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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού παρουσιάζει στην Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Κατά το στάδιο της επιλογής των 
έργων, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλίζεται μια προσέγγιση βασισμένη 
στα αποτελέσματα· για τον σκοπό αυτόν, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να συγκρίνουν 
τις αιτήσεις χρηματοδότησης και να 
αξιολογούν τα αποτελέσματα με βάση 
τους σχετικούς δείκτες που 
περιλαμβάνονται στο έργο. Η επιλογή των 
έργων θα πρέπει να βασίζεται σε ευθεία 
σύγκριση των αιτήσεων, και η λογική της 
επιλογής με βάση τη σειρά υποβολής των 
προτάσεων θα πρέπει να αποφεύγεται.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Recital 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 

(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 
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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.

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 και μετά 
από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 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.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για την εξέταση των επιδόσεων 
των προγραμμάτων, τα κράτη μέλη πρέπει 
να συστήσουν επιτροπές παρακολούθησης. 
Για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο 
Συνοχής, οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
θα πρέπει να αντικατασταθούν από έναν 
ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο πολιτικής με 
βάση τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες 
και δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση 
του προγράμματος που διατίθενται από το 
κράτος μέλος.

(27) Για την εξέταση των επιδόσεων 
των προγραμμάτων, τα κράτη μέλη πρέπει 
να συστήσουν, με διαφανή τρόπο,
επιτροπές παρακολούθησης. Για το ΕΤΠΑ, 
το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, οι 
ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης θα πρέπει να 
αντικατασταθούν από έναν ετήσιο 
διαρθρωμένο διάλογο πολιτικής με βάση 
τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος που διατίθενται από το 
κράτος μέλος.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Για να καταστεί δυνατή η άμεση 
εφαρμογή των κατ’ αποκοπή συντελεστών, 

(35) Για να καταστεί δυνατή η άμεση 
εφαρμογή των κατ’ αποκοπή συντελεστών, 
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όλοι οι κατ’ αποκοπή συντελεστές που 
καθορίστηκαν από τα κράτη μέλη κατά την 
περίοδο 2014-2020 και οι οποίοι 
βασίζονται σε δίκαιη, αντικειμενική και 
επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού θα 
πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται για 
παρόμοιες πράξεις που λαμβάνουν στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού, χωρίς να 
απαιτείται νέα μέθοδος υπολογισμού.

όλοι οι κατ’ αποκοπή συντελεστές που 
καθορίστηκαν από τα κράτη μέλη κατά την 
περίοδο 2014-2020 και οι οποίοι 
βασίζονται σε δίκαιη, αντικειμενική και 
επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού θα 
πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται για 
παρόμοιες πράξεις που λαμβάνουν στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού, χωρίς να 
απαιτείται νέα μέθοδος υπολογισμού, 
όμως θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη ο πληθωρισμός.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45α) Προκειμένου να καταπολεμηθεί η 
διασυνοριακή απάτη στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων, θα πρέπει να θεσπιστεί 
ένα ταχύ και αποτελεσματικό σύστημα 
ανταλλαγής πληροφοριών μέσω 
αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών, ώστε να είναι 
δυνατή η διασταύρωση των λογιστικών 
εγγραφών που αφορούν συναλλαγές 
μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών 
μελών, και κατ’ επέκταση να 
εξασφαλίζεται οριζόντια και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των κρατών μελών.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Θα πρέπει να είναι δυνατή η 
μείωση των επαληθεύσεων και των 
απαιτήσεων ελέγχου όταν υπάρχει 
διαβεβαίωση ότι το πρόγραμμα 
λειτούργησε αποτελεσματικά τα τελευταία 

(52) Θα πρέπει να είναι δυνατή η 
μείωση των επαληθεύσεων και των 
απαιτήσεων ελέγχου όταν υπάρχει 
διαβεβαίωση ότι το πρόγραμμα 
λειτούργησε αποτελεσματικά τα τελευταία 
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δύο συναπτά έτη, δεδομένου ότι αυτό 
αποδεικνύει ότι τα Ταμεία εκτελούνται 
αποτελεσματικά και αποδοτικά επί 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

δύο συναπτά έτη, δεδομένου ότι αυτό 
αποδεικνύει ότι τα Ταμεία εκτελούνται 
αποτελεσματικά και αποδοτικά επί 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα, και 
ταυτόχρονα θα πρέπει να διατηρηθεί η 
δυνατότητα διενέργειας τυχαίων και 
αιφνίδιων ελέγχων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν και να 
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε 
παρατυπία, συμπεριλαμβανομένης της 
απάτης που διαπράττεται από τους 
δικαιούχους. Επιπλέον, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/201318

