρισμένες ως οργανώσεις 
παραγωγών σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
2β. Για τις οργανώσεις παραγωγών, οι 
οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από 
...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], αλλά δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα 
κράτη μέλη ανακαλούν την αναγνώρισή 
τους το αργότερο ... [τρία έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].» 

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
αναγνωρίζουν οργανώσεις παραγωγών 
που έχουν συγκροτηθεί από παραγωγούς 
στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, εφόσον 
αυτές:
α) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
παραγωγών·
β) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους:
i) την εξασφάλιση του 
προγραμματισμού της παραγωγής και της 
προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από 
άποψη ποιότητας και ποσότητας·
ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και 
τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
που παράγονται από τα μέλη τους·
iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και τη σταθεροποίηση των 
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τιμών παραγωγού.

(CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 591

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 η (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 152 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3η) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 152α
Οργανώσεις διαπραγμάτευσης
1. Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από 
αίτηση, να αναγνωρίζουν τις οργανώσεις 
διαπραγμάτευσης σε έναν από τους 
συγκεκριμένους τομείς που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2, όταν αυτές:
α) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των 
παραγωγών·
β) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους:
i) την εξασφάλιση του 
προγραμματισμού της παραγωγής και της 
προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από 
άποψη ποιότητας και ποσότητας·
ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και 
τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
που παράγονται από τα μέλη τους·
iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 125 
σχετικά με τον τομέα της ζάχαρης, μια 
αναγνωρισμένη οργάνωση 
διαπραγμάτευσης μπορεί να 
διαπραγματεύεται συμβάσεις για την 
προμήθεια γεωργικών προϊόντων σε έναν 
από τους συγκεκριμένους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
για λογαριασμό των μελών της, για το 
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σύνολο ή μέρος της συνολικής τους 
παραγωγής.
3. Διαπραγματεύσεις μπορούν να 
γίνονται:
α) είτε μεταβιβάζεται είτε όχι η 
κυριότητα των γεωργικών προϊόντων από 
τους γεωργούς στην οργάνωση 
παραγωγών·
β) είτε είναι ίδια είτε όχι η τιμή 
διαπραγμάτευσης όσον αφορά την κοινή 
παραγωγή μέρους ή του συνόλου των 
μελών της·
γ) υπό τον όρο ότι, για τη 
συγκεκριμένη οργάνωση 
διαπραγμάτευσης, πληρούνται όλοι οι 
ακόλουθοι όροι:
i) ο όγκος ή η ποσότητα γεωργικών 
προϊόντων που καλύπτεται από τέτοιες 
διαπραγματεύσεις δεν υπερβαίνει το 3,5% 
της συνολικής παραγωγής της Ένωσης·
ii) ο όγκος ή η ποσότητα γεωργικών 
προϊόντων που καλύπτεται από τέτοιες 
διαπραγματεύσεις και παράγεται ή 
παραδίδεται στο εκάστοτε κράτος μέλος 
δεν υπερβαίνει το 33% της συνολικής 
εθνικής παραγωγής του εν λόγω κράτους 
μέλους·
δ) υπό τον όρο ότι, για τον όγκο ή την 
ποσότητα των γεωργικών προϊόντων που 
καλύπτεται από τέτοιες 
διαπραγματεύσεις, η οργάνωση 
διαπραγμάτευσης συγκεντρώνει την 
προσφορά·
ε) υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενοι 
παραγωγοί δεν είναι μέλη άλλης 
οργάνωσης διαπραγμάτευσης που επίσης 
διαπραγματεύεται τέτοιου είδους 
συμβάσεις εξ ονόματός τους· ωστόσο, τα 
κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν 
του όρου αυτού σε δεόντως 
δικαιολογημένες περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ένας γεωργός διατηρεί δύο 
χωριστές μονάδες παραγωγής σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·
στ) υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω 
προϊόν δεν καλύπτεται από υποχρέωση 
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παράδοσης προκύπτουσα από τη 
συμμετοχή του γεωργού σε συνεταιρισμό 
ο οποίος δεν είναι ο ίδιος μέλος των 
οικείων οργάνωσεων διαπραγμάτευσης, 
σύμφωνα με τους όρους του 
καταστατικού του συνεταιρισμού ή τους 
κανόνες και τις αποφάσεις που 
προβλέπονται ή προκύπτουν από αυτό· 
και
ζ) υπό τον όρο ότι η οργάνωση 
διαπραγμάτευσης γνωστοποιεί στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή 
των κρατών μελών στα οποία ασκεί τις 
δραστηριότητές της τον όγκο ή την 
ποσότητα των γεωργικών προϊόντων που 
αποτελούν αντικείμενο των 
διαπραγματεύσεων.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, οι αναφορές στις οργανώσεις 
διαπραγμάτευσης περιλαμβάνουν επίσης 
τις ενώσεις οργανώσεων 
διαπραγμάτευσης που είναι 
αναγνωρισμένες δυνάμει του άρθρου 156 
παράγραφος 2, εάν οι εν λόγω ενώσεις 
οργανώσεων διαπραγμάτευσης πληρούν 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
5. Κατά παρέκκλιση από τους όρους 
της παραγράφου 3 στοιχείο γ) σημείο ii), 
στον τομέα του γάλακτος, η 
διαπραγμάτευση από οργάνωση 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 μπορεί να πραγματοποιηθεί 
εφόσον για την εν λόγω οργάνωση 
διαπραγμάτευσης ο όγκος ή η ποσότητα 
γεωργικών προϊόντων που καλύπτεται 
από τη διαπραγμάτευση και παράγεται ή 
παραδίδεται σε κράτος μέλος με συνολική 
ετήσια παραγωγή νωπού γάλακτος 
μικρότερη των 500.000 τόνων δεν 
υπερβαίνει το 45% της συνολικής εθνικής 
παραγωγής του εν λόγω κράτους μέλους.
6. Για τους σκοπούς της εφαρμογής 
της παραγράφου 3 στοιχείο γ) και της 
παραγράφου 4, η Επιτροπή δημοσιεύει, 
με τον ενδεδειγμένο κατά την κρίση της 
τρόπο, τις ποσότητες της παραγωγής 
στην Ένωση και στα κράτη μέλη, 
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χρησιμοποιώντας τις πλέον πρόσφατες 
διαθέσιμες πληροφορίες.
7. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 3 στοιχείο γ) και την 
παράγραφο 4, η αρχή ανταγωνισμού 
μπορεί να αποφασίσει, σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, είτε να ανοίξει εκ νέου μια 
συγκεκριμένη διαπραγμάτευση είτε να 
μην επιτρέψει καθόλου τη διεξαγωγή 
διαπραγμάτευσης από την οργάνωση 
διαπραγμάτευσης, εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο για την αποφυγή του 
αποκλεισμού του ανταγωνισμού ή εάν 
κρίνει ότι κινδυνεύει η επίτευξη των 
στόχων του άρθρου 39 ΣΛΕΕ.
Στον τομέα του γάλακτος, η αρχή 
ανταγωνισμού μπορεί να παρέμβει, 
εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την 
αποφυγή του αποκλεισμού του 
ανταγωνισμού ή την αποτροπή της 
πρόκλησης σοβαρής ζημίας σε ΜΜΕ 
μεταποίησης νωπού γάλακτος στην 
επικράτειά της.
Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που 
αφορούν περισσότερα του ενός κράτη 
μέλη, η απόφαση που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο λαμβάνεται από την 
Επιτροπή χωρίς εφαρμογή της 
διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 
2 ή 3. Στις λοιπές περιπτώσεις, η εν λόγω 
απόφαση λαμβάνεται από την εθνική 
αρχή ανταγωνισμού του κράτους μέλους 
το οποίο αφορούν οι διαπραγματεύσεις.
Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται 
πριν από την ημερομηνία της 
κοινοποίησής τους στις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις.
8. Όταν ενεργεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 7, η αρχή ανταγωνισμού 
ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή πριν 
ή αμέσως μετά από την έναρξη του 
πρώτου τυπικού μέτρου έρευνας και 
κοινοποιεί στην Επιτροπή τις αποφάσεις 
που ελήφθησαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 7 αμέσως μετά την έκδοσή 
τους.
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9. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου:
α) ως «εθνική αρχή ανταγωνισμού» 
νοείται η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 
5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου·
β) ως «ΜΜΕ» νοείται πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.
10. Τα κράτη μέλη στα οποία γίνονται 
διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.
11. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι οι οργανώσεις 
παραγωγών οι οποίες, πριν από ... 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], έχουν 
αναγνωρισθεί σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και πληρούν τους όρους που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
θεωρούνται αναγνωρισμένες ως 
οργανώσεις διαπραγμάτευσης σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο.»

