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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει τον σκοπό που εξυπηρετεί ο προτεινόμενος 
κανονισμός για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης από γενικευμένες ελλείψεις 
όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος, οι οποίες επηρεάζουν ή απειλούν να 
επηρεάσουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι υπάρχει σαφής 
σύνδεση μεταξύ του σεβασμού του κράτους δικαίου και της αποτελεσματικής εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. Αναγνωρίζει επίσης ότι η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του δικαστικού 
σώματος είναι ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου. 
Θεωρεί, παράλληλα, ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός παρέχει υπερβολικά μεγάλη διακριτική 
ευχέρεια στην Επιτροπή. Ειδικότερα, τα κριτήρια για την κίνηση της διαδικασίας και την 
ποιοτική αξιολόγηση δεν ορίζονται με σαφήνεια, ούτε τα κριτήρια για την επιλογή και την 
έκταση των μέτρων, και η Επιτροπή θα είναι εντέλει ελεύθερη να αποφασίζει εάν θα 
εφαρμόσει ένα μέτρο, ποιο μέτρο θα πρέπει να εφαρμοστεί και κατά πόσον το εν λόγω μέτρο 
θα μπορούσε να αρθεί αργότερα. Αυτό είναι ακόμη πιθανότερο δεδομένου ότι η πρόταση της 
Επιτροπής θα θεωρείται εγκριθείσα εκτός εάν το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία εντός ενός μηνός, την απορρίπτει («αντίστροφη ειδική πλειοψηφία»). Επιπλέον, 
ο προτεινόμενος μηχανισμός φαίνεται να στερείται νομικής βάσης (το άρθρο 322 της ΣΛΕΕ, 
στο οποίο βασίζεται η πρόταση, δεν επαρκεί). Φαίνεται επίσης ότι ο μηχανισμός αυτός είναι 
δυσανάλογος, ιδίως σε σύγκριση με το άρθρο 7 της ΣΕΕ, το οποίο μπορεί να καλύπτει 
παρόμοιες περιπτώσεις ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου και το οποίο απαιτεί, 
ανάλογα με τις περιστάσεις, πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων του Συμβουλίου και ομοφωνία 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει έναν 
διαφορετικό μηχανισμό. Ο συντάκτης γνωμοδότησης επικρίνει επίσης το γεγονός ότι δεν 
διεξήχθησαν ειδικές διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και δεν διενεργήθηκε 
εκτίμηση επιπτώσεων κατά την εκπόνηση του προτεινόμενου κανονισμού. Ειδικότερα, η 
πρόταση προβλέπει ότι, στην άμεση και έμμεση διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 62 στοιχεία 
α) και γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, τα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν μόνον όταν ο 
αποδέκτης είναι κρατικός φορέας. Εάν δεν πληρούται αυτή η προϋπόθεση, η εν λόγω 
ενωσιακή χρηματοδότηση δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο των μέτρων που 
αναφέρονται στον προτεινόμενο κανονισμό. Χωρίς εκτίμηση επιπτώσεων η οποία θα 
διευκρινίζει το ποσοστό του προϋπολογισμού της Ένωσης που θα παραμείνει εκτός της 
προστασίας του προτεινόμενου μηχανισμού, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν τα δυνητικά 
οφέλη του. Ο συντάκτης γνωμοδότησης διερωτάται επίσης για ποιο λόγο η πρόταση δεν 
επιβάλλει στην Επιτροπή την υποχρέωση να αξιολογεί τη δυνατότητα άρσης των μέτρων με 
δική της πρωτοβουλία και να υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προτεινόμενου 
κανονισμού. Με βάση τα ανωτέρω, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να τροποποιηθεί η 
πρόταση όπως εμφαίνεται κατωτέρω. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβει υπόψη 
τους τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το κράτος δικαίου είναι μία από τις 
βασικές αξίες στις οποίες εδράζεται η 
Ένωση. Όπως υπενθυμίζεται στο άρθρο 2 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
οι αξίες αυτές είναι κοινές για τα κράτη 
μέλη.

