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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα νομοθετική πρόταση, η λεγόμενη «Γενική πρόταση», αποτελεί δέσμη προτάσεων 
τροποποιημένων κανονισμών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 
επανεξέτασης/αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020. Η 
πρόταση τροποποιεί, μεταξύ άλλων, τον δημοσιονομικό κανονισμό καθώς και το Ταμείο 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η πρόταση δίνει απάντηση σε πολλές από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τους 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων για την απλούστευση της 
εφαρμογής της πολιτικής συνοχής.

Στο τμήμα της πρότασης που αφιερώνεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI), η συντάκτρια της γνωμοδότησης πραγματεύεται 
ζητήματα όπως οι απλουστευμένες επιλογές κόστους, η υποδομή μικρής κλίμακας, οι 
συνέργειες μεταξύ ΕΔΕΤ και Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), 
καθώς και ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) σε 
σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ).

Η απλούστευση υπήρξε πάντοτε προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Ένα σημαντικό μέρος της παρούσας νομοθετικής πρότασης είναι αφιερωμένο 
στον σκοπό αυτό. Η ενίσχυση των επιλογών απλουστευμένης απόδοσης δαπανών (ΑΑΔ) 
εμπίπτει στον τομέα αυτό. Δίνει απάντηση στον προβληματισμό που εκφράζεται από μεγάλο 
αριθμό δικαιούχων, και συγκεκριμένα στην ελαχιστοποίηση της διοικητικής επιβάρυνσης την 
οποία συνεπάγεται η χρήση του ΕΔΕ. Στον τομέα αυτό, η συντάκτρια θεωρεί σημαντικό να 
επιτευχθεί ισορροπία ώστε και να παρέχονται κίνητρα στα ενδιαφερόμενα μέρη που 
προτίθενται να χρησιμοποιούν απλουστευμένες επιλογές κόστους και να μην τίθενται σε 
μειονεκτική θέση όσοι δεν προτίθενται ακόμα να το πράξουν.

Στο πνεύμα της απλούστευσης και για την επίτευξη ευελιξίας, η συντάκτρια επιθυμεί να 
διατηρηθεί η αναφορά στις υποδομές μικρής κλίμακας στον κανονισμό ΕΤΠΑ, και 
παράλληλα να αυξηθούν τα ανώτατα όρια για την υποστήριξή τους. 

Η τρέχουσα μεταναστευτική κρίση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πολιτική σκοπιά, είχε επίσης αντίκτυπο στην πολιτική συνοχής, η 
οποία χρειάστηκε να προσαρμοστεί στη νέα αυτή πρόκληση μέσω αναπρογραμματισμού. 
Συνεπώς, με την παρούσα νομοθετική πρόταση προτείνονται αλλαγές στον κανονισμό ΕΤΠΑ 
και τον ΚΚΔ, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων. Οι 
αλλαγές αυτές είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτες από τη συντάκτρια της γνωμοδότησης. 
Επιπλέον, η συντάκτρια τονίζει την ανάγκη για συντονισμό και συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ 
και των υφιστάμενων μέσων της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου.

Η νομοθετική πρόταση καλύπτει επίσης τη σχέση μεταξύ των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ. Η 
συντάκτρια θεωρεί ότι η καλύτερη λύση είναι να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή –εκτός 
Γενικής πρότασης– επιμέρους πρόταση για τη σχέση μεταξύ των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ. Στο 
παρόν στάδιο, τα ΕΔΕΤ και το ΕΤΣΕ αποτελούν χωριστά ρυθμιστικά πλαίσια με 
διαφορετικές λογικές χρηματοδότησης. Για τη συντάκτρια της γνωμοδότησης θα ήταν 
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ευπρόσδεκτη, στο μεταξύ, μια σε βάθος συζήτηση σχετικά με τη σχέση μεταξύ των ΕΔΕΤ και 
του ΕΤΣΕ, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που αντιμετωπίζει η επιτροπή σε σχέση 
με το χρονοδιάγραμμα. Η συντάκτρια έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας του θέματος, και 
επιθυμεί να προσφέρει λύση ικανοποιητική τόσο για τους δικαιούχους όσο και για το μέλλον 
της πολιτικής για τη συνοχή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν 
υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η αρχή της διαφάνειας, που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 15 της ΣΛΕΕ, 
σύμφωνα με το οποίο τα θεσμικά όργανα 
πρέπει να διεξάγουν τις εργασίες τους όσο 
το δυνατόν πιο ανοιχτά, συνεπάγεται, στον 
τομέα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 
να μπορούν οι πολίτες να γνωρίζουν πού 
και για ποιον σκοπό δαπανώνται τα 
κονδύλια της Ένωσης. Η πληροφόρηση 
αυτή προωθεί τον δημοκρατικό διάλογο, 
συμβάλλει στη συμμετοχή των πολιτών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Ένωσης και ενισχύει τον θεσμικό έλεγχο 
σχετικά με τις δαπάνες της Ένωσης. Οι 
στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιτευχθούν με 
τη δημοσίευση, κατά προτίμηση με τη 
χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, 
των σχετικών πληροφοριών για όλους τους 
αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης, 
λαμβανομένων υπόψη των νόμιμων 
συμφερόντων τους όσον αφορά την 
εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια και, 
στην περίπτωση φυσικών προσώπων, του 
δικαιώματος τους στην ιδιωτική ζωή και 
της προστασίας των προσωπικών τους 
δεδομένων. Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει 
επομένως να εφαρμόζουν επιλεκτική 
προσέγγιση κατά τη δημοσίευση των 
πληροφοριών σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας. Οι αποφάσεις σχετικά με 