Τροπολογία 592

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 θ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 152 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3θ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 152β
Επιμερισμός αξίας
Με την επιφύλαξη του άρθρου 125 στον 
τομέα της ζάχαρης, οι παραγωγοί 
γεωργικών προϊόντων σε έναν από τους 
συγκεκριμένους τομείς που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2, μέσω των 
οργανώσεων παραγωγών τους που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του άρθρου 152 
του παρόντος κανονισμού, των 
οργανώσεων διαπραγμάτευσής τους που 
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αναγνωρίζονται δυνάμει του άρθρου 152α 
του παρόντος κανονισμού, ή των 
ενώσεών τους που αναγνωρίζονται 
δυνάμει του άρθρου 156 του παρόντος 
κανονισμού, καθώς και οι επιχειρήσεις 
εμπορίας ή μεταποίησης των προϊόντων 
αυτών μπορούν να συμφωνήσουν ρήτρες 
επιμερισμού της αξίας, μεταξύ άλλων για 
τις προσαυξήσεις και τις ζημίες της 
αγοράς, που προσδιορίζουν τον τρόπο 
επιμερισμού μεταξύ τους τυχόν εξέλιξης 
των σχετικών τιμών αγοράς ή άλλων 
αγορών εμπορευμάτων.».

Τροπολογία 593

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ι (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 154 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ι) Στο άρθρο 154 παράγραφος 1 το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

1. Προκειμένου να αναγνωριστεί από 
ένα κράτος μέλος, η οργάνωση 
παραγωγών που υποβάλλει αίτηση 
αναγνώρισης αποτελεί νομική οντότητα ή 
σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής 
οντότητας η οποία:

«1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως 
οργανώσεις παραγωγών κάθε νομική 
οντότητα ή σαφώς οριζόμενα μέρη 
νομικών οντοτήτων που υποβάλλουν 
αίτηση αναγνώρισης και τα οποία:»

(CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 594

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ια (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 154 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ια) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 154α
Αναγνώριση οργανώσεων 
διαπραγμάτευσης
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1. Προκειμένου να αναγνωριστεί από 
ένα κράτος μέλος, η οργάνωση 
διαπραγμάτευσης που υποβάλλει αίτηση 
αναγνώρισης πρέπει να αποτελεί νομική 
οντότητα ή σαφώς οριζόμενο μέρος 
νομικής οντότητας που:
α) πληροί τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 152α 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)·
β) διαθέτει έναν ελάχιστο αριθμό 
μελών και/ή καλύπτει μια ελάχιστη 
ποσότητα ή αξία εμπορεύσιμης 
παραγωγής, όπως καθορίζεται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στην 
περιοχή δραστηριότητάς της·
γ) παρέχει επαρκή εχέγγυα για την 
ορθή εκτέλεση των δραστηριοτήτων της 
από τη σκοπιά τόσο της διάρκειάς τους 
όσο και της αποτελεσματικότητας, της 
στήριξης των μελών τους με 
ανθρώπινους, υλικούς και τεχνικούς 
πόρους, καθώς και, κατά περίπτωση, της 
συγκέντρωσης της προσφοράς·
δ) διαθέτει καταστατικά σύμφωνα με 
τα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας 
παραγράφου.
2. Τα κράτη μέλη:
α) αποφασίζουν σχετικά με τη 
χορήγηση αναγνώρισης σε οργάνωση 
διαπραγμάτευσης εντός τεσσάρων μηνών 
από την υποβολή αίτησης συνοδευόμενης 
από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά· η 
αίτηση αυτή υποβάλλεται στο κράτος 
μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η 
οργάνωση·
β) διενεργούν, σε διαστήματα που 
ορίζουν τα ίδια, ελέγχους για να 
βεβαιώνονται ότι οι αναγνωρισμένες 
οργανώσεις διαπραγμάτευσης και οι 
ενώσεις οργανώσεων διαπραγμάτευσης 
συμμορφώνονται προς το παρόν 
κεφάλαιο·
γ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή 
παρατυπιών όσον αφορά την εφαρμογή 
των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν 
κεφάλαιο, επιβάλλουν στις εν λόγω 
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οργανώσεις και ενώσεις τις εφαρμοστέες 
κυρώσεις που έχουν θεσπίσει τα ίδια και 
αποφασίζουν αν πρέπει, εφόσον είναι 
αναγκαίο, να ανακαλέσουν την 
αναγνώρισή τους·
δ) ενημερώνουν την Επιτροπή, το 
αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, 
για κάθε απόφαση χορήγησης, άρνησης ή 
ανάκλησης αναγνώρισης την οποία 
έλαβαν κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος.»

Τροπολογία 595

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιβ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 156 – τίτλος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ιβ) Στο άρθρο 156 ο τίτλος 
αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών «Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και 
ενώσεις οργανώσεων διαπραγμάτευσης»

(CELEX:32013R1308)

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να προσαρμοστεί το κείμενο της ενιαίας ΚΟΑ στη 
δημιουργία των οργανώσεων διαπραγμάτευσης που εισήγαγε ο εισηγητής με την τροπολογία 69 
και να τους επιτρέπεται να δημιουργούν ενώσεις οργανώσεων διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 596

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιγ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 156 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ιγ) Στο άρθρο 156 η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν, 
μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν μια 
ένωση αναγνωρισμένων οργανώσεων 

«2. Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από 
αίτηση, να αναγνωρίζουν μια ένωση 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
διαπραγμάτευσης, εφόσον κρίνουν ότι η 
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παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και 
των γαλακτοκομικών προϊόντων, εφόσον 
κρίνουν ότι η ένωση αυτή είναι ικανή να 
εκτελέσει αποτελεσματικά κάθε 
δραστηριότητα αναγνωρισμένης 
οργάνωσης παραγωγών και πληροί τους 
όρους της παραγράφου 161 παράγραφος 
1.