(1) Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του 
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς 
και του σεβασμού των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των προσώπων που 
ανήκουν σε μειονότητες. Σύμφωνα με τα 
άρθρα 2 και 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τα κράτη
μέλη και τα θεσμικά όργανα οφείλουν να 
σέβονται, να προστατεύουν και να 
προάγουν τις αξίες αυτές, που είναι κοινές 
σε όλα τα κράτη μέλη εντός κοινωνίας 
που χαρακτηρίζεται από τον 
πλουραλισμό, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, 
την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών. Το άρθρο 2 της 
ΣΕΕ δεν προβλέπει ιεράρχηση μεταξύ 
των αξιών αυτών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της αιτιολογικής σκέψης με την ισχύουσα 
διατύπωση του άρθρου 2 της ΣΕΕ.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα κράτη μέλη συνεργάζονται 
δεόντως και σε πλαίσιο ειλικρίνειας για 
να αναλάβουν τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους 
της Ένωσης, όπως υπενθυμίζεται στη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η έννοια του κράτους δικαίου 
απαιτεί όλες οι δημόσιες εξουσίες να 
ενεργούν στα πλαίσια των περιορισμών 
που θέτει η νομοθεσία, σύμφωνα με τις 
αξίες της δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, και υπό τον έλεγχο 
ανεξάρτητων και αμερόληπτων 
δικαστηρίων. Ειδικότερα, απαιτεί να 
τηρούνται7 οι αρχές της νομιμότητας8, της 
ασφάλειας δικαίου9, της απαγόρευσης της 
αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας10, 
της διάκρισης των εξουσιών11 και της 
αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας 
από ανεξάρτητα δικαστήρια12.

(2) Η έννοια του κράτους δικαίου 
απαιτεί όλες οι δημόσιες εξουσίες να 
ενεργούν στα πλαίσια των περιορισμών 
που θέτει η νομοθεσία, σύμφωνα με τις 
αξίες της δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, και υπό τον έλεγχο 
ανεξάρτητων και αμερόληπτων 
δικαστηρίων. Ειδικότερα, απαιτεί να 
τηρούνται7 οι αρχές της νομιμότητας8, της 
ασφάλειας δικαίου9, της απαγόρευσης της 
αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας10, 
της διάκρισης των εξουσιών11 και της 
αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας 
από ανεξάρτητα δικαστήρια12.

_____________________________ _____________________________

7 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, CAS Succhi di Frutta, C-
496/99, PECLI:EU:C:2004:236, σκέψη 63.

7 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, CAS Succhi di Frutta, C-
496/99, PECLI:EU:C:2004:236, σκέψη 63.

8 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης 
Νοεμβρίου 1981, Amministrazione delle 
finanze dello Stato κατά Srl Meridionale 
Industria Salumi και λοιπών — Ditta Italo 
Orlandi & Figlio και Ditta Vincenzo 
Divella κατά Amministrazione delle 
finanze dello Stato. Συνεκδικασθείσες 
υποθέσεις 212 έως 217/80, 
ECLI:EU:C:1981:270, σκέψη 10.

8 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης 
Νοεμβρίου 1981, Amministrazione delle 
finanze dello Stato κατά Srl Meridionale 
Industria Salumi και λοιπών — Ditta Italo 
Orlandi & Figlio και Ditta Vincenzo 
Divella κατά Amministrazione delle 
finanze dello Stato. Συνεκδικασθείσες 
υποθέσεις 212 έως 217/80, 
ECLI:EU:C:1981:270, σκέψη 10.

9 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης 
Σεπτεμβρίου 1989, Hoechst, 
Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 46/87 και 
227/88, ECLI:EU:C:1989:337, σκέψη 19.

9 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης 
Σεπτεμβρίου 1989, Hoechst, 
Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 46/87 και 
227/88, ECLI:EU:C:1989:337, σκέψη 19.

10 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης 
Νοεμβρίου 2016, Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, σκέψη 36· 
Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης 
Νοεμβρίου 2016, Poltorak, C-452/16, 
ECLI:EU:C:2016:858, σκέψη 35· και 
απόφαση του Δικαστηρίου, της 22ας 
Δεκεμβρίου 2010, DEB, C-279/09, 

10 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης 
Νοεμβρίου 2016, Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, σκέψη 36· 
Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης 
Νοεμβρίου 2016, Poltorak, C-452/16, 
ECLI:EU:C:2016:858, σκέψη 35· και 
απόφαση του Δικαστηρίου, της 22ας 
Δεκεμβρίου 2010, DEB, C-279/09, 
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ECLI:EU:C:2010:811, σκέψη 58. ECLI:EU:C:2010:811, σκέψη 58.

11 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 27ης 
Φεβρουαρίου 2018, Associação Sindical 
dos Juízes Portugueses κατά Tribunal de 
Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, 
σκέψεις 31, 40-41.

11 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 27ης 
Φεβρουαρίου 2018, Associação Sindical 
dos Juízes Portugueses κατά Tribunal de 
Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, 
σκέψεις 31, 40-41· απόφαση του 
Δικαστηρίου της 25ης Ιουλίου 2018, LM, 
C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, 
σκέψεις 63-67.

12 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση 
του κράτους δικαίου», COM(2014) 158 
final, Παράρτημα I.

