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7.2.2019 A8-0043/413

Τροπολογία 413
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Θα πρέπει να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι μηχανισμοί που 
διασφαλίζουν τον σύνδεσμο μεταξύ των 
ενωσιακών πολιτικών χρηματοδότησης 
και της οικονομικής διακυβέρνησης της 
Ένωσης, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή 
να υποβάλει πρόταση προς το Συμβούλιο 
να αναστείλει μέρος ή το σύνολο των 
αναλήψεων υποχρεώσεων για ένα ή 
περισσότερα από τα προγράμματα του 
οικείου κράτους μέλους σε περίπτωση 
που το εν λόγω κράτος μέλος αδυνατεί να 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο 
της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης. Για να διασφαλιστεί η 
ομοιόμορφη υλοποίηση και λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία των δημοσιονομικών 
συνεπειών των μέτρων, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στο Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να 
ενεργεί βάσει πρότασης της Επιτροπής. 
Για να διευκολυνθεί η έκδοση των 
αποφάσεων που απαιτούνται για να 
εξασφαλίζονται αποτελεσματικά μέτρα 
στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται αντίστροφη ειδική 
πλειοψηφία.

διαγράφεται

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/414

Τροπολογία 414
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση 
στο Συμβούλιο για αναστολή του συνόλου 
ή μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων ή 
των πληρωμών για ένα ή περισσότερα 
προγράμματα ενός κράτους μέλους στην 
περίπτωση που:

διαγράφεται

α) το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με 
το άρθρο 126 παράγραφος 8 ή το άρθρο 
126 παράγραφος 11 της ΣΛΕΕ ότι ένα 
κράτος μέλος δεν έχει αναλάβει 
αποτελεσματική δράση ώστε να 
διορθώσει το υπερβολικό του έλλειμμα·
β) το Συμβούλιο εκδίδει δύο διαδοχικές 
συστάσεις στην ίδια διαδικασία 
υπερβολικών ανισορροπιών, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου,40 με το σκεπτικό ότι ένα 
κράτος μέλος υπέβαλε ανεπαρκές σχέδιο 
διορθωτικής δράσης·
γ) το Συμβούλιο εκδίδει δύο διαδοχικές 
αποφάσεις στην ίδια διαδικασία 
υπερβολικών ανισορροπιών, σύμφωνα με 
το άρθρο 10 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, διά 
των οποίων διαπιστώνεται η μη 
συμμόρφωση ενός κράτους μέλους με το 
σκεπτικό ότι δεν έλαβε τη συνιστώμενη 
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διορθωτική δράση·
δ) η Επιτροπή συμπεραίνει ότι ένα 
κράτος μέλος δεν έλαβε μέτρα όπως 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 του Συμβουλίου41 και, κατά 
συνέπεια, αποφασίζει να μην εγκρίνει την 
εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας 
που έχει χορηγηθεί στο εν λόγω κράτος 
μέλος·
ε) το Συμβούλιο αποφασίζει ότι το κράτος 
μέλος δεν συμμορφώνεται με το 
πρόγραμμα μακροοικονομικής 
προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 
7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου42 , ή με τα μέτρα που 
ζητούνται με απόφαση του Συμβουλίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
Δίνεται προτεραιότητα στην αναστολή 
των αναλήψεων υποχρεώσεων 
(δεσμεύσεων)· οι πληρωμές 
αναστέλλονται μόνο αν απαιτείται άμεση 
δράση και σε περιπτώσεις σημαντικής μη 
συμμόρφωσης. Η αναστολή πληρωμών 
εφαρμόζεται σε αιτήσεις πληρωμής που 
υποβλήθηκαν για τα οικεία προγράμματα 
μετά την ημερομηνία της απόφασης 
αναστολής.
Η Επιτροπή μπορεί, λόγω εξαιρετικών 
οικονομικών συγκυριών ή κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, το οποίο 
υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός 10 
ημερών από την έκδοση της απόφασης ή 
της σύστασης που αναφέρεται στο 
προηγούμενο εδάφιο, να προτείνει στο 
Συμβούλιο την ακύρωση της αναστολής 
που αναφέρεται στο ίδιο εδάφιο.
_________________
40 Κανονισμός (EE) αριθ. 1176/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, 
σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση 
των υπερβολικών μακροοικονομικών 
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ανισορροπιών (ΕΕ L 306 της 23.11.2011, 
σ. 25).
41 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του 
Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, 
για τη θέσπιση ενός μηχανισμού 
μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης 
του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών 
μελών (ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 1).
42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για 
την ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών 
μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία 
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές 
δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα 
(ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/415