ένωση αυτή είναι ικανή να εκτελέσει 
αποτελεσματικά κάθε δραστηριότητα 
αναγνωρισμένης οργάνωσης 
διαπραγμάτευσης και πληροί τους όρους 
του άρθρου 154α παράγραφος 1.»

(CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 597

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιδ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 157 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ιδ) Στο άρθρο 157 παράγραφος 1, το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από 
αίτηση, να αναγνωρίζουν τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις 
συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 οι οποίες:

«1. Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από 
αίτηση, να αναγνωρίζουν τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις ενός ή 
περισσότερων τομέων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 οι οποίες:»

(CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 598

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 157 – παράγραφος 1 – στοιχείο xiv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιε) Στο άρθρο 157 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) προστίθεται το ακόλουθο 
σημείο:
«xiva) την επίτευξη συμφωνίας για 
τυποποιημένες ρήτρες επιμερισμού αξίας, 
μεταξύ άλλων για τις προσαυξήσεις και 
τις ζημίες της αγοράς, που προσδιορίζουν 
τον τρόπο επιμερισμού σε περίπτωση 
εξελίξεων των σχετικών τιμών της 
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αγοράς ή των τιμών στις αγορές βασικών 
προϊόντων.»

Τροπολογία 599

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιστ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 157 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xiv β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιστ) Στο άρθρο 157 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) προστίθεται το ακόλουθο 
σημείο:
«xivβ) εφαρμογή συλλογικών μέτρων 
για την πρόληψη και τη διαχείριση των 
υγειονομικών, φυτοϋγειονομικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων και 
απρόβλεπτων συμβάντων που συνδέονται 
με την παραγωγή και, ενδεχομένως, με τη 
μεταποίηση και/ή την εμπορία και/ή τη 
διανομή των γεωργικών προϊόντων και 
των τροφίμων.»

Τροπολογία 600

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 157 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ – σημείο xi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιζ) Στο άρθρο 157 παράγραφος 3 
στοιχείο γ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
σημείο:
«xia) την επίτευξη συμφωνίας για 
τυποποιημένες ρήτρες επιμερισμού αξίας, 
μεταξύ άλλων για τις προσαυξήσεις και 
τις ζημίες της αγοράς, που προσδιορίζουν 
τον τρόπο επιμερισμού σε περίπτωση 
εξελίξεων των σχετικών τιμών της 
αγοράς ή των τιμών στις αγορές βασικών 
προϊόντων.»
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Τροπολογία 601

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιη (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 157 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ – σημείο xi β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιη) Στο άρθρο 157 παράγραφος 3 
στοιχείο γ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
σημείο:
«xiβ) εφαρμογή συλλογικών μέτρων για 
την πρόληψη και τη διαχείριση των 
υγειονομικών και περιβαλλοντικών 
κινδύνων και απρόβλεπτων συμβάντων 
που συνδέονται με την παραγωγή και, 
ενδεχομένως, με τη μεταποίηση και/ή την 
εμπορία και/ή τη διανομή των γεωργικών 
προϊόντων και των τροφίμων.»

Τροπολογία 602

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ιθ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 158 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ιθ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 158α
Αναγνώριση των διακρατικών 
διεπαγγελματικών οργανώσεων
Εναπόκειται στο κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η έδρα μιας διακρατικής 
διεπαγγελματικής οργάνωσης να 
αποφασίζει σχετικά με την αναγνώριση 
της εν λόγω οργάνωσης.
Το κράτος μέλος που πρέπει να 
αποφασίσει σχετικά με την αναγνώριση 
πρέπει να προσδιορίσει τις αναγκαίες 
σχέσεις διοικητικής συνεργασίας με τα 
άλλα κράτη μέλη όπου είναι 
εγκατεστημένα τα μέλη της εν λόγω 
οργάνωσης, με σκοπό την επαλήθευση 
της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις 
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αναγνώρισης.
Τα άλλα κράτη μέλη στα οποία είναι 
εγκατεστημένα τα μέλη μιας διακρατικής 
διεπαγγελματικής οργάνωσης παρέχουν 
όλη την απαιτούμενη διοικητική 
συνδρομή στο κράτος μέλος που 
αποφασίζει σχετικά με την αναγνώριση.
Το κράτος μέλος που αποφασίζει σχετικά 
με την αναγνώριση παρέχει όλες τις 
σχετικές πληροφορίες όποτε αυτό του 
ζητείται από άλλο κράτος μέλος στο 
οποίο είναι εγκατεστημένα μέλη της εν 
λόγω οργάνωσης.»

Τροπολογία 603

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 159 – τίτλος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κ) Στο άρθρο 159, ο τίτλος 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

Υποχρεωτική αναγνώριση (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

(CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 604

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κα (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 159 – εισαγωγή

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κα) Στο άρθρο 159 το εισαγωγικό μέρος 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 152 έως 
158, τα κράτη μέλη, μετά από αίτηση, 
αναγνωρίζουν:

«Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 152α 
έως 158, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, 
κατόπιν αιτήσεως:»

(CELEX:32013R1308)
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Τροπολογία 605

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κβ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 159 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κβ) Στο άρθρο 159 το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

α) τις οργανώσεις παραγωγών: «α) τις οργανώσεις διαπραγμάτευσης 
στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων·»

i) του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
όσον αφορά ένα ή περισσότερα προϊόντα 
του εν λόγω τομέα και/ή προϊόντα τα 
οποία προορίζονται αποκλειστικά για 
μεταποίηση·
ii) στον τομέα του ελαιολάδου και των 
επιτραπέζιων ελιών·
iii) στον τομέα των μεταξοσκωλήκων·
iv) στον τομέα του λυκίσκου·

(CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 606

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κγ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 161

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3κγ) Το άρθρο 161 απαλείφεται.

Τροπολογία 607

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κδ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 168 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3κδ) Στο άρθρο 168 παρεμβάλλεται η 
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ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Εάν τα κράτη μέλη δεν κάνουν 
χρήση των δυνατοτήτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, ένας παραγωγός, μια 
οργάνωση παραγωγών ή ένωσή τους, 
όσον αφορά γεωργικά προϊόντα σε τομέα 
που ορίζει το άρθρο 1 παράγραφος 2, 
εκτός από τους τομείς του γάλακτος, των 
γαλακτοκομικών προϊόντων και της 
ζάχαρης, μπορεί να θέσει ως απαίτηση 
οποιαδήποτε παράδοση των προϊόντων 
του σε μεταποιητή ή διανομέα να 
αποτελέσει αντικείμενο γραπτής 
σύμβασης μεταξύ των μερών και/ή να 
αποτελέσει αντικείμενο γραπτής 
προσφοράς σύμβασης από τους πρώτους 
αγοραστές, υπό τους ίδιους όρους που 
καθορίζονται στις παραγράφους 4 έως 6 
του παρόντος άρθρου.
Αν ο πρώτος αγοραστής είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση, κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ, η 
σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης 
δεν είναι υποχρεωτική, εκτός εάν η 
διεπαγγελματική οργάνωση του τομέα 
που αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 157 
έχει καταρτίσει τυποποιημένη σύμβαση 
με βάση τους κανόνες της Ένωσης.»