12 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση 
του κράτους δικαίου», COM(2014) 158 
final, Παράρτημα I.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει την ευθυγράμμιση της αιτιολογικής σκέψης με την πλέον πρόσφατη 
νομολογία του Δικαστηρίου.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η ανεξαρτησία του δικαστικού 
σώματος προϋποθέτει, ιδίως, ότι τα 
δικαστικά όργανα είναι σε θέση να ασκούν 
τα δικαστικά τους καθήκοντα εντελώς 
αυτόνομα, χωρίς να υπόκεινται σε κανέναν 
ιεραρχικό περιορισμό ή χωρίς να 
υπόκεινται σε οποιαδήποτε σχέση 
υπαγωγής έναντι οποιουδήποτε, και χωρίς 
να λαμβάνουν εντολές ή οδηγίες από καμία 
απολύτως προέλευση, και ότι, ως εκ 
τούτου, προστατεύονται από εξωτερικές 
παρεμβάσεις ή πιέσεις που θα μπορούσαν 
να βλάψουν την ανεξάρτητη κρίση των 
μελών τους και να επηρεάσουν τις 
αποφάσεις τους. Οι εγγυήσεις 
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας απαιτούν 
την ύπαρξη κανόνων, ιδίως όσον αφορά τη 
σύνθεση του οργάνου και τον διορισμό, τη 
διάρκεια της θητείας καθώς και τους 
λόγους της απόρριψης και της απόλυσης 

(7) Η ανεξαρτησία του δικαστικού 
σώματος προϋποθέτει, ιδίως, ότι τα 
δικαστικά όργανα είναι σε θέση να ασκούν 
τα δικαστικά τους καθήκοντα εντελώς 
αυτόνομα, χωρίς να υπόκεινται σε κανέναν 
ιεραρχικό περιορισμό ή χωρίς να 
υπόκεινται σε οποιαδήποτε σχέση 
υπαγωγής έναντι οποιουδήποτε, και χωρίς 
να λαμβάνουν εντολές ή οδηγίες από καμία 
απολύτως προέλευση, και ότι, ως εκ 
τούτου, προστατεύονται από εξωτερικές 
παρεμβάσεις ή πιέσεις που θα μπορούσαν 
να βλάψουν την ανεξάρτητη κρίση των 
μελών τους και να επηρεάσουν τις 
αποφάσεις τους. Η ανεξαρτησία του 
δικαστικού σώματος προϋποθέτει επίσης 
ότι τηρείται ίση απόσταση έναντι των 
διαδίκων και των αντίστοιχων 
συμφερόντων τους όσον αφορά το 
αντικείμενο των εν λόγω διαδικασιών. Η 
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των μελών του, ώστε οι πολίτες να μην 
έχουν καμία εύλογη αμφιβολία ως προς τη 
θωράκιση του εν λόγω οργάνου έναντι 
εξωτερικών παραγόντων και ως προς την 
ουδετερότητά του έναντι των 
αντιμαχόμενων συμφερόντων.

πτυχή αυτή απαιτεί αντικειμενικότητα 
και απουσία συμφέροντος από την 
έκβαση της διαδικασίας πλην της 
αυστηρής εφαρμογής του κράτους 
δικαίου. Οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας και 
αμεροληψίας απαιτούν την ύπαρξη 
κανόνων, ιδίως όσον αφορά τη σύνθεση 
του οργάνου και τον διορισμό, τη διάρκεια 
της θητείας καθώς και τους λόγους της 
αποχής, της απόρριψης και της απόλυσης 
των μελών του, ώστε οι πολίτες να μην 
έχουν καμία εύλογη αμφιβολία ως προς τη 
θωράκιση του εν λόγω οργάνου έναντι 
εξωτερικών παραγόντων και ως προς την 
ουδετερότητά του έναντι των 
αντιμαχόμενων συμφερόντων.

(βλέπε τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 7α νέα της πρότασης)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει την ευθυγράμμιση της αιτιολογικής σκέψης με την πλέον πρόσφατη 
νομολογία του Δικαστηρίου (βλέπε ειδικότερα υπόθεση C-216/18, σκέψεις 63-67).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η απαίτηση για μια ανεξάρτητη 
δικαστική αρχή συνεπάγεται επίσης ότι 
το πειθαρχικό καθεστώς που διέπει τα 
πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την 
εκδίκαση μιας διαφοράς πρέπει να 
διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ώστε 
να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος 
χρησιμοποίησης του καθεστώτος ως 
συστήματος πολιτικού ελέγχου του 
περιεχομένου των δικαστικών 
αποφάσεων. Συναφώς, η θέσπιση 
κανόνων που καθορίζουν ιδίως 
συμπεριφορές οι οποίες συνιστούν 
πειθαρχικά αδικήματα και τις κυρώσεις 
που εφαρμόζονται επ’ αυτών, που 
προβλέπουν την παρέμβαση ανεξάρτητου 
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οργάνου βάσει διαδικασίας η οποία 
εγγυάται πλήρως τα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στα άρθρα 47 και 48 του 
Χάρτη, ιδίως τα δικαιώματα της άμυνας, 
και οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα 
προσβολής των αποφάσεων των 
πειθαρχικών οργάνων ενώπιον των 
δικαστηρίων, αποτελεί ένα σύνολο 
βασικών εγγυήσεων για τη διαφύλαξη της 
ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας.