(14) Η αρχή της διαφάνειας, που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 15 της ΣΛΕΕ, 
σύμφωνα με το οποίο τα θεσμικά όργανα 
πρέπει να διεξάγουν τις εργασίες τους όσο 
το δυνατόν πιο ανοιχτά, συνεπάγεται, στον 
τομέα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 
να μπορούν οι πολίτες να γνωρίζουν πού 
και για ποιον σκοπό δαπανώνται τα 
κονδύλια της Ένωσης. Η πληροφόρηση 
αυτή προωθεί τον δημοκρατικό διάλογο, 
συμβάλλει στη συμμετοχή των πολιτών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Ένωσης και ενισχύει τον θεσμικό έλεγχο 
σχετικά με τις δαπάνες της Ένωσης. Η 
επικοινωνία πρέπει να είναι πιο 
στοχευμένη στους δικαιούχους, να 
αποσκοπεί στην αύξηση της προβολής 
της στους πολίτες, και να διασφαλίζει με 
καθορισμένα μέσα, ότι οι δικαιούχοι 
έλαβαν τα μηνύματα. Οι στόχοι αυτοί θα 
πρέπει να επιτευχθούν με τη δημοσίευση, 
κατά προτίμηση με τη χρήση σύγχρονων 
μέσων επικοινωνίας, των σχετικών 
πληροφοριών για όλους τους αποδέκτες 
των κονδυλίων της Ένωσης, 
λαμβανομένων υπόψη των νόμιμων 
συμφερόντων τους όσον αφορά την 
εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια και, 
στην περίπτωση φυσικών προσώπων, του 
δικαιώματος τους στην ιδιωτική ζωή και 
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τη δημοσίευση θα πρέπει να βασίζονται σε 
συναφή κριτήρια, προκειμένου να 
παρέχονται ουσιαστικές πληροφορίες.

της προστασίας των προσωπικών τους 
δεδομένων. Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει 
επομένως να εφαρμόζουν επιλεκτική 
προσέγγιση κατά τη δημοσίευση των 
πληροφοριών σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας. Οι αποφάσεις σχετικά με 
τη δημοσίευση θα πρέπει να βασίζονται σε 
συναφή κριτήρια, προκειμένου να 
παρέχονται ουσιαστικές πληροφορίες.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Με στόχο την πιο εύκολη 
κατανόηση και τη μεγαλύτερη διαφάνεια 
των δεδομένων σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά μέσα που εκτελούνται με 
άμεση και έμμεση εκτέλεση, κρίνεται 
ενδεδειγμένη η συγχώνευση όλων των 
απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σε ενιαίο 
έγγραφο εργασίας που θα προσαρτάται στο 
σχέδιο προϋπολογισμού.

(24) Με στόχο την πιο εύκολη 
κατανόηση και τη μεγαλύτερη διαφάνεια 
των δεδομένων σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά μέσα που εκτελούνται με 
άμεση και έμμεση εκτέλεση, κρίνεται 
ενδεδειγμένη η συγχώνευση όλων των 
απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σε ενιαίο 
έγγραφο εργασίας που θα προσαρτάται στο 
σχέδιο προϋπολογισμού, που θα 
χρησιμοποιηθούν για ξεχωριστή 
αξιολόγηση των επιδόσεων και 
αξιολόγηση της συμβολής της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Είναι επίσης σημαντικό οι 
αποδέκτες κονδυλίων της ΕΕ να μην 
υποβάλλονται σε λογιστικό έλεγχο 
περισσότερες της μίας φορές από 
διαφορετικές οντότητες όσον αφορά τη 
χρήση αυτών των κονδυλίων. Είναι 
συνεπώς αναγκαίο να προβλεφθεί η 
δυνατότητα στήριξης σε λογιστικούς 
ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από 

(59) Είναι επίσης σημαντικό οι 
αποδέκτες κονδυλίων της ΕΕ να μην 
υποβάλλονται σε λογιστικό έλεγχο 
περισσότερες της μίας φορές από 
διαφορετικές οντότητες των κρατών 
μελών ή της Ένωσης όσον αφορά τη 
χρήση αυτών των κονδυλίων. Είναι 
συνεπώς αναγκαίο να προβλεφθεί η 
δυνατότητα στήριξης σε λογιστικούς 
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ανεξάρτητους ελεγκτές, υπό την 
προϋπόθεση ότι βασίζονται σε διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα, ότι εξασφαλίζουν 
εύλογη βεβαιότητα και ότι διενεργήθηκαν 
με βάση τις οικονομικές καταστάσεις και 
εκθέσεις που περιγράφουν τη χρήση της 
συνεισφοράς της Ένωσης. Οι εν λόγω 
έλεγχοι θα πρέπει, επομένως, να 
αποτελούν τη βάση της συνολικής 
διαβεβαίωσης σχετικά με τη χρήση των 
κονδυλίων της ΕΕ.

ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από 
ανεξάρτητους ελεγκτές, υπό την 
προϋπόθεση ότι βασίζονται σε διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα, ότι εξασφαλίζουν 
εύλογη βεβαιότητα και ότι διενεργήθηκαν 
με βάση τις οικονομικές καταστάσεις και 
εκθέσεις που περιγράφουν τη χρήση της 
συνεισφοράς της Ένωσης. Οι εν λόγω 
έλεγχοι θα πρέπει, επομένως, να 
αποτελούν τη βάση της συνολικής 
διαβεβαίωσης σχετικά με τη χρήση των 
κονδυλίων της ΕΕ.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Είναι σημαντικό να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να αιτούνται τη 
μεταφορά πόρων που τους έχουν διατεθεί 
υπό καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης 
σε επίπεδο Ένωσης και την εκτέλεσή 
τους από την Επιτροπή υπό καθεστώς 
άμεσης ή έμμεσης εκτέλεσης, αν είναι 
δυνατόν προς όφελος του οικείου κράτους 
μέλους. Αυτό θα μπορούσε να 
βελτιστοποιήσει τη χρήση των εν λόγω 
πόρων και των μέσων που θεσπίζονται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή 
δυνάμει ειδικών ανά τομέα κανονισμών, 
όπως είναι ο κανονισμός για το ΕΤΣΕ, 
στα οποία τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
να ζητήσουν να μεταφερθούν οι εν λόγω 
πόροι. Για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή των μέσων 
αυτών, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι 
στις περιπτώσεις μεταφοράς πόρων σε 
μέσα που θεσπίζονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού ή δυνάμει ειδικών 
ανά τομέα κανονισμών, όπως είναι ο 
κανονισμός για το ΕΤΣΕ, ισχύουν οι 
κανόνες των αντίστοιχων κανονισμών.

διαγράφεται
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Η πρόοδος που επιτελείται προς 
την κατεύθυνση της ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής πληροφοριών και της 
ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων, η οποία 
συνιστά μείζονα παράγοντα 
απλούστευσης, θα πρέπει να συνοδεύεται 
από σαφείς όρους για την αποδοχή των 
συστημάτων που θα χρησιμοποιούνται, 
ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα νομικώς 
υγιές περιβάλλον και, παράλληλα, να 
διαφυλάσσεται η ευελιξία στη διαχείριση 
των κονδυλίων της Ένωσης για τους 
συμμετέχοντες, τους αποδέκτες και τους 
διατάκτες όπως προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό.

(88) Η πρόοδος που επιτελείται προς 
την κατεύθυνση της ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής πληροφοριών και της 
ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων, 
περιλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων, όπου είναι 
σκόπιμο, η οποία συνιστά μείζονα 
παράγοντα απλούστευσης, θα πρέπει να 
συνοδεύεται από σαφείς όρους για την 
αποδοχή των συστημάτων που θα 
χρησιμοποιούνται, ούτως ώστε να 
δημιουργηθεί ένα νομικώς υγιές 
περιβάλλον και, παράλληλα, να 
διαφυλάσσεται η ευελιξία στη διαχείριση 
των κονδυλίων της Ένωσης για τους 
συμμετέχοντες, τους αποδέκτες και τους 
διατάκτες όπως προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(108) H διαδικασία δημοσίων 
προμηθειών στην Ένωση θα πρέπει να 
διασφαλίζει την αποδοτική, διαφανή και 
κατάλληλη χρήση των πόρων της Ένωσης. 
Εν προκειμένω, η ηλεκτρονική διαδικασία 
προμηθειών αναμένεται ότι θα συμβάλει 
στην καλύτερη χρήση των πόρων της 
Ένωσης και ότι θα βελτιώσει την 
πρόσβαση όλων των οικονομικών φορέων 
στις συμβάσεις.

(108) H διαδικασία δημοσίων 
προμηθειών στην Ένωση θα πρέπει να 
διασφαλίζει την αποδοτική, διαφανή και 
κατάλληλη χρήση των πόρων της Ένωσης, 
περιορίζοντας ταυτόχρονα και τον 
διοικητικό φόρτο για τους δικαιούχους 
της ενωσιακής χρηματοδότησης και τις 
διαχειριστικές αρχές. Εν προκειμένω, η 
ηλεκτρονική διαδικασία προμηθειών 
αναμένεται ότι θα συμβάλει στην 
καλύτερη χρήση των πόρων της Ένωσης 
και ότι θα βελτιώσει την πρόσβαση όλων 
των οικονομικών φορέων στις συμβάσεις.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 125

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(125) Με στόχο να απλοποιηθούν οι 
διαδικασίες και να βελτιωθεί η σαφήνεια 
του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
απλουστευθούν και να εξορθολογιστούν οι 
διατάξεις που σχετίζονται με το 
περιεχόμενο της αίτησης επιδότησης, της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και της 
συμφωνίας επιδότησης.