και τους κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2988/9519 και αριθ. 2185/9620, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί 
διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων 
και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με 
στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, 
διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη
δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/193921, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά 
και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης 
και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις 
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
(ΕΕ) 2017/137122 σχετικά με την 
καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 
δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε κάθε πρόσωπο ή 
οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης να συνεργάζεται πλήρως για 
την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα 

(58) Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν και να 
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε 
παρατυπία, συμπεριλαμβανομένης της 
απάτης που διαπράττεται από τους 
δικαιούχους. Επιπλέον, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/201318

και τους κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2988/9519 και αριθ. 2185/9620, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί 
διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων 
και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με 
στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, 
διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράτυπη
δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/193921, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά 
και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης 
και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις 
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
(ΕΕ) 2017/137122 σχετικά με την 
καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 
δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε κάθε πρόσωπο ή 
οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης να συνεργάζεται πλήρως για 
την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα 
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αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να 
μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της 
Ένωσης να χορηγούν ισοδύναμα 
δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή 
σχετικά με τις διαπιστωθείσες παρατυπίες, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
απάτης, και σχετικά με την 
παρακολούθησή τους καθώς και την 
παρακολούθηση των ερευνών της OLAF.

αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να 
μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της 
Ένωσης να χορηγούν ισοδύναμα 
δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή 
σχετικά με τις διαπιστωθείσες παρατυπίες, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
απάτης, και σχετικά με την 
παρακολούθησή τους καθώς και την 
παρακολούθηση των ερευνών της OLAF.

_________________ _________________

18 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, 
σ. 1).

18 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, 
σ. 1).

19 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.95, σ.1).

19 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312
της 23.12.95, σ.1).

20 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 
15.11.1996, σ. 2).

20 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 
15.11.1996, σ. 2).

21 Κανονισμός (ΕE) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 

21 Κανονισμός (ΕE) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
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συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ.1).

συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ.1).

22 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

22 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί 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, και οι εμπειρογνώμονές 
τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την κατάρτιση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(70) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
διαφανείς και κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 
της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί 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, 
και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 12



AD\1165360EL.docx 9/19 PE628.627v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «δείκτης εκροών»: δείκτης για τη 
μέτρηση των ειδικών παραδοτέων της 
παρέμβασης·

(12) «δείκτης εκροών»: ποιοτικός και 
ποσοτικός δείκτης για τη μέτρηση των 
ειδικών παραδοτέων της παρέμβασης·

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «δείκτης αποτελεσμάτων»: δείκτης 
για τη μέτρηση των βραχυπρόθεσμων 
επιδράσεων των υποστηριζόμενων 
παρεμβάσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στους 
άμεσους παραλήπτες, τον στοχευόμενο 
πληθυσμό ή τους χρήστες της υποδομής·

(13) «δείκτης αποτελεσμάτων»: 
ποιοτικός και ποσοτικός δείκτης για τη 
μέτρηση των βραχυπρόθεσμων 
επιδράσεων των υποστηριζόμενων
παρεμβάσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στους 
άμεσους παραλήπτες, τον στοχευόμενο 
πληθυσμό ή τους χρήστες της υποδομής·

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, το κράτος 
μέλος προωθεί τη συμμετοχή των εν λόγω 
εταίρων τόσο στην εκπόνηση συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης όσο και σε όλη τη 
διάρκεια της προετοιμασίας και της 
εφαρμογής των προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
στις επιτροπές παρακολούθησης σύμφωνα 
με το άρθρο 34.

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, το κράτος 
μέλος προωθεί τη συμμετοχή και τον 
σεβασμό των εν λόγω εταίρων τόσο στην 
εκπόνηση συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
όσο και σε όλη τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής στις επιτροπές 
παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 
34.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή κοινοποιεί την 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με 
τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για 
την εταιρική σχέση, η οποία αναφέρεται 
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, το αργότερο έως τις 31 
Ιουλίου 2020. Η εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δεν ορίζει 
ημερομηνία εφαρμογής προγενέστερη της 
ημερομηνίας έκδοσής της.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η παραβίαση οποιασδήποτε 
υποχρέωσης, η οποία επιβάλλεται στα 
κράτη μέλη είτε από το παρόν άρθρο είτε 
από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 
αριθ. 240/2014, δεν συνιστά παρατυπία 
που οδηγεί σε δημοσιονομική διόρθωση 
σύμφωνα με το άρθρο 98.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η 
Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τους 
εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά 
με την εφαρμογή των προγραμμάτων.

4. Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η 
Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τους 
εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά 
με την εφαρμογή των προγραμμάτων και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
το αποτέλεσμα.

Τροπολογία 15
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα ποσά των εισφορών για τον 
μηχανισμό InvestEU ανά Ταμείο και ανά 
κατηγορία περιφέρειας·

ε) εάν υπάρχει λόγος, τα ποσά των 
εισφορών για τον μηχανισμό InvestEU ανά 
Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμφωνία 
εταιρικής σχέσης και τη συμμόρφωσή της 
με τον παρόντα κανονισμό και τους 
ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες. Η 
Επιτροπή στην αξιολόγησή της λαμβάνει 
ιδίως υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμφωνία 
εταιρικής σχέσης και τη συμμόρφωσή της 
με τον παρόντα κανονισμό και τους 
ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες. Η 
Επιτροπή στην αξιολόγησή της λαμβάνει 
ιδίως υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις και τηρεί τις αρχές της 
εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ 
της Επιτροπής και ενός κράτους μέλους 
όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής 
ενός αναγκαίου πρόσφορου όρου στον 
ειδικό στόχο ή τις προτεραιότητες ενός 
προγράμματος, ή την πλήρωσή του, 
εναπόκειται στην Επιτροπή να αποδείξει 
τη δυνατότητα εφαρμογής ή τη μη 
πλήρωση του όρου με αιτιολογημένη 
γνώμη.

Τροπολογία 18
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 β. Η Επιτροπή αίρει αμελλητί την 
αναστολή των ενδιάμεσων πληρωμών για 
μια προτεραιότητα, εφόσον το κράτος 
μέλος έχει ολοκληρώσει τις ενέργειες για 
την πλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων 
όρων που εφαρμόζονται στο σχετικό 
πρόγραμμα και οι οποίοι δεν πληρούνταν 
όταν η Επιτροπή έλαβε την απόφαση 
αναστολής. Αίρει επίσης αμελλητί την 
αναστολή εφόσον, λόγω τροποποιήσεως 
του προγράμματος που αφορά τη σχετική 
προτεραιότητα, οι εν λόγω αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι δεν είναι πλέον 
εφαρμοστέοι.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τη συνάφεια των δεικτών που 
εφαρμόζονται μέχρι στιγμής.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Αν ένα κράτος μέλος, σε συνέχεια 
αίτησης που υποβλήθηκε σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, δεν αναλάβει 
αποτελεσματική δράση εντός των 
προθεσμιών που ορίζονται στις 
παραγράφους 3 και 4, η Επιτροπή 
δύναται να αναστείλει μέρος ή το σύνολο 
των πληρωμών για τα οικεία 
προγράμματα ή προτεραιότητες σύμφωνα 

διαγράφεται
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με το άρθρο 91.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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 
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πρόταση με ειδική πλειοψηφία, εντός ενός 
μηνός από την υποβολή της πρότασης της 
Επιτροπής.

πρόταση με ειδική πλειοψηφία, εντός 
τριών μηνών από την υποβολή της 
πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Συμβούλιο εγκρίνει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, επί προτάσεως της 
Επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 7 σχετικά με την αναστολή 
πληρωμών.

διαγράφεται

Τροπολογία 25

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.

9. Το πεδίο και το επίπεδο της 
αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων 
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.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 15 – παράγραφος 10 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση επανειλημμένης μη 
συμμόρφωσης, η αναστολή των 
αναλήψεων υποχρεώσεων μπορεί να 
υπερβεί τις μέγιστες τιμές που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

Σε περίπτωση επανειλημμένης μη 
συμμόρφωσης, η αναστολή των 
αναλήψεων υποχρεώσεων υπόκειται σε 
ανώτατο όριο διπλάσιο των μέγιστων 
τιμών που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 11 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α. Η διαδικασία που περιγράφεται 
στις παραγράφους 7 έως 11 εφαρμόζεται 
μόνο εφόσον:

α) έχουν ήδη αναπτυχθεί εργαλεία 
οικονομικής διακυβέρνησης,

β) τα εργαλεία αυτά έχουν αποδειχθεί 
ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
μακροοικονομικής και δημοσιονομικής 
σταθερότητας, και

γ) μία από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) της 
παραγράφου 7 θέτει σε κίνδυνο τις 
δαπάνες της πολιτικής συνοχής στο εν 
λόγω κράτος μέλος.
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Τροπολογία 29