(βλέπε τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 7 της πρότασης)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει την ευθυγράμμιση της αιτιολογικής σκέψης με την πλέον πρόσφατη 
νομολογία του Δικαστηρίου (βλέπε ειδικότερα υπόθεση C-216/18, σκέψεις 63-67).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση να παρακολουθεί συνεχώς την 
κατάσταση του κράτους δικαίου στα 
κράτη μέλη και θα μπορούσε να 
προβλεφθεί μηχανισμός της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ζητήθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 
20161α.

_________

1α Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 
που περιέχει συστάσεις προς την 
Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση 
μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, 
το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα (2015/2254(INL)), ΕΕ C 215 
της 19.6.2018, σ. 162-177.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο προσδιορισμός γενικευμένων 
ελλείψεων απαιτεί ποιοτική αξιολόγηση 
από την Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή θα 
μπορούσε να βασίζεται σε πληροφορίες 
από όλες τις διαθέσιμες πηγές και τα 
αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα, 
συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
καθώς και συμπερασμάτων και συστάσεων 
συναφών διεθνών οργανισμών και 
δικτύων, όπως είναι τα όργανα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Ανωτάτων 
Δικαστηρίων και το Ευρωπαϊκό δίκτυο 
δικαστικών συμβουλίων.

(12) Ο προσδιορισμός γενικευμένων 
ελλείψεων απαιτεί αμερόληπτη, διαφανή 
και ποιοτική αξιολόγηση από την 
Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει
να βασίζεται σε πληροφορίες από όλες τις 
διαθέσιμες πηγές και τα αναγνωρισμένα 
θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων και του χρονοδιαγράμματος 
έγκρισης, εφαρμογής και επιβολής από το 
κράτος μέλος των συναφών κεφαλαίων 
του κεκτημένου, αποφάσεων του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου καθώς και συμπερασμάτων 
και συστάσεων συναφών διεθνών 
οργανισμών και δικτύων, όπως είναι τα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των 
Ανωτάτων Δικαστηρίων και το Ευρωπαϊκό 
δίκτυο δικαστικών συμβουλίων.

(βλέπε τροπολογίες στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της πρότασης)

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Είναι σημαντικό να 
διασφαλίζονται πλήρως τα νόμιμα 
συμφέροντα των τελικών αποδεκτών και 
των δικαιούχων του προγράμματος ή του 
ταμείου στο οποίο εστιάζουν τα μέτρα σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη 
και δεν θα πρέπει να θίγονται από τις 
παραβιάσεις κανόνων για τις οποίες δεν 
ευθύνονται. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
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λαμβάνει υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο 
στους τελικούς αποδέκτες και τους 
δικαιούχους όταν προτείνει τέτοια μέτρα 
και θα πρέπει να παρακολουθεί ενεργά 
την τήρηση της νομικής υποχρέωσης των 
κρατών μελών να συνεχίσουν να 
πραγματοποιούν πληρωμές μετά την 
έγκριση μέτρων από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Σε 
περίπτωση παράβασης από κράτος 
μέλος, η Επιτροπή θα πρέπει να 
ενημερώνει τους τελικούς αποδέκτες ή 
τους δικαιούχους για τα δικαιώματά 
τους.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Προτού προτείνει συγκεκριμένα 
μέτρα, η Επιτροπή θα πρέπει 
υποχρεωτικά να αξιολογεί επίσης τις 
πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις των 
εν λόγω μέτρων στον εθνικό 
προϋπολογισμό του οικείου κράτους 
μέλους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
αρχές της αναλογικότητας και της μη 
εισαγωγής διακρίσεων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και 
υπό το πρίσμα της σημασίας των 
δημοσιονομικών επιπτώσεων των μέτρων 
που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στο 
Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να ενεργεί 

(15) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και 
υπό το πρίσμα της σημασίας των 
δημοσιονομικών επιπτώσεων των μέτρων 
που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 
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βάσει πρότασης της Επιτροπής. Για να 
διευκολυνθεί η έκδοση αποφάσεων που 
απαιτούνται για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται ψηφοφορία 
με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία.