(125) Με στόχο να απλοποιηθούν οι 
διαδικασίες και να βελτιωθεί η σαφήνεια 
του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
απλουστευθούν και να εξορθολογιστούν οι 
διατάξεις που σχετίζονται με το 
περιεχόμενο της αίτησης επιδότησης, της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και της 
συμφωνίας επιδότησης, ιδίως με στόχο 
την ενθάρρυνση των συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την 
επίτευξη συνεργειών μέσω συνδυασμών 
με άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ 
και με ιδιωτικές επενδύσεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 136

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(136) Τα τελευταία χρόνια η Ένωση 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο 
χρηματοδοτικά μέσα τα οποία επιτρέπουν 
την επίτευξη μεγαλύτερης μόχλευσης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά, 
ταυτόχρονα, ενέχουν χρηματοοικονομικό 
κίνδυνο για τον προϋπολογισμό. Σε αυτά 
τα χρηματοδοτικά μέσα συγκαταλέγονται 
όχι μόνο τα χρηματοδοτικά μέσα που 
καλύπτονται ήδη από τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, αλλά και άλλα μέσα όπως οι 
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και η 
χρηματοδοτική συνδρομή που στο 
παρελθόν διέπονταν μόνον από τους 
κανόνες που θεσπίζονταν στις αντίστοιχες 
βασικές πράξεις. Είναι σημαντικό να 
θεσπιστεί κοινό πλαίσιο ώστε να 
διασφαλίζεται η ομοιογένεια των αρχών 
που διέπουν την εν λόγω δέσμη μέσων και 
οι αρχές αυτές να συγκεντρωθούν σε νέο 

(136) Τα τελευταία χρόνια η Ένωση 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο 
χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα πρέπει 
να επιτρέπουν την επίτευξη μεγαλύτερης 
μόχλευσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
αλλά, ταυτόχρονα, ενέχουν 
χρηματοοικονομικό κίνδυνο για τον 
προϋπολογισμό. Σε αυτά τα 
χρηματοδοτικά μέσα συγκαταλέγονται όχι 
μόνο τα χρηματοδοτικά μέσα που 
καλύπτονται ήδη από τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, αλλά και άλλα μέσα όπως οι 
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και η 
χρηματοδοτική συνδρομή που στο 
παρελθόν διέπονταν μόνον από τους 
κανόνες που θεσπίζονταν στις αντίστοιχες 
βασικές πράξεις. Είναι σημαντικό να 
θεσπιστεί κοινό πλαίσιο ώστε να 
διασφαλίζεται η ομοιογένεια των αρχών 
που διέπουν την εν λόγω δέσμη μέσων και 
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τίτλο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τμήματα 
για τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό 
και για τη χρηματοδοτική συνδρομή προς 
κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, επιπροσθέτως 
των υφιστάμενων κανόνων που 
εφαρμόζονται στα χρηματοδοτικά μέσα.

οι αρχές αυτές να συγκεντρωθούν σε νέο 
τίτλο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τμήματα 
για τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό 
και για τη χρηματοδοτική συνδρομή προς 
κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, επιπροσθέτως 
των υφιστάμενων κανόνων που 
εφαρμόζονται στα χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 137

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(137) Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν 
να είναι ολοένα και πιο χρήσιμα για τον 
πολλαπλασιασμό του αντικτύπου 
κονδυλίων της Ένωσης οσάκις τα κονδύλια 
αυτά προστίθενται σε άλλα κονδύλια και 
περιλαμβάνουν αποτέλεσμα μόχλευσης. 
Τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να 
υλοποιούνται μόνο υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν προκύπτει κίνδυνος στρέβλωσης 
της αγοράς ή μη συμβατότητας προς τους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

(137) Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν 
να είναι ολοένα και πιο χρήσιμα για τον 
πολλαπλασιασμό του αντικτύπου 
κονδυλίων της Ένωσης οσάκις τα κονδύλια 
αυτά χρησιμοποιούνται σε συνέργεια με
άλλα κονδύλια και περιλαμβάνουν 
αποτέλεσμα μόχλευσης. Τα χρηματοδοτικά 
μέσα θα πρέπει να υλοποιούνται μόνο υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτει 
κίνδυνος υποκατάστασης υφιστάμενης 
δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης,
στρέβλωσης της αγοράς ή μη 
συμβατότητας προς τους κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 138

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(138) Στο πλαίσιο των ετήσιων 
πιστώσεων που εγκρίνονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για ένα δεδομένο πρόγραμμα δαπανών, τα 
χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται βάσει μιας εκ των 
προτέρων αξιολόγησης που αποδεικνύει 
ότι είναι αποτελεσματικά για την επίτευξη 
των στόχων πολιτικής της Ένωσης.