Τροπολογία 608

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 168 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κε) Στο άρθρο 168 παράγραφος 4, το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

4. Οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά 
σύμβασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρέπει:

«4. Οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά 
σύμβασης που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 1α πρέπει:»

(CELEX:32013R1308)
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Τροπολογία 609

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κστ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 168 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3κστ)Στο άρθρο 168, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, δεν απαιτείται σύμβαση ή 
προσφορά σύμβασης όταν γεωργός 
παραδίδει τα προϊόντα σε συνεταιρισμό 
του οποίου είναι μέλος, εάν το 
καταστατικό του εν λόγω συνεταιρισμού ή 
οι κανόνες και οι αποφάσεις που 
προβλέπονται ή προκύπτουν από αυτό 
περιλαμβάνουν διατάξεις που παράγουν 
αποτελέσματα παρόμοια με τις διατάξεις 
που ορίζονται στην παράγραφο 4 στοιχεία 
α), β) και γ).

«5. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1 και 1α, δεν απαιτείται 
σύμβαση ή προσφορά σύμβασης όταν 
γεωργός παραδίδει τα προϊόντα σε 
συνεταιρισμό του οποίου είναι μέλος, εάν 
το καταστατικό του εν λόγω 
συνεταιρισμού ή οι κανόνες και οι 
αποφάσεις που προβλέπονται ή 
προκύπτουν από αυτό περιλαμβάνουν 
διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα 
παρόμοια με τις διατάξεις που ορίζονται 
στην παράγραφο 4 στοιχεία α), β) και γ).»

(CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 610

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 169

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3κζ) Το άρθρο 169 απαλείφεται.

Τροπολογία 611

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κη (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 170

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3κη) Το άρθρο 170 απαλείφεται.
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Τροπολογία 612

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 κθ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 171

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3κθ) Το άρθρο 171 απαλείφεται.

Τροπολογία 613

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 3 λ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Κεφάλαιο III α (νέο) – άρθρο 175 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3λ) Στον τίτλο II προστίθεται νέο 
κεφάλαιο:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIIα
Σχέσεις με την αλυσίδα εφοδιασμού
Άρθρο 175α
Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
Έως τις 30 Ιουνίου 2018, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τη 
δημιουργία ενωσιακού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των πρακτικών που 
αποκλίνουν κατάφωρα από την ορθή 
εμπορική πρακτική και αντιβαίνουν στην 
καλή πίστη και στη δίκαιη μεταχείριση 
στις συναλλαγές μεταξύ των γεωργών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεών 
τους και των ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
μεταποίησης, και των εμπορικών εταίρων 
τους που έπονται στην αλυσίδα 
εφοδιασμού.»



PE621.705/ 309

EL

Τροπολογία 614

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 209 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4α) Στο άρθρο 209 παράγραφος 1 το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ δεν 
εφαρμόζεται στις συμφωνίες, αποφάσεις 
και εναρμονισμένες πρακτικές γεωργών, 
ενώσεων γεωργών ή ενώσεων τέτοιου 
είδους ενώσεων ή οργανώσεων 
παραγωγών αναγνωρισμένων δυνάμει του 
άρθρου 152 του παρόντος κανονισμού ή 
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών 
αναγνωρισμένων δυνάμει του άρθρου 156 
του παρόντος κανονισμού που αφορούν 
την παραγωγή ή την πώληση γεωργικών 
προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, εκτός εάν τίθενται σε κίνδυνο 
οι στόχοι του άρθρου 39 ΣΛΕΕ.

«Το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ δεν 
εφαρμόζεται στις συμφωνίες, αποφάσεις 
και εναρμονισμένες πρακτικές γεωργών, 
ενώσεων γεωργών ή ενώσεων τέτοιου 
είδους ενώσεων ή οργανώσεων 
παραγωγών αναγνωρισμένων δυνάμει του 
άρθρου 152 του παρόντος κανονισμού ή 
οργανώσεων διαπραγμάτευσης 
αναγνωρισμένων δυνάμει του άρθρου 
152α του παρόντος κανονισμού, ή 
ενώσεών τους αναγνωρισμένων δυνάμει 
του άρθρου 156 του παρόντος κανονισμού 
που αφορούν την παραγωγή ή την πώληση 
γεωργικών προϊόντων ή τη χρήση κοινών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, εκτός εάν τίθενται σε κίνδυνο 
οι στόχοι του άρθρου 39 ΣΛΕΕ.»

(CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 615

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 209 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β) Στο άρθρο 209 παράγραφος 1 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά 
το δεύτερο εδάφιο:
«Για την πώληση γεωργικών προϊόντων, 
οι συμφωνίες, οι αποφάσεις και οι 
εναρμονισμένες πρακτικές σχετικά με 
ρήτρες επιμερισμού αξίας και σχετικά με 
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έναν προσδιορίσιμο τύπο διαμόρφωσης 
τιμών, με βάση ιδίως αντικειμενικά 
κριτήρια της αγοράς, θεωρούνται 
απαραίτητες για την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 39 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Τροπολογία 616

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 209 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ) Στο άρθρο 209 παράγραφος 1, το 
τρίτο εδάφιο απαλείφεται.

Τροπολογία 617

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 209 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4δ) Στο άρθρο 209 παράγραφος 2 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά 
το πρώτο εδάφιο:
«Ωστόσο, οι γεωργοί, οι ενώσεις γεωργών 
ή οι ενώσεις τέτοιου είδους ενώσεων ή οι 
οργανώσεις παραγωγών που έχουν 
αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 152 
του παρόντος κανονισμού ή οι 
οργανώσεις διαπραγμάτευσης που έχουν 
αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 152α ή 
οι ενώσεις τους που έχουν αναγνωριστεί 
δυνάμει του άρθρου 156 του παρόντος 
κανονισμού, μπορούν να ζητήσουν από 
την Επιτροπή να γνωμοδοτήσει σχετικά 
με τη συμβατότητα των εν λόγω 
συμφωνιών, αποφάσεων και 
εναρμονισμένων πρακτικών με τους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 39 
ΣΛΕΕ. Οι αιτήσεις γνωμοδότησης 
εξετάζονται αμέσως και η Επιτροπή 
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αποστέλλει στον αιτούντα τη 
γνωμοδότησή της εντός δύο μηνών από 
την παραλαβή της αίτησης. Σε 
περίπτωση μη απάντησης από την 
Επιτροπή εντός της προθεσμίας αυτής, η 
γνωμοδότηση θεωρείται θετική.»