Επιτροπή. 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Λόγω των επιπτώσεών τους στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, τα μέτρα 
που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να τίθενται σε ισχύ 
μόνον αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο εγκρίνουν μεταφορά σε 
δημοσιονομικό αποθεματικό ποσού 
αντίστοιχου με την αξία των μέτρων που 
έχουν θεσπιστεί. Για να διασφαλιστεί η 
ταχεία λήψη απόφασης για τα μέτρα που 
απαιτούνται για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
οι μεταφορές αυτές θα πρέπει να 
θεωρούνται εγκεκριμένες εκτός εάν, εντός 
καθορισμένης προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, το οποίο 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, τις 
τροποποιήσει ή τις απορρίψει.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η Επιτροπή, πριν να προτείνει τη 
θέσπιση οποιουδήποτε μέτρου δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ενημερώσει το οικείο κράτος μέλος για 
τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι 
ενδέχεται να υπάρχει γενικευμένη έλλειψη 
όσον αφορά το κράτος δικαίου στο εν 
λόγω κράτος μέλος. Το κράτος μέλος θα 

(16) Η Επιτροπή, πριν να προτείνει τη 
θέσπιση οποιουδήποτε μέτρου δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ενημερώσει το οικείο κράτος μέλος για 
τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι 
ενδέχεται να υπάρχει γενικευμένη έλλειψη 
όσον αφορά το κράτος δικαίου στο εν 
λόγω κράτος μέλος. Η Επιτροπή θα 
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πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του. Η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις 
παρατηρήσεις αυτές.

πρέπει να ενημερώνει αμελλητί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την κοινοποίηση και το 
περιεχόμενό της. Το οικείο κράτος μέλος 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις 
παρατηρήσεις αυτές.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το Συμβούλιο, έπειτα από 
πρόταση της Επιτροπής, θα πρέπει να 
άρει μέτρα με ανασταλτικό αποτέλεσμα, 
αν η κατάσταση που οδήγησε στην 
επιβολή των εν λόγω μέτρων έχει 
αποκατασταθεί επαρκώς.

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει να άρει 
μέτρα με ανασταλτικό αποτέλεσμα και να 
διαβιβάσει πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με σκοπό 
την πλήρη ή μερική άρση του 
δημοσιονομικού αποθεματικού για τα εν 
λόγω μέτρα, αν η κατάσταση που οδήγησε 
στην επιβολή των εν λόγω μέτρων έχει 
αποκατασταθεί επαρκώς.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί 
ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
οποιαδήποτε μέτρα προτείνονται και 
θεσπίζονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό,

διαγράφεται

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «κράτος δικαίου»: η αξία της 
Ένωσης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
η οποία περιλαμβάνει τις εξής αρχές: 
νομιμότητα, που υποδηλώνει διαφανή, 
υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική 
διαδικασία για τη θέσπιση νόμων· 
ασφάλεια δικαίου· απαγόρευση της 
αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας· 
αποτελεσματική δικαστική προστασία από 
ανεξάρτητα δικαστήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· διάκριση των εξουσιών και 
ισότητα ενώπιον του νόμου·

α) «κράτος δικαίου»: νοείται σε 
σχέση με τις αξίες της Ένωσης που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα κριτήρια προσχώρησης στην Ένωση
όπως υπενθυμίζονται στο άρθρο 49 της 
Συνθήκης· περιλαμβάνει τις εξής αρχές: 
νομιμότητα, που υποδηλώνει διαφανή, 
υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική 
διαδικασία για τη θέσπιση νόμων· 
ασφάλεια δικαίου· απαγόρευση της 
αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας· 
αποτελεσματική δικαστική προστασία από 
ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· διάκριση των εξουσιών και 
ισότητα ενώπιον του νόμου·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α

Παρακολούθηση

Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί 
συνεχώς την ορθή εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου και τον σεβασμό του 
κράτους δικαίου.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα Όροι για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης

(Βλέπε τροπολογίες στα άρθρα 3, 4 και 5 της πρότασης)
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Αιτιολόγηση

Ο τίτλος του παρόντος άρθρου θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το πραγματικό του περιεχόμενο.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την αποτελεσματική και έγκαιρη 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης και την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις δικές τους 
έρευνες ή διώξεις, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες νομικές πράξεις τους και με 
την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.

στ) την αποτελεσματική και έγκαιρη 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης και, υπό την 
επιφύλαξη της συμμετοχής του οικείου 
κράτους μέλους, με την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία στις δικές τους έρευνες ή 
διώξεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
νομικές πράξεις τους και με την αρχή της 
καλόπιστης συνεργασίας.