(138) Στο πλαίσιο των ετήσιων 
πιστώσεων που εγκρίνονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για ένα δεδομένο πρόγραμμα δαπανών, τα 
χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται βάσει μιας εκ των 
προτέρων αξιολόγησης που αποδεικνύει 
ότι είναι αποτελεσματικά για την επίτευξη 
των στόχων πολιτικής της Ένωσης, 
περιλαμβανομένης της επίτευξης των 
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θεματικών στόχων της πολιτικής συνοχής 
της ΕΕ.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 144

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(144) Πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όταν 
τα χρηματοδοτικά μέσα συνδυάζονται με 
άλλες μορφές στήριξης από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι κανόνες που αφορούν τα 
χρηματοδοτικά μέσα. Οι εν λόγω κανόνες 
θα πρέπει να συμπληρώνονται, κατά 
περίπτωση, από ειδικές απαιτήσεις που 
απορρέουν από τη νομοθεσία του 
συγκεκριμένου τομέα.

(144) Πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όταν 
τα χρηματοδοτικά μέσα συνδυάζονται με 
άλλες μορφές στήριξης από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι κανόνες που απορρέουν 
από τη νομοθεσία του συγκεκριμένου 
τομέα. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να 
συμπληρώνονται, κατά περίπτωση, από 
ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τα 
χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 147

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(147) Η Ένωση δρομολόγησε προσφάτως 
σημαντικές πρωτοβουλίες που βασίζονται 
σε εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό όπως 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ). 
Τα χαρακτηριστικά των μέσων αυτών είναι 
ότι δημιουργούν ενδεχόμενη υποχρέωση 
για την Ένωση και προϋποθέτουν την 
πρόβλεψη κονδυλίων ώστε να καταστεί 
διαθέσιμο αποθεματικό ρευστότητας, το 
οποίο επιτρέπει την ομαλή ανταπόκριση 
του προϋπολογισμού στις υποχρεώσεις 
πληρωμής που μπορεί να προκύψουν από 
αυτές τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Για να 
εξασφαλιστεί η αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας της Ένωσης και, 
συνεπώς, η ικανότητά της να παρέχει 
αποτελεσματική χρηματοδότηση, είναι 

(147) Η Ένωση δρομολόγησε προσφάτως 
σημαντικές πρωτοβουλίες που βασίζονται 
σε εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό όπως 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ). 
Τα χαρακτηριστικά των μέσων αυτών είναι 
ότι πρέπει να δημιουργούν ενδεχόμενη 
υποχρέωση για την Ένωση και 
προϋποθέτουν την πρόβλεψη κονδυλίων 
ώστε να καταστεί διαθέσιμο αποθεματικό 
ρευστότητας, το οποίο επιτρέπει την ομαλή 
ανταπόκριση του προϋπολογισμού στις 
υποχρεώσεις πληρωμής που μπορεί να 
προκύψουν από αυτές τις ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις. Για να εξασφαλιστεί η 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
της Ένωσης και, συνεπώς, η ικανότητά της 
να παρέχει αποτελεσματική 
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εξαιρετικά σημαντικό η έγκριση, η 
πρόβλεψη και η παρακολούθηση των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων να 
εντάσσονται σε ένα ισχυρό σύνολο 
κανόνων το οποίο θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλες τις εγγυήσεις από τον 
προϋπολογισμό.

χρηματοδότηση, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό η έγκριση, η πρόβλεψη και η 
παρακολούθηση των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων να εντάσσονται σε ένα 
ισχυρό σύνολο κανόνων το οποίο θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις 
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 171

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(171) Με στόχο τη διευκόλυνση των 
επενδύσεων σε πολιτισμικές υποδομές και 
σε υποδομές βιώσιμου τουρισμού, και με 
την επιφύλαξη της πλήρους εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, και 
ειδικότερα των οδηγιών για τη στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση και για την 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
κατά περίπτωση, θα πρέπει να 
καταργηθούν ορισμένοι περιορισμοί όσον 
αφορά το πεδίο της στήριξης για τις εν 
λόγω επενδύσεις.

(171) Οι επενδύσεις σε μικρής κλίμακας
πολιτισμικές υποδομές και σε υποδομές 
βιώσιμου τουρισμού θα πρέπει να 
διατηρηθούν, με την επιφύλαξη της 
πλήρους εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ, και ειδικότερα των 
οδηγιών για τη στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση και για την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά 
περίπτωση. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, το πεδίο της στήριξης για τις 
εν λόγω επενδύσεις μπορεί να διευρυνθεί.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 172

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(172) Με στόχο την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που δημιουργούν οι 
αυξανόμενες ροές μεταναστών και 
προσφύγων, θα πρέπει να διατυπωθούν 
ρητά οι στόχοι στους οποίους μπορεί να 
συμβάλει το ΕΤΠΑ για τη στήριξη των 
μεταναστών και των προσφύγων.