Τροπολογία 618

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 209 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4ε) Στο άρθρο 209 παράγραφος 2, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά 
το πρώτο εδάφιο:
«Η Επιτροπή μπορεί, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως 
κράτους μέλους, να αλλάξει το 
περιεχόμενο της γνωμοδότησης, ιδίως 
εάν ο αιτών έχει δώσει ανακριβείς 
πληροφορίες ή έχει κάνει κατάχρηση της 
γνωμοδότησης.»

Τροπολογία 619

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 209 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4στ) Στο άρθρο 209 παράγραφος 1, το 
τρίτο εδάφιο απαλείφεται.

Τροπολογία 620

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 ζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 219 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4ζ) Στο άρθρο 219 παράγραφος 1, το 
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τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Τα μέτρα αυτά μπορούν, στον βαθμό και 
για το χρονικό διάστημα που είναι 
αναγκαία για την αντιμετώπιση της 
διατάραξης της αγοράς ή της απειλής, να 
επεκτείνουν ή να τροποποιούν το πεδίο 
εφαρμογής, τη διάρκεια ή άλλες πτυχές 
άλλων μέτρων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, ή να προβλέπουν 
επιστροφές κατά την εξαγωγή ή να 
αναστέλλουν τους εισαγωγικούς δασμούς 
εν όλω ή εν μέρει για ορισμένες ποσότητες 
ή περιόδους, εάν κρίνεται αναγκαίο.

«Τα μέτρα αυτά μπορούν, στον βαθμό και 
για το χρονικό διάστημα που είναι 
αναγκαία για την αντιμετώπιση της 
διατάραξης της αγοράς ή της απειλής, να 
επεκτείνουν ή να τροποποιούν το πεδίο 
εφαρμογής, τη διάρκεια ή άλλες πτυχές 
άλλων μέτρων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, ή να προβλέπουν 
επιστροφές κατά την εξαγωγή, να 
αναστέλλουν τους εισαγωγικούς δασμούς 
εν όλω ή εν μέρει για ορισμένες ποσότητες 
ή περιόδους, εάν κρίνεται αναγκαίο, ή να 
προτείνουν οποιαδήποτε κατάλληλα 
μέτρα διαχείρισης της προσφοράς.»

(CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 621

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 η (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 220 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4η) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 220a
Καθεστώς προαιρετικής μείωσης 
παραγωγής
1. Σε περίπτωση σοβαρής 
ανισορροπίας στην αγορά και εφόσον το 
επιτρέπουν οι τεχνικές παραγωγής η 
Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να 
παράσχει ενίσχυση στους παραγωγούς 
συγκεκριμένου τομέα, αναφερόμενου στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2, οι οποίοι κατά 
διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου 
μειώνουν εθελοντικά τις παραδόσεις τους 
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 
προηγούμενου έτους. 
2. Η ενίσχυση χορηγείται με την 
προϋπόθεση υποβολής από τους 
παραγωγούς αίτησης εντός του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι οι 
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παραγωγοί, μέσω της μεθόδου που έχει 
καθορίσει το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ότι οι αιτήσεις ενίσχυσης λόγω μείωσης 
της παραγωγής υποβάλλονται για 
λογαριασμό των παραγωγών από 
αναγνωρισμένες οργανώσεις ή από 
συνεταιρισμούς που έχουν ιδρυθεί βάσει 
του εθνικού δικαίου. Στην περίπτωση 
αυτή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ενίσχυση αποστέλλεται εξ ολοκλήρου 
στους παραγωγούς οι οποίοι έχουν 
μειώσει πράγματι τις παραδόσεις τους.
3. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται πλήρως 
και αποτελεσματικά, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 227, όσον αφορά τον καθορισμό:
α) του μέγιστου συνολικού όγκου ή της 
μέγιστης συνολικής ποσότητας της 
παράδοσης που πρέπει να μειωθεί σε 
επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του καθεστώτος 
μείωσης·
β) της διάρκειας της περιόδου 
μείωσης και, αν χρειαστεί, της 
παράτασής της·
γ) του ποσού της ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον μειωμένο όγκο ή ποσότητα και τις 
λεπτομέρειες χρηματοδότησής του·
δ) των κριτηρίων που ισχύουν για την 
επιλεξιμότητα των αιτούντων ενίσχυση 
και για την αποδοχή των αιτήσεων 
ενίσχυσης·
ε) των ειδικών όρων για την εφαρμογή 
αυτού του προγράμματος.»

Τροπολογία 622

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 θ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 222 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος



PE621.705/ 314

EL

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4θ) Στο άρθρο 222 παράγραφος 1, το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

1. Σε περιόδους σοβαρών 
ανισορροπιών στις αγορές, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
ούτως ώστε το άρθρο 101 παράγραφος 1 
ΣΛΕΕ να μην εφαρμόζεται στις συμφωνίες 
και στις αποφάσεις των αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεών 
τους και των αναγνωρισμένων 
διεπαγγελματικών οργανώσεων που 
εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από τους 
τομείς που ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
συμφωνίες και αποφάσεις δεν 
υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, αποσκοπούν 
αποκλειστικά στη σταθεροποίηση του 
οικείου τομέα και εμπίπτουν σε μια ή 
περισσότερες από τις κατωτέρω 
κατηγορίες:

«1. Σε περιόδους σοβαρών 
ανισορροπιών στις αγορές, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
ούτως ώστε το άρθρο 101 παράγραφος 1 
ΣΛΕΕ να μην εφαρμόζεται στις συμφωνίες 
και στις αποφάσεις των γεωργών, των 
ενώσεων γεωργών ή των ενώσεων αυτών 
των ενώσεων ή των αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών, των 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
διαπραγμάτευσης, των ενώσεών τους και 
των αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών 
οργανώσεων που εμπίπτουν σε 
οποιονδήποτε από τους τομείς που 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμφωνίες και 
αποφάσεις δεν υπονομεύουν την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
αποσκοπούν αποκλειστικά στη 
σταθεροποίηση του οικείου τομέα και 
εμπίπτουν σε μια ή περισσότερες από τις 
κατωτέρω κατηγορίες:»

(CELEX:32013R1308)

Τροπολογία 623

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 ι (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 222 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4ι) Στο άρθρο 222, η παράγραφος 2 
απαλείφεται.

Τροπολογία 624

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 ια (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 222 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4ια) Στο άρθρο 222 παράγραφος 3, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά 
το πρώτο εδάφιο:
«Οι συμφωνίες και οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν 
να παραταθούν σύμφωνα με τους όρους 
που προβλέπονται στο άρθρο 164.»

Τροπολογία 625

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 ιβ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 232 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4ιβ) Στο άρθρο 232 η παράγραφος 2 
διαγράφεται.