Αιτιολόγηση

Δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη στη συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) διακινδύνευση της ικανότητας 
κράτους μέλους να τηρεί τις υποχρεώσεις 
του μέλους της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να 
εφαρμόζει αποτελεσματικά τους κανόνες, 
τα πρότυπα και τις πολιτικές που 
συνιστούν την κείμενη νομοθεσία της 
Ένωσης·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιεχόμενο των μέτρων Μέτρα για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης

(Βλέπε τροπολογίες στα άρθρα 3, 4 και 5 της πρότασης)

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος του παρόντος άρθρου θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το πραγματικό του περιεχόμενο. 

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μπορούν να θεσπιστούν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα κατάλληλα
μέτρα:

1. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 3, μπορούν να θεσπιστούν ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

(Βλέπε τροπολογίες στα άρθρα 3 και 5 της πρότασης)

Αιτιολόγηση

Προτείνεται σαφέστερη διατύπωση.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) κατά περίπτωση, αναστολή της 
έμμεσης διαχείρισης και εκτέλεση υπό 
καθεστώς άμεσης διαχείρισης αντ’ 
αυτής·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προτείνει ένα πρόσθετο μέτρο για την προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά στην απόφαση για τη 
θέσπιση των μέτρων, η επιβολή των
κατάλληλων μέτρων δεν θίγει την 
υποχρέωση των κρατικών φορέων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) 
ή των κρατών μελών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) για την 
υλοποίηση του προγράμματος ή του 
κονδυλίου που επηρεάζεται από το μέτρο, 
και ιδίως την υποχρέωση να καταβάλλουν 
πληρωμές στους τελικούς αποδέκτες ή 
στους δικαιούχους.

2. Η επιβολή των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν θίγει 
την υποχρέωση των κρατικών φορέων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) 
ή των κρατών μελών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) για την 
υλοποίηση του προγράμματος ή του 
κονδυλίου που επηρεάζεται από το μέτρο, 
και ιδίως την υποχρέωση να καταβάλλουν 
πληρωμές στους τελικούς αποδέκτες ή 
στους δικαιούχους. Η Επιτροπή 
παρακολουθεί ενεργά την τήρηση των 
νομικών απαιτήσεων από τους τελικούς 
αποδέκτες ή τους δικαιούχους. Εάν η 
Επιτροπή διαπιστώσει ότι το κράτος 
μέλος δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του 
να εξασφαλίσει τις πληρωμές και τα 
έννομα συμφέροντα των τελικών 
αποδεκτών ή των δικαιούχων, λαμβάνει 
όλα τα κατάλληλα μέτρα για να βοηθήσει 
τους εν λόγω αποδέκτες ή δικαιούχους 
στην διεκδίκηση των απαιτήσεών τους. 
Το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
XXXX (κανονισμός περί κοινών 
διατάξεων) δεν εφαρμόζεται.

(Βλέπε τροπολογίες στα άρθρα 3 και 5 της πρότασης)

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ, το Κοινοβούλιο θεωρεί 
ότι «οι τελικοί δικαιούχοι του προϋπολογισμού της Ένωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
θιγούν από παραβιάσεις των κανόνων για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνοι» (βλέπε παράγραφο 
119). Ως εκ τούτου, το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του προτεινόμενου κανονισμού 
κοινών διατάξεων (COM (2018 375) – το οποίο εξαρτά την υποχρέωση της εθνικής αρχής να 
διασφαλίζει την πληρωμή στον δικαιούχο από τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης – δεν θα 
πρέπει να ισχύει στην προκειμένη περίπτωση.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι 
αναλογικά προς τη φύση, τη σοβαρότητα 
και την έκταση της γενικευμένης έλλειψης 
όσον αφορά το κράτος δικαίου. Τα κράτη 
μέλη, στο μέτρο του δυνατού, στοχοθετούν 
τις δράσεις της Ένωσης που επηρεάζονται 
ή ενδέχεται να επηρεαστούν από την εν 
λόγω έλλειψη.

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι 
αναλογικά προς τη φύση, τη σοβαρότητα, 
τη διάρκεια και την έκταση της 
γενικευμένης έλλειψης όσον αφορά το 
κράτος δικαίου. Τα κράτη μέλη, στο μέτρο 
του δυνατού, στοχοθετούν τις δράσεις της 
Ένωσης που επηρεάζονται ή ενδέχεται να 
επηρεαστούν από την εν λόγω έλλειψη.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όπου η Επιτροπή διαπιστώνει ότι
έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι 
πληρούνται οι όροι του άρθρου 3, 
αποστέλλει γραπτή κοινοποίηση προς το εν 
λόγω κράτος μέλος, εκθέτοντας τους 
λόγους στους οποίους στήριξε τη 
διαπίστωσή της.