(172) Με στόχο την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που δημιουργούν οι 
αυξανόμενες ροές μεταναστών και 
προσφύγων, θα πρέπει να διατυπωθούν 
ρητά οι στόχοι στους οποίους μπορεί να 
συμβάλει το ΕΤΠΑ για τη στήριξη των 
μεταναστών και των προσφύγων. Η 
συμβολή αυτή μπορεί να είναι 
αποτελεσματική, ειδικά σε χώρες 
ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε 
μεταναστευτικές ροές, μόνο αν 
συνοδεύεται από πραγματική 
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πανευρωπαϊκή εφαρμογή της αρχής της 
αλληλεγγύης και, συνεπώς, από ενέργειες 
που στοχεύουν σε δίκαιη κατανομή των 
βαρών.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 172 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(172α) Οι οριζόντιες αρχές, δηλαδή η 
συμμετοχή της εταιρικής σχέσης, η 
βιώσιμη ανάπτυξη, η ισότητα των φύλων 
και η μη εφαρμογή διακρίσεων, έχουν 
δημιουργήσει σημαντικές συνεισφορές 
στην αποτελεσματική εφαρμογή των 
ΕΔΕΤ και θα πρέπει να θεωρηθούν ως 
πρόδρομοι κάθε είδους επένδυσης που 
αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών μέσων και του 
ΕΤΣΕ·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 176

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(176) Με στόχο τη μεγιστοποίηση των 
συνεργειών μεταξύ όλων των ταμείων της 
Ένωσης για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
μετανάστευσης και του ασύλου, θα πρέπει 
να διασφαλιστεί ότι, όταν οι θεματικοί 
στόχοι εξειδικεύονται σε προτεραιότητες 
στους ειδικούς ανά Ταμείο κανόνες, οι 
προτεραιότητες αυτές καλύπτουν την 
ενδεδειγμένη χρήση του κάθε Ταμείου για 
τους εν λόγω τομείς.

(176) Με στόχο τη μεγιστοποίηση των 
συνεργειών μεταξύ όλων των ταμείων της 
Ένωσης για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
μετανάστευσης και του ασύλου, θα πρέπει 
να διασφαλιστεί ότι, όταν οι θεματικοί 
στόχοι εξειδικεύονται σε προτεραιότητες 
στους ειδικούς ανά Ταμείο κανόνες, οι 
προτεραιότητες αυτές καλύπτουν την 
ενδεδειγμένη χρήση του κάθε Ταμείου για 
τους εν λόγω τομείς. Όπου είναι σκόπιμο, 
συνιστάται ο συντονισμός με το Ταμείο 
ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 178

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(178) Με στόχο να βελτιστοποιηθεί η 
χρήση των χρηματοδοτικών πόρων που 
διατίθενται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής, θα πρέπει να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν διαθέσιμα κονδύλια των 
ΕΔΕΤ σε μέσα που συστήνονται δυνάμει 
του δημοσιονομικού κανονισμού ή 
δυνάμει ειδικών ανά τομέα κανονισμών.

διαγράφεται

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 184

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(184) Η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 
2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό 
Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την 
Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων —
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) – είχε ως στόχο να 
δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν τα ΕΔΕΤ για να 
συμβάλλουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων που υποστηρίζονται 
από την εγγύηση της ΕΕ η οποία 
καλύπτεται από το ΕΤΣΕ. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ειδική διάταξη στην οποία θα 
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης και 
της συμπληρωματικότητας, γεγονός που θα 
διευκολύνει τη δυνατότητα συνδυασμού 
των ΕΔΕΤ με χρηματοοικονομικά 
προϊόντα της ΕΤΕπ δυνάμει της εγγύησης 
της ΕΕ για το ΕΤΣΕ.

(184) Η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 
2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό 
Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την 
Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων —
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) – επέτρεψε στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα ΕΔΕΤ 
για να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η 
ίδια η ΕΤΕπ, ή στα οποία οι επενδύσεις 
γίνονται μέσω του ΕΤΕ, με την 
υποστήριξη της εγγύησης της ΕΕ, υπό τον 
όρο ότι τα σχέδια αυτά πληρούν τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και τους 
στόχους και τις αρχές σύμφωνα με το 
νομικό πλαίσιο των σχετικών πράξεων 
και του ΕΤΣΕ. Θα πρέπει να θεσπιστεί 
ειδική διάταξη στην οποία θα καθορίζονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη 
βελτίωση της αλληλεπίδρασης και της 
συμπληρωματικότητας, γεγονός που θα 
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διευκολύνει τη δυνατότητα συνδυασμού 
των ΕΔΕΤ με χρηματοοικονομικά 
προϊόντα της ΕΤΕπ δυνάμει της εγγύησης 
της ΕΕ για το ΕΤΣΕ.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 185 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(185 α)Λόγω του επιστρεπτέου 
χαρακτήρα των χρηματοδοτικών μέσων, 
οι διαδικασίες διαχείρισής τους πρέπει να 
είναι αναλογικές. Πρέπει να 
πραγματοποιείται εκ των προτέρων 
επαλήθευση της επιλεξιμότητας του 
δικαιούχου και του έργου του από τον 
ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό 
βάσει των κριτηρίων του εν λόγω 
χρηματοδοτικού μέσου.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 188