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. 
Ειδικότερα, όταν για ένα κράτος μέλος 
πληρούται ένας από τους όρους που 
ορίζονται στην παράγραφο 7, η Επιτροπή 
ενημερώνει πάραυτα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και παραθέτει τους λόγους 
για την πρότασή της και λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με τα Ταμεία και τα 
προγράμματα που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείμενο αναστολής
αναλήψεων υποχρεώσεων, καθώς και τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο της εν λόγω 
αναστολής στην οικονομία του κράτους 
μέλους, για τους σκοπούς του 
διαρθρωμένου διαλόγου, ώστε να 
διεξαχθεί ουσιαστική συζήτηση και να 
διευκολυνθεί η διαφανής διαδικασία 
επιβολής της νομοθεσίας. Η Επιτροπή 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πριν υποβάλει πρόταση για αναστολή των 
αναλήψεων υποχρεώσεων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 12 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να 
καλέσει την Επιτροπή σε διαρθρωμένο 
διάλογο σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαβίβαση των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο.

διαγράφεται
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Τροπολογία 31

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.

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την 
πρόταση αναστολής των αναλήψεων 
υποχρεώσεων ή την πρόταση άρσης της 
αναστολής αμέσως μετά την έγκρισή της, 
δηλώνοντας τους λόγους της πρότασης.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Οι παράγραφοι 1 έως 12 δεν 
εφαρμόζονται στις προτεραιότητες ή στα 
προγράμματα βάσει του άρθρου [4 
στοιχείο γ) σημείο v) σημείο ii)] του 
κανονισμού ΕΚΤ+.

13. Οι παράγραφοι 1 έως 12 δεν 
εφαρμόζονται στις προτεραιότητες ή στα 
προγράμματα που εμπίπτουν στο άρθρο [4 
παράγραφος 1 σημείο xi] του κανονισμού 
ΕΚΤ+.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις και άλλες συναφείς 
ενωσιακές συστάσεις προς τα κράτη 
μέλη·

iii) των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα στοιχεία γ) και δ) της παρούσας 
παραγράφου δεν ισχύουν για τον ειδικό 
στόχο που καθορίζεται στο άρθρο [4 
στοιχείο γ) σημείο vii)] του κανονισμού 
ΕΚΤ+.

Τα στοιχεία γ) και δ) της παρούσας 
παραγράφου δεν ισχύουν για τον ειδικό 
στόχο που καθορίζεται στο άρθρο [4 
παράγραφος 1 σημείο xi] του κανονισμού 
ΕΚΤ+.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο 
Συνοχής μπορούν να παρέχουν από κοινού 
στήριξη για προγράμματα στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και
την ανάπτυξη».

1. Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο 
Συνοχής μπορούν να παρέχουν από κοινού 
στήριξη για προγράμματα στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση, 
την ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη».

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Για να αποφεύγονται καταστάσεις 
κατά τις οποίες αναστέλλονται οι 
πληρωμές, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
συμμόρφωσης λόγω έλλειψης διοικητικής 
ικανότητας λαμβάνουν επαρκή τεχνική 
βοήθεια για τη βελτίωση της διοικητικής 
τους ικανότητας.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον αριθμό των πράξεων που α) ως προς τα δεδομένα που 
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επιλέχθηκαν, το συνολικό επιλέξιμο 
κόστος τους, τη συνεισφορά από τα Ταμεία 
και τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που 
δηλώθηκαν από τους δικαιούχους στη 
διαχειριστική αρχή, κατανεμημένες στο 
σύνολό τους ανά είδος παρέμβασης·

προβλέπεται να διαβιβάζονται έως τις 31 
Ιανουαρίου, τις 31 Μαρτίου, τις 31 
Μαΐου, τις 31 Ιουλίου, τις 30 Σεπτεμβρίου 
και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, τον 
αριθμό των πράξεων που επιλέχθηκαν, το 
συνολικό επιλέξιμο κόστος τους, τη 
συνεισφορά από τα Ταμεία και τις 
συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που 
δηλώθηκαν από τους δικαιούχους στη 
διαχειριστική αρχή, κατανεμημένες στο 
σύνολό τους ανά είδος παρέμβασης·

Τροπολογία 38

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) μόνον ως προς τα δεδομένα που 
προβλέπεται να διαβιβάζονται έως τις 31 
Μαΐου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, 
τις τιμές των δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων για επιλεγμένες πράξεις 
και τις τιμές που έχουν επιτευχθεί από τις 
πράξεις.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ποιότητα και την αξιοπιστία του 
συστήματος παρακολούθησης και των 
δεδομένων σχετικά με τους δείκτες.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ποιότητα, την ανεξαρτησία και την 
αξιοπιστία του συστήματος 
παρακολούθησης και των δεδομένων 
σχετικά με τους δείκτες.
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