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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Η τελωνειακή ένωση αποτελεί 
έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένας από τους 
μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς 
στον κόσμο, και είναι απαραίτητη για την 
ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
προς όφελος των επιχειρήσεων και των 
πολιτών της ΕΕ. Στο ψήφισμά του της 
14ης Μαρτίου 2018, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία 
όσον αφορά την τελωνειακή απάτη, η 
οποία έχει προκαλέσει σημαντική 
απώλεια εσόδων για τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επανέλαβε ότι μια ισχυρότερη και πιο 
φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί 
μόνον εάν της διατεθούν ενισχυμένα 
οικονομικά μέσα, και ζήτησε, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή στήριξη των 
υφιστάμενων πολιτικών, την αύξηση των 
πόρων για τα εμβληματικά προγράμματα 
της Ένωσης, και τη χρηματοδότηση των 
πρόσθετων ευθυνών με πρόσθετα 
χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή του 

διαγράφεται
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προγράμματος εργασίας στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου27.

__________________

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να υπάρχει 
κατάλληλη ανταπόκριση στις 
εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες, 
τις απειλές και τις τεχνολογίες, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την 
τροποποίηση των σκοπών των 
τελωνειακών ελέγχων για τις δράσεις που 
είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέσου 
καθώς και του καταλόγου των δεικτών για 
τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών 
στόχων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διενεργεί 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 
του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 

(22) Προκειμένου να υπάρχει 
κατάλληλη ανταπόκριση στις 
εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες, 
τις απειλές και τις τεχνολογίες, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την 
έγκριση προγραμμάτων εργασίας, την 
τροποποίηση των σκοπών των 
τελωνειακών ελέγχων για τις δράσεις που 
είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέσου 
καθώς και του καταλόγου των δεικτών για 
τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών 
στόχων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διενεργεί 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 
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2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η 
ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 
ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που είναι επιφορτισμένοι με την 
κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 
2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η 
ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 
ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που είναι επιφορτισμένοι με την 
κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί 
κανόνες που θεσπίζονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και προσδιορίζουν 
συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον 
καθορισμό και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, 
δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και 
έμμεσης εκτέλεσης, και προβλέπουν 
ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της 
ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και 
την αποτελεσματική χρηματοδότηση της 
ΕΕ.

(24) Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί 
κανόνες που θεσπίζονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και προσδιορίζουν 
συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον 
καθορισμό και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, 
δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και 
έμμεσης εκτέλεσης, και προβλέπουν 
ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της 
ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και 
την αποτελεσματική χρηματοδότηση της 
ΕΕ. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
παρόντος μέσου θα πρέπει να τηρεί τις 
αρχές της διαφάνειας, της 
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αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης 
και της μη διακριτικής μεταχείρισης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων των δράσεων και να αποφέρουν 
αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, 
ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της 
διοικητικής επιβάρυνσης και του 
αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. 
Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο χρήσης κατ’ αποκοπή ποσών, 
ενιαίων συντελεστών και μοναδιαίων 
δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που 
δεν συνδέεται με τις δαπάνες, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 
του δημοσιονομικού κανονισμού.

(25) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων των δράσεων και να αποφέρουν 
αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, 
ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της 
διοικητικής επιβάρυνσης και του 
αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. 
Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο χρήσης κατ’ αποκοπή ποσών, 
ενιαίων συντελεστών και μοναδιαίων 
δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που 
δεν συνδέεται με τις δαπάνες, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Η 
βελτίωση της υλοποίησης και η ποιότητα 
των δαπανών θα πρέπει να αποτελούν 
κατευθυντήριες αρχές για την επίτευξη 
των στόχων του μέσου, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τη βέλτιστη χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26 α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
επιτακτική η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η 
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της Ένωσης να εφαρμόσει τη 
συμφωνία του Παρισιού και να αναλάβει 
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ηγετική θέση όσον αφορά την υλοποίηση 
των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης 
της ισότητας των φύλων, το Ταμείο θα 
συμβάλει στην ενσωμάτωση των 
δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη 
του γενικού στόχου του 25% τουλάχιστον 
των δαπανών του προϋπολογισμού της 
ΕΕ για την επίτευξη των κλιματικών 
στόχων του ΠΔΠ κατά την περίοδο 2021-
2027, και του 30% το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027. Οι 
σχετικές ενέργειες θα προσδιοριστούν 
κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση 
του Ταμείου, και θα εκτιμηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του μέσου για το διάστημα 2021 
– 2027 ανέρχεται σε 1 300 000 000 EUR 
σε τρέχουσες τιμές.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του μέσου για το διάστημα 2021 
– 2027 ανέρχεται σε 1 149 175 000 EUR 
σε τιμές 2018 (1 300 000 000 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 προκαταρκτική 
τεχνική κατανομή ανά πρόγραμμα που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω 
προσαρμογών, και παράλληλα με την τήρηση της συνολικής θέσης του ΕΚ, όπως διατυπώνεται 
στα εν λόγω ψηφίσματα, και του συνολικού επιπέδου του 1,3% του ΑΕΕ της ΕΕ των 27.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα εργασίας 
εγκρίνονται από την Επιτροπή με 
εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 15.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14, για την 
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙα, με 
στόχο τον ορισμό των προγραμμάτων 
εργασίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
μέσου διενεργείται όταν υπάρχουν 
επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την 
εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο 
τέσσερα έτη από την έναρξη της 
εφαρμογής του μέσου.

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
μέσου διενεργείται όταν υπάρχουν 
επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την 
εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο 
δύο έτη από την έναρξη της εφαρμογής 
του μέσου.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή 
του μέσου, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη 
μετά τη λήξη της περιόδου που 
καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή 
προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του 
μέσου.

3. Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή 
του μέσου, αλλά το αργότερο δύο έτη μετά 
τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο 
άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική 
αξιολόγηση του μέσου.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
12 παράγραφος 2 ανατίθεται στην 
Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 
παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
12 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 
εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σʼ αυτή. Η απόφαση δεν θίγει 
το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 
παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 
εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σʼ αυτή. Η απόφαση δεν θίγει 
το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 και το άρθρο 12 
παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν 
έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εάν, προτού λήξει η εν λόγω 
προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 2
και το άρθρο 12 παράγραφος 2 τίθεται σε 
ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εάν, προτού λήξει η εν λόγω 
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και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
«επιτροπή του προγράμματος Τελωνεία» 
που αναφέρεται στο άρθρο 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX]38.

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

__________________

38 COM(2018) 442.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 

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 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού, 
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μέσων ενημέρωσης και του κοινού. καταδεικνύοντας έτσι την ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία και συμβάλλοντας 
στις προσπάθειες συλλογής δεδομένων 
που καταβάλλει η Επιτροπή για την 
ενίσχυση της δημοσιονομικής 
διαφάνειας.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIα

Προγράμματα εργασίας
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