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(188) Προκειμένου να δοθούν κίνητρα 
στους ιδιώτες επενδυτές να συνεπενδύσουν 
σε σχέδια δημόσιας πολιτικής, θα πρέπει 
να εισαχθεί η έννοια της 
διαφοροποιημένης μεταχείρισης των 
επενδυτών, η οποία επιτρέπει, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, τα ΕΔΕΤ να 
λαμβάνουν θέση μειωμένης εξασφάλισης
έναντι ιδιώτη επενδυτή και των 
χρηματοοικονομικών προϊόντων της ΕΤΕπ 
στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ για το 
ΕΤΣΕ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
καθοριστούν οι όροι για την εφαρμογή 
μιας τέτοιας διαφοροποιημένης 
μεταχείρισης κατά την υλοποίηση των 
ΕΔΕΤ.

(188) Προκειμένου να δοθούν κίνητρα 
στους ιδιώτες επενδυτές να συνεπενδύσουν 
σε σχέδια δημόσιας πολιτικής, θα πρέπει 
να εισαχθεί η έννοια της 
διαφοροποιημένης μεταχείρισης των 
επενδυτών που ενεργούν βάσει της αρχής 
της οικονομίας της αγοράς, η οποία 
επιτρέπει στα ΕΔΕΤ να λαμβάνουν 
διαφορετικές θέσεις έναντι ιδιώτη 
επενδυτή και των χρηματοοικονομικών 
προϊόντων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της 
εγγύησης της ΕΕ για το ΕΤΣΕ.



AD\1123920EL.docx 15/60 PE597.458v02-00

EL

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 199

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(199) Για να επιτευχθεί ευρεία εφαρμογή 
των απλουστευμένων επιλογών κόστους, 
θα πρέπει να θεσπιστεί η υποχρεωτική
χρήση τυποποιημένων κλιμάκων 
μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών ή 
κατ’ αποκοπή συντελεστών για πράξεις 
αξίας που δεν υπερβαίνει καθορισμένο 
κατώτατο όριο στην περίπτωση του ΕΤΠΑ 
και του ΕΚΤ. Παράλληλα, θα πρέπει να 
θεσπιστεί η χρήση των σχεδίων 
προϋπολογισμών ως πρόσθετης 
μεθοδολογίας για τον καθορισμό των 
απλουστευμένων δαπανών.

(199) Για να επιτευχθεί ευρεία εφαρμογή 
των απλουστευμένων επιλογών κόστους, 
θα πρέπει να θεσπιστεί η χρήση 
τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίων 
δαπανών, εφάπαξ ποσών ή κατ’ αποκοπή 
συντελεστών για πράξεις αξίας που δεν 
υπερβαίνει καθορισμένο κατώτατο όριο 
στην περίπτωση του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. 
Παράλληλα, θα πρέπει να θεσπιστεί η 
χρήση των σχεδίων προϋπολογισμών ως 
πρόσθετης μεθοδολογίας για τον 
καθορισμό των απλουστευμένων δαπανών.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 199 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(199α) Σύμφωνα με τις συστάσεις που 
διατυπώνονται στην αιτιολογική σκέψη 
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 
και στο άρθρο 176 του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο τις 
απλουστευμένες επιλογές κόστους, καθώς 
και τη χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή 
ποσά, ώστε να μειωθεί ο διοικητικός 
φόρτος και να απλουστευθούν οι κανόνες 
κατανομής των κονδυλίων.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 200
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(202) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ταχύτερη και πιο στοχευμένη εφαρμογή 
των απλουστευμένων επιλογών κόστους, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον 
καθορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων 
μοναδιαίων δαπανών ή κατ’ αποκοπή 
χρηματοδότησης, τη δίκαιη, αντικειμενική 
και επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού
βάσει της οποίας επιτρέπεται ο καθορισμός 
τους, και τη χρηματοδότηση με βάση την 
εκπλήρωση όρων που σχετίζονται με την 
πραγματοποίηση προόδου στην εκτέλεση ή 
με την επίτευξη στόχων των 
προγραμμάτων και όχι με τις δαπάνες. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή 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 της 
νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

(200) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ταχύτερη και πιο στοχευμένη εφαρμογή 
των απλουστευμένων επιλογών κόστους, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει πράξεις για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον 
ορισμό και τις προϋποθέσεις της 
διαφοροποιημένης μεταχείρισης των 
επενδυτών, τον καθορισμό των 
τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίων 
δαπανών ή κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης, 
τη δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη 
μέθοδο υπολογισμού βάσει της οποίας 
επιτρέπεται ο καθορισμός τους, και τη 
χρηματοδότηση με βάση την εκπλήρωση 
όρων που σχετίζονται με την 
πραγματοποίηση προόδου στην εκτέλεση ή 
με την επίτευξη στόχων των 
προγραμμάτων και όχι με τις δαπάνες. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή 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 της 
νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 208

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(208) Οι αρμοδιότητες των 
διαχειριστικών αρχών όσον αφορά την 
επαλήθευση των δαπανών όταν 
χρησιμοποιούνται απλουστευμένες 
επιλογές κόστους θα πρέπει να 
προσδιοριστούν πιο αναλυτικά.