Τροπολογία 415
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Πρόταση της Επιτροπής για την 
αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων 
θεωρείται εγκριθείσα από το Συμβούλιο 
εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει, 
μέσω εκτελεστικής πράξης, να απορρίψει 
την εν λόγω πρόταση με ειδική 
πλειοψηφία, εντός ενός μηνός από την 
υποβολή της πρότασης της Επιτροπής.

διαγράφεται

Η αναστολή των αναλήψεων 
υποχρεώσεων εφαρμόζεται για τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων από τα Ταμεία 
για το οικείο κράτος μέλος, από την 1η 
Ιανουαρίου του έτους που έπεται της 
απόφασης περί αναστολής.
Το Συμβούλιο εγκρίνει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, επί προτάσεως της 
Επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 7 σχετικά με την αναστολή 
πληρωμών.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/416

Τροπολογία 416
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Το πεδίο και το επίπεδο της 
αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων 
ή των πληρωμών που επιβάλλεται είναι 
αναλογικά, τηρούν την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών 
και λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες στο οικείο κράτος 
μέλος, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο της 
ανεργίας, το επίπεδο της φτώχειας ή του 
κοινωνικού αποκλεισμού στο οικείο 
κράτος μέλος σε σχέση με τον ενωσιακό 
μέσο όρο και τον αντίκτυπο της 
αναστολής στην οικονομία του οικείου 
κράτους μέλους. Ειδικός παράγοντας που 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι ο 
αντίκτυπος των αναστολών σε 
προγράμματα κρίσιμης σημασίας για την 
αντιμετώπιση αντίξοων οικονομικών ή 
κοινωνικών συνθηκών.

διαγράφεται

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/417

Τροπολογία 417
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η αναστολή των αναλήψεων 
υποχρεώσεων υπόκειται στο ανώτατο 
όριο του 25 % των αναλήψεων 
υποχρεώσεων που αφορούν το επόμενο 
ημερολογιακό έτος για τα Ταμεία ή του 
0,25 % του ονομαστικού ΑΕΠ, αναλόγως 
του ποιο ποσοστό είναι χαμηλότερο, σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

διαγράφεται

α) στην πρώτη περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος που αναφέρεται 
στην παράγραφο 7 στοιχείο α)·
β) στην πρώτη περίπτωση μη 
συμμόρφωσης που αφορά σχέδιο 
διορθωτικής δράσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 7 
στοιχείο β)·
γ) στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με 
τη συνιστώμενη διορθωτική δράση 
σύμφωνα με διαδικασία υπερβολικών 
ανισορροπιών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 7 στοιχείο γ)·
δ) στην πρώτη περίπτωση μη 
συμμόρφωσης που αναφέρεται στα 
στοιχεία δ) και ε) της παραγράφου 7.
Σε περίπτωση επανειλημμένης μη 
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συμμόρφωσης, η αναστολή των 
αναλήψεων υποχρεώσεων μπορεί να 
υπερβεί τις μέγιστες τιμές που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/418

Τροπολογία 418
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Το Συμβούλιο αίρει την αναστολή 
των αναλήψεων υποχρεώσεων ύστερα 
από πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 8, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

