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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Πρέπει να αντιμετωπιστεί 
καταλλήλως το πρόβλημα που δημιουργεί 
η πολυμορφία νομικών και διοικητικών 
συστημάτων των κρατών μελών, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι 
παρατυπίες και να καταπολεμάται η 
απάτη. H διακύμανση του αριθμού των 
παρατυπιών μπορεί να συνδεθεί με την 
εξέλιξη των πολυετών κύκλων 
προγραμματισμού και την 
καθυστερημένη υποβολή εκθέσεων. Όλα 
αυτά απαιτούν ενιαίο σύστημα συλλογής 
συγκρίσιμων δεδομένων από τα κράτη 
μέλη για τις παρατυπίες και τις 
περιπτώσεις απάτης, προκειμένου να 
τυποποιηθεί η διαδικασία κοινοποίησης 
και να εξασφαλιστούν η ποιότητα και η 
συγκρισιμότητα των στοιχείων που 
υποβάλλονται·

Αιτιολόγηση

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 
2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
Καταπολέμηση της απάτης. Διατίθενται στον δικτυακό τόπο: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-
0196+0+DOC+XML+V0//EL

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Θεωρεί ότι οι δραστηριότητες 
πρόληψης της Επιτροπής και της OLAF 
είναι αδιαμφισβήτητες καθώς και η 
ενίσχυση του συστήματος έγκαιρου 
εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) και 
του συστήματος πληροφοριών κατά της 
απάτης (AFIS) και η ολοκλήρωση των 
εθνικών στρατηγικών για την 
καταπολέμηση της απάτης. Από τις 
απαιτήσεις αυτές απορρέει η ανάγκη να 
διαμορφωθεί πλαίσιο για την 
ψηφιοποίηση όλων των διεργασιών στην 
υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ 
(προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, 
αίτηση, αξιολόγηση, υλοποίηση, 
πληρωμές), το οποίο θα εφαρμόζεται από 
όλα τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 
2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
Καταπολέμηση της απάτης. Διατίθενται στον δικτυακό τόπο: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-
0196+0+DOC+XML+V0//EL

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ενωσιακή στήριξη στους τομείς 
της προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, της υποβολής 
έκθεσης παρατυπιών και της αμοιβαίας 
διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας σε 
τελωνειακά και γεωργικά θέματα θα πρέπει 
να ευθυγραμμιστεί στο πλαίσιο ενός 
ενιαίου προγράμματος, του προγράμματος 
της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης 
(το «πρόγραμμα»), με σκοπό την ενίσχυση 
των συνεργειών και της δημοσιονομικής 

(6) Η ενωσιακή στήριξη στους τομείς 
της προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, της υποβολής 
έκθεσης παρατυπιών και της αμοιβαίας 
διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας σε 
τελωνειακά και γεωργικά θέματα θα πρέπει 
να ευθυγραμμιστεί στο πλαίσιο ενός 
ενιαίου προγράμματος, του προγράμματος 
της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης 
(το «πρόγραμμα»), με σκοπό την ενίσχυση 
των συνεργειών και της δημοσιονομικής 
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ευελιξίας, καθώς και την απλούστευση της 
διαχείρισης.

ευελιξίας, καθώς και την απλούστευση της 
διαχείρισης. Επιπλέον, η αποφυγή 
επαναλήψεων και η αναζήτηση 
συνεργειών ανάμεσα στο πρόγραμμα της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης 
και σε άλλα συναφή προγράμματα σε 
τομείς όπως η δικαιοσύνη, τα τελωνεία 
και οι εσωτερικές υποθέσεις θα 
διερευνηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης 
των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) 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 διαχείρισης, και προβλέπουν 
ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 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 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

(10) 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 διαχείρισης, και προβλέπουν 
ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι 
συμβάσεις που χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του 
προγράμματος της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της απάτης, υπόκεινται, 
μεταξύ άλλων, στις αρχές της διαφάνειας, 
της αναλογικότητας, της ίσης 
μεταχείρισης και της μη διάκρισης, ενώ 
οι επιχορηγήσεις υπόκεινται επιπλέον στις 
αρχές της συγχρηματοδότησης, της μη 
σωρευτικής ανάθεσης και της μη 
επικαλυπτόμενης χρηματοδότησης, της 
μη αναδρομικότητας και του μη 
κερδοσκοπικού σκοπού. Οι κανόνες που 
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θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 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 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Άρθρο 160, παράγραφος 1, των δημοσιονομικών κανόνων (αρχές που διέπουν τις δημόσιες 
συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης) και το άρθρο 188 του ΔΚ (αρχές που εφαρμόζονται 
στις επιχορηγήσεις)

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 Άρθρο 3

Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εκτέλεση του προγράμματος για την 
περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 181 207 
εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εκτέλεση του προγράμματος για την 
περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 
322 000 000 EUR σε τιμές 2018
(363 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

2. Η ενδεικτική κατανομή του ποσού 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως 
εξής:

2. Η ενδεικτική κατανομή του ποσού 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως 
εξής:

α) 114 207 εκατ. EUR για τον στόχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
2 στοιχείο α)·

α) 203 000 000 EUR σε τιμές 2018 
(229 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές)
για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο α)·

β) 7 εκατ. EUR για τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο β)·

β) 12 000 000 EUR σε τιμές 2018 
(14 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για 
τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο β)·

γ) 60 εκατ. EUR για τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

γ) 107 000 000 EUR σε τιμές 2018 
(120 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές)
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στοιχείο γ). για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

3. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται 
για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 
εκτέλεση του προγράμματος, όπως π.χ. για 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων τεχνολογίας της 
πληροφορίας.

3. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται 
για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 
εκτέλεση του προγράμματος, όπως π.χ. για 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων τεχνολογίας της 
πληροφορίας.
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