Τροπολογία 626

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4ιγ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VII – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4ιγ) Στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ 
παράγραφος Ι στοιχείο γ), η δεύτερη 
περίπτωση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

– το ανώτατο όριο του ολικού 
αλκοολικού τίτλου μπορεί να υπερβαίνει 
το 15% vol. για οίνους με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης που παράγονται 
χωρίς εμπλουτισμό·

«– το ανώτατο όριο του ολικού 
αλκοολικού τίτλου μπορεί να υπερβαίνει 
το 15% vol. για οίνους με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης που παράγονται 
χωρίς εμπλουτισμό, εκτός από τις 
μεθόδους μερικής συγκέντρωσης που 
αναφέρονται στο παράρτημα VIII μέρος Ι 
τμήμα Β παράγραφος 1·»

(CELEX:32013R1308)
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Τροπολογία 627

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 ιδ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VIII – μέρος 1 – σημείο Α – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4ιδ) Στο παράρτημα VII μέρος Ι σημείο 
Α, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο :

2. Η αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο 
αλκοολικού τίτλου επιτυγχάνεται με τις 
οινολογικές πρακτικές που αναφέρονται 
στο τμήμα Β και δεν υπερβαίνει τα 
ακόλουθα όρια:

«2. Η αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο 
αλκοολικού τίτλου επιτυγχάνεται με τις 
οινολογικές πρακτικές που αναφέρονται 
στο τμήμα Β και δεν υπερβαίνει τα 
ακόλουθα όρια:

α) 3% vol. στην αμπελουργική ζώνη Α· α) 3,5% vol. στην αμπελουργική ζώνη 
Α·

β) 2% vol. στην αμπελουργική ζώνη Β· β) 2,5% vol. στην αμπελουργική ζώνη 
Β·

γ) 1,5% vol. στις αμπελουργικές ζώνες 
Γ.

γ) 2% vol. στις αμπελουργικές ζώνες 
Γ.»

(CELEX:32013R1308)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία, ενώ δεν τροποποιεί τα όρια που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, 
αποσκοπεί στην απλούστευση της διαδικασίας για την έγκριση του εμπλουτισμού, με την 
ανάθεση στα κράτη μέλη πλήρους αρμοδιότητας όσον αφορά την έγκριση παρόμοιων 
οινολογικών πρακτικών.

Τροπολογία 628

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 270 – παράγραφος 1 – σημείο 4 ιε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VIII – Μέρος I – τμήμα Α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4ιε) Στο παράρτημα VIIΙ μέρος Ι σημείο 
Α, η παράγραφος 3 διαγράφεται.
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Τροπολογία 629

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 271 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 4 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Επειδή σε ορισμένες περιφέρειες 
και ορισμένους τομείς οι επιχειρήσεις 
είναι ως επί το πλείστον ή αποκλειστικά 
ΜΜΕ, το αιτούν κράτος μέλος μπορεί να 
υποβάλει αίτηση ενίσχυσης από το ΕΤΠ 
για μια ομάδα επιχειρήσεων στον ίδιο 
τομέα ή στην ίδια περιφέρεια.» 

Τροπολογία 630

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 271 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, τα 
αιτούντα κράτη μέλη μπορούν να 
παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες 
συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ σε 
ΝΕΕΤ που έχουν ηλικία κάτω των 25 ετών, 
ή εάν τα κράτη μέλη το αποφασίσουν, 
ηλικία κάτω των 30 ετών, κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι 
έναν αριθμό ίσο προς τον αριθμό των 
δικαιούχων για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση, και κατά προτεραιότητα σε 
πρόσωπα που απολύθηκαν λόγω 
πλεονασμού ή των οποίων η 
δραστηριότητα έχει παύσει, υπό την 
προϋπόθεση ότι ορισμένες τουλάχιστον 
από τις απολύσεις λόγω πλεονασμού 
σύμφωνα με το άρθρο 3 λαμβάνουν χώρα 
σε περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 με 
ποσοστά ανεργίας των νέων ηλικίας 15 έως 
24 ετών πάνω από 25 % το 2012 και, για 
κράτη μέλη όπου το ποσοστό ανεργίας 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, τα 
αιτούντα κράτη μέλη μπορούν να 
παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες 
συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ σε 
ΝΕΕΤ που έχουν ηλικία κάτω των 25 ετών, 
ή εάν τα κράτη μέλη το αποφασίσουν 
ηλικία κάτω των 30 ετών, κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι 
έναν αριθμό ίσο προς τον αριθμό των 
δικαιούχων για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση, και κατά προτεραιότητα σε 
πρόσωπα που απολύθηκαν λόγω 
πλεονασμού ή των οποίων η 
δραστηριότητα έχει παύσει, υπό την 
προϋπόθεση ότι ορισμένες τουλάχιστον 
από τις απολύσεις λόγω πλεονασμού 
σύμφωνα με το άρθρο 3 λαμβάνουν χώρα 
σε περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 με 
ποσοστά ανεργίας των νέων ηλικίας 15 έως 
24 ετών πάνω από 20% κατά το έτος 
αναφοράς, δηλαδή δύο έτη πριν από την 
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των νέων αυξήθηκε κατά περισσότερο 
από 30 % το 2012, περιφέρειες του 
επιπέδου NUTS 2 με ποσοστά ανεργίας 
των νέων άνω του 20 % το 2012. Η 
υποστήριξη μπορεί να παρέχεται σε ΝΕΕΤ 
που έχουν ηλικία κάτω των 25 ετών, ή εάν 
τα κράτη μέλη το αποφασίσουν, ηλικία 
κάτω των 30 ετών, στις περιφέρειες του 
επιπέδου NUTS 2 με ποσοστά ανεργίας 
των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών πάνω 
από 25 % το 2012 και, για κράτη μέλη 
όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων 
αυξήθηκε κατά περισσότερο από 30% το 
2012, στις περιφέρειες του επιπέδου 
NUTS 2 με ποσοστά ανεργίας των νέων 
άνω του 20 % το 2012.

ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 
υποστήριξη από το ΕΤΠ («Ν-2»). Η 
υποστήριξη μπορεί να παρέχεται σε ΝΕΕΤ 
που έχουν ηλικία κάτω των 25 ετών ή, εάν 
τα κράτη μέλη το αποφασίσουν, ηλικία 
κάτω των 30 ετών, στις περιφέρειες του 
επιπέδου NUTS 2 με ποσοστά ανεργίας 
των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών 
τουλάχιστον 20% το έτος Ν-2.

Τροπολογία 631

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 271 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μεταφορές που σχετίζονται με το ΕΤΠ 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
30 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Οι μεταφορές που σχετίζονται με το ΕΤΠ 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
30 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, εντός επτά ημερών από την 
ημερομηνία έγκρισης της σχετικής 
πράξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 632

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 272 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 15 παράγραφος 1, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«βα)  συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση 
του εξωτερικού κόστους, 
περιλαμβανομένου εκείνου που οφείλεται 
στην κλιματική αλλαγή και σε 
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ατυχήματα·»

Τροπολογία 633

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 272 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013
Άρθρο 16 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συνολική συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης σε 
συνδυαστικούς μηχανισμούς της ΔΣΕ δεν 
υπερβαίνει το 10% του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου της ΔΣΕ όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

3. Το άθροισμα της συνολικής 
συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης σε συνδυαστικούς μηχανισμούς 
της ΔΣΕ και από τα χρηματοδοτικά μέσα 
που θεσπίζονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2, δεν υπερβαίνει το 10% του 
συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου της 
ΔΣΕ όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1.