διαγράφεται

α) εάν η διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος αναστέλλεται σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1467/97 του Συμβουλίου43 ή το Συμβούλιο 
αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 12 της ΣΛΕΕ να καταργήσει 
την απόφαση για την ύπαρξη 
υπερβολικού ελλείμματος·
β) εάν το Συμβούλιο έχει επικυρώσει το 
διορθωτικό σχέδιο δράσης που υπέβαλε 
το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1176/2011 ή η διαδικασία 
υπερβολικών ανισορροπιών (ΔΥΑ) έχει 
τεθεί σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 
10 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού 
ή το Συμβούλιο έχει περατώσει τη 
διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του εν λόγω 
κανονισμού·
γ) εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι ένα 
κράτος μέλος έχει λάβει κατάλληλα 
μέτρα, όπως αναφέρεται στον κανονισμό 
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(ΕΚ) αριθ. 332/2002·
δ) εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι το 
οικείο κράτος μέλος έχει λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα για την υλοποίηση του 
προγράμματος προσαρμογής που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 472/2013 ή τα μέτρα που 
απαιτούνται βάσει απόφασης του 
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 136 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
Ύστερα από την άρση της αναστολής των 
αναλήψεων υποχρεώσεων από το 
Συμβούλιο, η Επιτροπή επανεγγράφει 
στον προϋπολογισμό τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων που ανεστάλησαν, 
σύμφωνα με το άρθρο [8] του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) [ […] (κανονισμός για το 
ΠΔΠ)] του Συμβουλίου.
Οι ανασταλείσες αναλήψεις υποχρεώσεων 
δεν μπορούν να επανεγγραφούν στον 
προϋπολογισμό πέραν του έτους 2027.
Η προθεσμία για την αποδέσμευση του 
επανεγγεγραμμένου ποσού στον 
προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 99 
αρχίζει από το έτος κατά το οποίο η 
ανασταλείσα ανάληψη υποχρεώσεων 
επανεγγράφηκε στον προϋπολογισμό.
Το Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση, βάσει 
πρότασης της Επιτροπής, όσον αφορά 
την άρση της αναστολής των πληρωμών 
εφόσον πληρούνται οι εφαρμοστέοι όροι 
που θεσπίζονται στο πρώτο εδάφιο.
_________________
43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για 
την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της 
εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος (ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 
6).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/419

Τροπολογία 419
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 12 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Ειδικότερα, όταν για ένα κράτος μέλος 
πληρούται ένας από τους όρους που 
ορίζονται στην παράγραφο 7, η Επιτροπή 
ενημερώνει πάραυτα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και παρέχει λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με τα Ταμεία και τα 
προγράμματα που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείμενο αναστολής 
αναλήψεων υποχρεώσεων.

Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
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7.2.2019 A8-0043/420

Τροπολογία 420
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 12 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την 
πρόταση αναστολής των αναλήψεων 
υποχρεώσεων ή την πρόταση άρσης της 
αναστολής.

διαγράφεται
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7.2.2019 A8-0043/421

Τροπολογία 421
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις τιμές των δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων για επιλεγμένες πράξεις 
και τις τιμές που έχουν επιτευχθεί από τις 
πράξεις.

β) τις τιμές των δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων για επιλεγμένες πράξεις 
και τις τιμές που έχουν επιτευχθεί από τις 
πράξεις, αναλυτικά για το κάθε φύλο, 
κατά περίπτωση.
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7.2.2019 A8-0043/422

Τροπολογία 422
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση 
αξιολόγηση για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
τη συνάφεια, τη συνέπεια και την 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία κάθε Ταμείου 
πριν από το τέλος του 2024. Η Επιτροπή 
μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις 
σχετικές πληροφορίες που είναι ήδη 
διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο [128] 
του δημοσιονομικού κανονισμού.

1. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση 
αξιολόγηση για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
τη συνάφεια, τη συνέπεια και την 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
φύλων, κάθε Ταμείου πριν από το τέλος 
του 2024. Η Επιτροπή μπορεί να 
χρησιμοποιήσει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες 
σύμφωνα με το άρθρο [128] του 
δημοσιονομικού κανονισμού.
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