1. Όπου η Επιτροπή έχει βάσιμους 
λόγους να πιστεύει ότι πληρούνται οι όροι 
του άρθρου 3, αποστέλλει γραπτή 
κοινοποίηση προς το εν λόγω κράτος 
μέλος, εκθέτοντας τους λόγους στους 
οποίους στήριξε τη διαπίστωσή της. Η 
Επιτροπή ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο για κάθε τέτοια 
κοινοποίηση και το περιεχόμενό της.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει 
υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
καθώς και συμπερασμάτων και 
συστάσεων συναφών διεθνών οργανισμών.

2. Προτού προσφύγει στη γραπτή 
κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 
1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες τις 
σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων και του 
χρονοδιαγράμματος για την έγκριση, την 
εφαρμογή και την επιβολή από το κράτος 
μέλος των σχετικών κεφαλαίων του 
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κεκτημένου, όταν υπάρχουν, αποφάσεων 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Λαμβάνει επίσης υπόψη τα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις των
συναφών διεθνών οργανισμών, και 
συγκεκριμένα:

i) τον κατάλογο ελέγχου της 
Επιτροπής της Βενετίας,

ii) τη σύσταση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης CM/Rec (2010)12 σχετικά με 
τους δικαστές: ανεξαρτησία, 
αποτελεσματικότητα και αρμοδιότητες, 

iii) την έκθεση της Επιτροπής της 
Βενετίας σχετικά με την ανεξαρτησία του 
δικαστικού συστήματος – Μέρος I: Η 
ανεξαρτησία των δικαστών (CDL-
AD(2010)004),

iv) την έκθεση της Επιτροπής της 
Βενετίας σχετικά με το μέρος ΙΙ: η 
εισαγγελική αρχή (CDL-AD (2010)040), 
και

v) τις συναφείς εκθέσεις αξιολόγησης 
και συμμόρφωσης της ομάδας κρατών 
κατά της διαφθοράς (GRECO).

Αιτιολόγηση

Ο σαφέστερος προσδιορισμός των πιθανών πηγών καθοδήγησης θα μπορούσε να βελτιώσει τη 
διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα και τη δυνατότητα ελέγχου του προτεινόμενου μηχανισμού, 
καθώς και την ασφάλεια δικαίου και τη μη αυθαιρεσία των εξουσιών που πρόκειται να 
ανατεθούν στην Επιτροπή. 

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το οικείο κράτος μέλος παρέχει 
όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και 
μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός 
προθεσμίας που ορίζεται από την 
Επιτροπή, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη του 1 μήνα από την ημερομηνία 

4. Το οικείο κράτος μέλος παρέχει 
όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και 
μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός 
προθεσμίας που ορίζεται από την 
Επιτροπή, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη του 1 μήνα ή μεγαλύτερη των 3 
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κοινοποίησης της διαπίστωσης. Στις 
παρατηρήσεις του, το κράτος μέλος μπορεί 
να προτείνει τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της διαπίστωσης. Στις παρατηρήσεις του, 
το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει τη 
λήψη διορθωτικών μέτρων.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
πληροφορίες που ελήφθησαν και τις 
παρατηρήσεις που διατύπωσε το οικείο 
κράτος μέλος, καθώς και την επάρκεια των 
προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων, όταν 
αποφασίζει αν θα υποβάλει ή όχι πρόταση 
απόφασης σχετικά με τα κατάλληλα 
μέτρα.

5. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
πληροφορίες που ελήφθησαν και τις 
παρατηρήσεις που διατύπωσε το οικείο 
κράτος μέλος, καθώς και την επάρκεια των 
προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων, όταν 
αποφασίζει αν θα εκδώσει ή όχι απόφαση
σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει 
αποδειχθεί η γενικευμένη έλλειψη όσον 
αφορά το κράτος δικαίου, υποβάλλει στο 
Συμβούλιο πρόταση εκτελεστικής πράξης
σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα.

6. Όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει 
αποδειχθεί η γενικευμένη έλλειψη όσον 
αφορά το κράτος δικαίου, εκδίδει 
απόφαση σχετικά με τα μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 μέσω 
εκτελεστικής πράξης.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Κατά την έκδοση της απόφασής 
της, η Επιτροπή υποβάλλει ταυτόχρονα 
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στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς του 
ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των 
εγκριθέντων μέτρων σε δημοσιονομικό 
αποθεματικό. Κατά παρέκκλιση του 
άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 6 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αποφασίζουν επί της 
πρότασης μεταφοράς εντός τεσσάρων 
εβδομάδων από την παραλαβή της και 
από τα δύο θεσμικά όργανα. Η πρόταση 
μεταφοράς θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, 
εκτός εάν το Κοινοβούλιο, ενεργώντας με 
πλειοψηφία των ψηφισάντων, ή το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, την τροποποιήσει ή την 
απορρίψει. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ 
εάν ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε 
το Συμβούλιο απορρίψουν την πρόταση 
μεταφοράς εντός της εν λόγω περιόδου. 
Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο τροποποιήσουν την πρόταση 
μεταφοράς, εφαρμόζεται το άρθρο 31 
παράγραφος 8 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Στην πρόταση που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 6, η 
Επιτροπή διασφαλίζει ότι 
προστατεύονται πλήρως τα έννομα 
συμφέροντα των τελικών αποδεκτών ή 
δικαιούχων του προγράμματος ή του 
ταμείου που θίγεται από το μέτρο. Η 
Επιτροπή αξιολογεί επίσης τις πιθανές 
δημοσιονομικές επιπτώσεις που θα έχει η 
μείωση της ενωσιακής χρηματοδότησης 
στον εθνικό προϋπολογισμό του οικείου 
κράτους μέλους, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και 
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της μη εισαγωγής διακρίσεων.

(Βλέπε τροπολογίες στα άρθρα 3 και 4 της πρότασης)

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ, το Κοινοβούλιο θεωρεί 
ότι «οι τελικοί δικαιούχοι του προϋπολογισμού της Ένωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
θιγούν από παραβιάσεις των κανόνων για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνοι», ότι «ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης δεν είναι το κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση της μη τήρησης 
του άρθρου 2 ΣΕΕ, και ότι «οι ενδεχόμενες οικονομικές συνέπειες θα πρέπει να βαρύνουν το 
κράτος μέλος ανεξαρτήτως της εκτέλεσης του προϋπολογισμού» (βλέπε παράγραφο 119).

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει 
εγκριθεί από το Συμβούλιο, εκτός εάν 
αυτό αποφασίσει, με ειδική πλειοψηφία, 
να απορρίψει την πρόταση της 
Επιτροπής εντός ενός μήνα από την 
έγκρισή της από την Επιτροπή.

διαγράφεται

(βλέπε τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 15 της πρότασης)

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Το Συμβούλιο, ενεργώντας με 
ειδική πλειοψηφία, μπορεί να 
τροποποιήσει την πρόταση της 
Επιτροπής και να εγκρίνει το 
τροποποιημένο κείμενο ως απόφαση του 
Συμβουλίου.

διαγράφεται

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί, ανά 
πάσα στιγμή, να υποβάλει στην Επιτροπή 
αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να 
προκύπτει ότι η γενικευμένη έλλειψη όσον 
αφορά το κράτος δικαίου έχει 
αποκατασταθεί ή έχει πάψει να υφίσταται.

1. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί, ανά 
πάσα στιγμή, να υποβάλει στην Επιτροπή 
αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να 
προκύπτει ότι η γενικευμένη έλλειψη όσον 
αφορά το κράτος δικαίου έχει 
αποκατασταθεί επαρκώς ή έχει πάψει να 
υφίσταται.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί την κατάσταση στο 
οικείο κράτος μέλος. Όταν παύουν να 
υφίστανται, εν όλω ή εν μέρει, οι 
γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το 
κράτος δικαίου εξαιτίας των οποίων 
θεσπίστηκαν τα κατάλληλα μέτρα, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο 
πρόταση απόφασης για την άρση των 
μέτρων αυτών εν όλω ή εν μέρει. 
Εφαρμόζεται η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4, 
5, 6 και 7.

Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, η Επιτροπή αξιολογεί την 
κατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος. 
Όταν παύουν να υφίστανται, εν όλω ή εν 
μέρει, οι γενικευμένες ελλείψεις όσον 
αφορά το κράτος δικαίου εξαιτίας των 
οποίων θεσπίστηκαν τα εν λόγω μέτρα, η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση για την άρση 
των μέτρων αυτών εν όλω ή εν μέρει. 
Ταυτόχρονα, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο πρόταση για την εν όλω ή εν 
μέρει άρση του δημοσιονομικού 
αποθεματικού που αναφέρεται στα μέτρα 
που θεσπίστηκαν. Εφαρμόζεται η 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 
παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 6α και 6β.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί με δική της πρωτοβουλία και 
όχι μόνο μετά από αίτηση του οικείου κράτους μέλους. Προτείνεται επίσης σαφέστερη 
διατύπωση.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου

Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με 
μέτρα που προτείνονται ή θεσπίζονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α

Υποβολή εκθέσεων

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά 
την αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
ενδεχομένως ελήφθησαν, το αργότερο 
πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του.

Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον 
απαιτείται, από κατάλληλες προτάσεις.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η 
Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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