Τροπολογία634

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 272 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013
Άρθρο 16 α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το 10% των συνολικών 
χρηματοδοτικών κονδυλίων της ΔΣΕ που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
δεν χρησιμοποιείται πλήρως για τους 
συνδυαστικούς μηχανισμούς της ΔΣΕ 
και/ή τα χρηματοδοτικά μέσα, το 
υπόλοιπο ποσό πρέπει να διατίθεται για 
αναδιανομή στα συνολικά κονδύλια της 
ΔΣΕ που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Η στήριξη που παρέχεται σε συνδυαστικούς μηχανισμούς πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού της Ένωσης. Σε περίπτωση που πόροι προοριζόμενοι για 
συνδυαστικούς μηχανισμούς δεν χρησιμοποιούνταν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
πλήρως, θα πρέπει να επαναδιοχετεύονται στα συνολικά χρηματοδοτικά κονδύλια στους 
διάφορους τομείς, και ιδίως σε εκείνους που αφορούν τις επιδοτήσεις στον τομέα των 
μεταφορών.
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Τροπολογία 635

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 272 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013
Άρθρο 16 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο του συνδυαστικού μηχανισμού της 
ΔΣΕ υπό τη μορφή επιδοτήσεων 
συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τους όρους 
χρηματοδοτικής συνδρομής που ορίζονται 
στο άρθρο 7. Το ύψος της χρηματοδοτικής 
συνδρομής που χορηγείται στις 
συνδυαστικές πράξεις που λαμβάνουν 
στήριξη μέσω συνδυαστικού μηχανισμού 
της ΔΣΕ διαμορφώνεται με βάση την 
ανάλυση κόστους-οφέλους και την ανάγκη 
μεγιστοποίησης της μόχλευσης που 
επιτυγχάνει η χρηματοδότηση της Ένωσης.

4. Η στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο του συνδυαστικού μηχανισμού της 
ΔΣΕ υπό τη μορφή επιδοτήσεων και 
χρηματοδοτικών μέσων συμμορφώνεται 
με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και 
τους όρους χρηματοδοτικής συνδρομής 
που ορίζονται στο άρθρο 7. Το ύψος της 
χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγείται 
στις συνδυαστικές πράξεις που λαμβάνουν 
στήριξη μέσω συνδυαστικού μηχανισμού 
της ΔΣΕ διαμορφώνεται με βάση την 
ανάλυση κόστους-οφέλους, τη 
διαθεσιμότητα δημοσιονομικών πόρων 
της Ένωσης και την ανάγκη 
μεγιστοποίησης της μόχλευσης που 
επιτυγχάνει η χρηματοδότηση της Ένωσης. 
Η παρεχόμενη επιδότηση δεν υπερβαίνει 
τα ποσοστά χρηματοδότησης που 
ορίζονται στο άρθρο 10.

Τροπολογία 636

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 272 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013
Άρθρο 16α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την 
ΕΤΕπ, μελετά το ενδεχόμενο να χορηγεί η 
ΕΤΕπ συστηματικά εγγυήσεις πρώτων 
ζημιών στο πλαίσιο των συνδυαστικών 
μηχανισμών της ΔΣΕ, ώστε να επιτρέπει 
και να διευκολύνει την προσθετικότητα 
και τη συμμετοχή ιδιωτών συνεπενδυτών 
στον τομέα των μεταφορών. 
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Τροπολογία 637

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 272 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013
Άρθρο 16 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Ένωση, οποιοδήποτε κράτος μέλος 
και άλλοι επενδυτές μπορούν να 
συνεισφέρουν σε συνδυαστικούς 
μηχανισμούς της ΔΣΕ, εφόσον η Επιτροπή 
συμφωνεί με οποιαδήποτε προδιαγραφή 
των κριτηρίων επιλεξιμότητας των 
συνδυαστικών πράξεων και/ή με την 
επενδυτική στρατηγική του μηχανισμού 
που ενδέχεται να είναι αναγκαία λόγω της 
πρόσθετης συνεισφοράς. Οι εν λόγω 
πρόσθετοι πόροι αξιοποιούνται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2.

5. Η Ένωση, οποιοδήποτε κράτος μέλος 
και άλλοι επενδυτές μπορούν να 
συνεισφέρουν σε συνδυαστικούς 
μηχανισμούς της ΔΣΕ, εφόσον η Επιτροπή 
συμφωνεί με τις προδιαγραφές των 
κριτηρίων επιλεξιμότητας των 
συνδυαστικών πράξεων και/ή με την 
επενδυτική στρατηγική του μηχανισμού 
που ενδέχεται να είναι αναγκαία λόγω της 
πρόσθετης συνεισφοράς, προκειμένου να 
καλύπτονται οι απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού όταν υλοποιούνται έργα 
κοινού ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω 
πρόσθετοι πόροι αξιοποιούνται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 26, που 
συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό 
με τον ορισμό λεπτομερών κανόνων και 
προϋποθέσεων για τις προδιαγραφές στις 
οποίες αναφέρεται το πρώτο εδάφιο και 
που ενδέχεται να είναι αναγκαίες για 
συνεισφορές από κράτη μέλη ή άλλους 
επενδυτές.

Τροπολογία638

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 272 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013
Άρθρο 16 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι συνδυαστικές πράξεις που 
λαμβάνουν στήριξη μέσω συνδυαστικού 
μηχανισμού της ΔΣΕ επιλέγονται με βάση 
την ωριμότητά τους, ενώ επιδιώκεται ανά 
τομέα διαφοροποίηση κατά τα άρθρα 3 και 
4, καθώς και γεωγραφική ισορροπία 

6. Οι συνδυαστικές πράξεις που 
λαμβάνουν στήριξη μέσω συνδυαστικού 
μηχανισμού της ΔΣΕ επιλέγονται με βάση 
την ωριμότητά τους, λαμβανομένων 
υπόψη μιας ελάχιστης δέσμης κριτηρίων 
που καθορίζει η Επιτροπή. Η Επιτροπή 
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μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει δε: εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 26, όσον αφορά τον 
καθορισμό των κριτηρίων αυτών, ενώ 
επιδιώκεται ανά τομέα διαφοροποίηση 
κατά τα άρθρα 3 και 4, καθώς και 
γεωγραφική ισορροπία μεταξύ των κρατών 
μελών. Πρέπει δε:

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, τα έργα που αφορούν συνδυαστικό μηχανισμό να επιλέγονται με βάση τόσο 
την ποιότητα των προσόντων όσο και την ωριμότητά τους με διαφανή και ισορροπημένο τρόπο. 
Η Επιτροπή πρέπει να ορίσει τα απαραίτητα κριτήρια για να παρέχει σαφείς κανόνες για τους 
οργανισμούς εταίρους στους οποίους αναθέτει την εφαρμογή των συνδυαστικών μηχανισμών. 
Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να καθορίζονται από τα πολυετή και ετήσια προγράμματα εργασίας 
της ΔΣΕ που πρέπει να εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 και με βάση τη 
συνήθη διαδικασία της επιτροπής του άρθρου 25.

