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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδιες επί της 
ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1a. επισημαίνει το ψήφισμά του της 
14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το 
επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης 
του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 
20201a· εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή 
του σε προγράμματα στους τομείς του 
πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων 
ενημέρωσης, της νεολαίας, του 
αθλητισμού, της δημοκρατίας, της 
ιθαγένειας και της κοινωνίας των 
πολιτών, τα οποία έχουν αποδείξει με 
σαφή τρόπο την ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία τους και παραμένουν δημοφιλή για 
τους δικαιούχους· επισημαίνει εκ νέου ότι 
μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ευρώπη 
μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον της 
παρέχονται ενισχυμένα χρηματοδοτικά 
μέσα· ζητεί, ως εκ τούτου, την παροχή 
συνεχούς στήριξης σε υφιστάμενες 
πολιτικές, αύξηση πόρων για ενωσιακά 
εμβληματικά προγράμματα, και 
πρόσθετες ευθύνες σε συνδυασμό με 
πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα·

_____________

1a Κείμενα που εγκρίθηκαν 
P8_TA(2018)0075.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19 α) Είναι σημαντικό να 
διασφαλιστούν η χρηστή οικονομική 
διαχείριση του προγράμματος και η όσο 
το δυνατόν αποτελεσματικότερη και 
απλούστερη για τους συμμετέχοντες 
εφαρμογή του, ενώ παράλληλα πρέπει να 
κατοχυρώνονται η ασφάλεια δικαίου και 
η πρόσβαση όλων των συμμετεχόντων 
στο πρόγραμμα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19 β) Η βελτίωση της εκτέλεσης και της 
ποιότητας των δαπανών θα πρέπει να 
αποτελούν κατευθυντήρια αρχή για την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος, 
ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων·

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Η πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλειμμάτων 
όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη έχει ως στόχο να παράσχει στην 
Ένωση τη δυνατότητα να προστατεύει 
καλύτερα τον προϋπολογισμό της, όταν οι 
αδυναμίες σε συνάρτηση με το κράτος 
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δικαίου θίγουν ή απειλούν να θίξουν τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Ο 
κανονισμός θα πρέπει να συμπληρώνει το 
πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», ο ρόλος του 
οποίου είναι διαφορετικός, δηλαδή να 
στηρίζει περαιτέρω την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης με βάση 
το κράτος δικαίου και την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και να διασφαλίζει ότι οι 
πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος για το 
διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 
[305 000 000] EUR σε τρέχουσες τιμές.

1. Κατά την έννοια του [αναφορά 
που πρέπει να επικαιροποιηθεί 
καταλλήλως σύμφωνα με τη νέα 
διοργανική συμφωνία: σημείο 17 της 
διοργανικής συμφωνίας της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση], το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή 
του προγράμματος για το διάστημα 2021 
έως 2027, το οποίο αντιπροσωπεύει την 
προνομιακή αναφορά για την αρμόδια για 
τον προϋπολογισμό αρχή κατά την ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού, 
ανέρχεται σε 316 000 000 EUR σε τιμές 
2018 (356 000 000 EUR). σε τρέχουσες 
τιμές).

Αιτιολόγηση

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο προτείνεται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΕΚ 
της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ, με βάση μια προκαταρκτική 
τεχνική κατανομή ανά πρόγραμμα που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω 
προσαρμογών, χωρίς ταυτόχρονα να μεταβληθεί η συνολική θέση του ΕΚ όπως εκτίθεται στα 
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ψηφίσματα αυτά καθώς και το συνολικό επίπεδο του 1,3% του ΑΕΕ της ΕΕ-27.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δράση που έχει λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο 
του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά από 
οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένων ταμείων υπό 
επιμερισμένη διαχείριση, με την 
προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν 
καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. [Η σωρευτική 
χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο 
των επιλέξιμων δαπανών της δράσης και η 
στήριξη από διάφορα προγράμματα της 
Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ 
αναλογία].

1. Δράση που έχει λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο 
του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά από 
οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένων ταμείων υπό 
επιμερισμένη διαχείριση, με την 
προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν 
καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες και ότι η 
διπλή χρηματοδότηση από τα ταμεία 
αποφεύγεται με σαφή αναφορά των 
πηγών χρηματοδότησης για κάθε 
κατηγορία δαπανών, σύμφωνα με την 
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. [Η σωρευτική 
χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο 
των επιλέξιμων δαπανών της δράσης και η 
στήριξη από διαφορετικά προγράμματα 
της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται 
κατ’ αναλογία].

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες ενωσιακής 
χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την 
προέλευση της χρηματοδότησης και 
εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά 
την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την 
προέλευση της χρηματοδότησης και 
εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά 
την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 
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στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού, 
καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία και 
συμβάλλοντας στις προσπάθειες που 
καταβάλλει η Επιτροπή για τη 
συγκέντρωση δεδομένων με σκοπό την 
ενίσχυση της δημοσιονομικής 
διαφάνειας.
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