Τροπολογία639

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 272 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013
Άρθρο 16 α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι συνδυαστικές πράξεις σε τρίτες 
χώρες μπορούν να υποστηρίζονται μέσω 
συνδυαστικού μηχανισμού της ΔΣΕ στον 
τομέα των μεταφορών, εφόσον οι 
ενέργειες αυτές είναι αναγκαίες για την 
υλοποίηση έργου κοινού ενδιαφέροντος.

7. Οι συνδυαστικές πράξεις σε τρίτες 
χώρες μπορούν να υποστηρίζονται μέσω 
συνδυαστικού μηχανισμού της ΔΣΕ, 
εφόσον οι ενέργειες αυτές είναι αναγκαίες 
για την υλοποίηση έργου κοινού 
ενδιαφέροντος.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί δυνατή στήριξη για έργα κοινού ενδιαφέροντος εντός των συνδυαστικών 
μηχανισμών για όλους τους τομείς της ΔΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, ακόμη και όταν πρόκειται για τρίτες χώρες.

Τροπολογία 640

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 272 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Στο άρθρο 17 παράγραφος 3, το διαγράφεται
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δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Το ύψος της συνολικής χρηματοδοτικής 
στήριξης κυμαίνεται μεταξύ 80% και 
95% των δημοσιονομικών πόρων που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο α).»

Τροπολογία 641

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 273 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1α) Στο άρθρο 25 παράγραφος 1, το 
στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το εξής 
κείμενο:

γ) κατ’ αποκοπήν ποσά που δεν 
υπερβαίνουν τις 100 000 EUR δημόσιας 
στήριξης·

«γ) κατ’ αποκοπήν ποσά που δεν 
υπερβαίνουν τις 150 000 EUR δημόσιας 
στήριξης·»

Τροπολογία 642

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 273 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1β) Στο άρθρο 25 παράγραφος 3, το 
στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το εξής 
κείμενο:

δ) κατά περίπτωση, με παραπομπή σε 
σχέδιο προϋπολογισμού εκ των προτέρων 
συμφωνημένο από τη διαχειριστική αρχή, 
αν η δημόσια στήριξη δεν υπερβαίνει τις 
100 000 EUR.

«δ) κατά περίπτωση, με παραπομπή σε 
σχέδιο προϋπολογισμού εκ των προτέρων 
συμφωνημένο από τη διαχειριστική αρχή, 
αν η δημόσια στήριξη δεν υπερβαίνει τις 
150 000 EUR.» 
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Τροπολογία 643

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 273 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014
Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η προθεσμία πληρωμής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 μπορεί να 
ανασταλεί από τη διαχειριστική αρχή στις 
ακόλουθες δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις:

3. Η προθεσμία πληρωμής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 μπορεί να 
διακοπεί από τη διαχειριστική αρχή στις 
ακόλουθες δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις:

Τροπολογία 644

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 274 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Στο άρθρο 5 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Η συνολική συμβολή από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης σε 
χρηματοδοτικά μέσα, σύμφωνα με το 
στοιχείο γ) της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνει το 10% 
των συνολικών χρηματοδοτικών 
κονδυλίων της ΔΣΕ όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β).»

Τροπολογία 645

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 274 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β) Στο άρθρο 5 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«4β. Παρόμοια μέτρα θεσπίζονται ως 
χρηματοδοτικά μέσα στον τομέα αυτό 
λαμβανομένων υπόψη των 
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αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των 
υφισταμένων χρηματοδοτικών μέσων της 
Ένωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ενδιάμεσης αξιολόγησης που ορίζεται στο 
άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1α.»
_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη σύσταση της διευκόλυνσης 
‘Συνδέοντας την Ευρώπη’, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
913/2010 και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και 
(ΕΚ) αριθ. 67/2010 ( ΕΕ L 348 της 
20.12.2013, σ. 129).»

Τροπολογία 646

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 274 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ) Στο άρθρο 5 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«4γ. Έως τις … [δύο έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
τροποποιητικού κανονισμού] το 
αργότερο, η Επιτροπή προβαίνει σε 
αξιολόγηση του αντίκτυπου των 
χρηματοπιστωτικών μέσων στη 
λειτουργία δράσεων στον τομέα των 
ψηφιακών υπηρεσιών.»

Τροπολογία 647

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 276 – σημείο 1 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1α) Στην απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, στο άρθρο 4 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 3α:
«3α. Έως τις … [δύο έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] το αργότερο, η Επιτροπή 
προβαίνει σε αξιολόγηση της λειτουργίας 
της χρηματοδότησης του πλαισίου 
στήριξης SST στο πλαίσιο των 
αναθεωρημένων χρηματοπιστωτικών 
κανόνων.»

Τροπολογία 648

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 278 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επανεξέταση αυτή καλύπτει, μεταξύ 
άλλων, την εφαρμογή των διατάξεων του 
μέρους Ι τίτλος VIII και των προθεσμιών 
που ορίζονται στο άρθρο 251.

Η επανεξέταση αυτή καλύπτει, μεταξύ 
άλλων, την εφαρμογή των διατάξεων του 
μέρους Ι τίτλος Χ και των προθεσμιών που 
ορίζονται στο άρθρο 251.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στον τίτλο σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να διατηρηθεί, όπως 
ισχύει στον ισχύοντα δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία 649

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 278 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 278a
Εκτίμηση επιπτώσεων

Η Επιτροπή πραγματοποιεί εκτίμηση 
επιπτώσεων πριν από τη δημοσίευση 
πρότασης για την αναθεώρηση του 
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 252 α (νέα).
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Τροπολογία 650

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 279 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 και ο κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 
καταργούνται με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 20ΧΧ.

Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 καταργείται με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 20ΧΧ.

Αιτιολόγηση

Τεχνική διόρθωση. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός πρέπει να καταργηθεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία 651

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 280 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τη δεύτερη 
παράγραφο του παρόντος άρθρου, το 
άρθρο 121 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
εφαρμόζεται από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου μετά το 2020, 
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη 
βασική πράξη.

Αιτιολόγηση

Παρότι ο ο εισηγητής υποστηρίζει την καταβολή πληρωμών με την προϋπόθεση της τήρησης 
όρων, αναγνωρίζεται ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως εκείνες στον τομέα της 
εξωτερικής δράσης και ανάπτυξης, η επίτευξη αυτού του στόχου εντός της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού ενδέχεται να μην είναι εφικτή.

Τροπολογία 652

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – κεφάλαιο 3 – σημείο 39.1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) όταν η απόφαση σχετικά με τη 
συγκρότηση αποστολής για μη 
στρατιωτική διαχείριση κρίσεων στο 
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πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 
προβλέπει την δυνατότητα αυτή για 
λόγους επιχειρησιακής έκτακτης 
ανάγκης.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα εφαρμογής της διαπραγματευτικής διαδικασίας για την μη στρατιωτική διαχείριση 
κρίσεων θα πρέπει να επιτρέπεται, όποτε το επιβάλλει ο επείγων χαρακτήρας της κατάστασης. 
Αυτό καθορίζεται σε ad hoc στο πλαίσιο της απόφασης για τη συγκρότηση της αποστολής 
διαχείρισης κρίσεων.