(208) Οι αρμοδιότητες των 
διαχειριστικών αρχών όσον αφορά την 
επαλήθευση των δαπανών όταν 
χρησιμοποιούνται απλουστευμένες 
επιλογές κόστους θα πρέπει να 
προσδιοριστούν πιο αναλυτικά, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
των αρχών διαχείρισης να παρατείνουν 
τη μεταβατική περίοδο μέχρι το κλείσιμο 
του προγράμματος.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η πρόοδος προς την επίτευξη των 
στόχων παρακολουθείται βάσει δεικτών 
επίδοσης·

β) η πρόοδος προς την επίτευξη των 
στόχων παρακολουθείται βάσει δεικτών 
επίδοσης, που επικεντρώνεται 
συγκεκριμένα στον εκ των υστέρων 
αντίκτυπο, τα αποτελέσματα και την 
προστιθέμενη αξία για την ΕΕ·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού υπό καθεστώς 
επιμερισμένης εκτέλεσης, η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη τηρούν τις αρχές της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της 
διαφάνειας και της μη εφαρμογής 
διακρίσεων και εξασφαλίζουν την προβολή 
της δράσης της Ένωσης. Για τον σκοπό 

1. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού υπό καθεστώς 
επιμερισμένης εκτέλεσης, τα καθήκοντα 
αυτά ανατίθενται στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
τηρούν τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, της 
διαφάνειας και της μη εφαρμογής 
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αυτόν, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εκπληρούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά τους λογιστικούς και 
άλλους ελέγχους και αναλαμβάνουν τις 
απορρέουσες ευθύνες που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Ορίζονται 
συμπληρωματικές διατάξεις σε ειδικούς 
τομεακούς κανόνες.

διακρίσεων και εξασφαλίζουν την προβολή 
της δράσης της Ένωσης. Για τον σκοπό 
αυτόν, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εκπληρούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά τους λογιστικούς και 
άλλους ελέγχους και αναλαμβάνουν τις 
απορρέουσες ευθύνες που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Ορίζονται 
συμπληρωματικές διατάξεις σε ειδικούς 
τομεακούς κανόνες.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Πόροι που διατίθενται στα κράτη 
μέλη υπό καθεστώς επιμερισμένης 
εκτέλεσης είναι επίσης δυνατό να 
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
πράξεις και μέσα τα οποία εφαρμόζονται 
δυνάμει του κανονισμού 2015/1017 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο 
Επενδυτικών Συμβουλών και την 
Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013.

9. Πόροι που διατίθενται στα κράτη 
μέλη υπό καθεστώς επιμερισμένης 
εκτέλεσης είναι επίσης δυνατό να 
χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με ειδικούς 
τομεακούς κανόνες, σε συνδυασμό με 
πράξεις και μέσα τα οποία εφαρμόζονται 
δυνάμει του κανονισμού 2015/1017 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο 
Επενδυτικών Συμβουλών και την 
Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 125 διαγράφεται

Μεταφορά πόρων σε μέσα που 
συστήνονται δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού ή τομεακών κανονισμών
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Πόροι που διατίθενται σε κράτη μέλη υπό 
καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης είναι 
δυνατό, κατόπιν αιτήματός τους, να 
μεταφέρονται σε μέσα συσταθέντα 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή 
τομεακών κανονισμών. Η Επιτροπή 
μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω 
πόρων σύμφωνα με το άρθρο 61 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ), ει 
δυνατόν προς όφελος του οικείου κράτους 
μέλους. Επιπροσθέτως, πόροι που 
διατίθενται στα κράτη μέλη υπό 
καθεστώς επιμερισμένης εκτέλεσης είναι 
δυνατό, εφόσον αυτά το ζητήσουν, να 
διατεθούν για τη βελτίωση της 
ικανότητας ανάληψης κινδύνων του 
ΕΤΣΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
εφαρμόζονται οι κανόνες του ΕΤΣΕ.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 201 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν τα χρηματοδοτικά μέσα 
εφαρμόζονται υπό καθεστώς 
επιμερισμένης διαχείρισης με κράτη μέλη, 
εφαρμόζονται οι ειδικοί τομεακοί κανόνες, 
με την επιφύλαξη του άρθρου 208 
παράγραφος 2 εδάφιο 2.

3. Όταν τα χρηματοδοτικά μέσα 
εφαρμόζονται υπό καθεστώς 
επιμερισμένης διαχείρισης με κράτη μέλη, 
εφαρμόζονται οι ειδικοί τομεακοί κανόνες.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 208 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που τα χρηματοδοτικά 
μέσα συνδυάζονται σε ενιαία συμφωνία με 
συμπληρωματική στήριξη από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων,
εφαρμόζεται ο παρών τίτλος για το σύνολο 
του μέτρου. Η υποβολή εκθέσεων 

Στις περιπτώσεις που τα χρηματοδοτικά 
μέσα συνδυάζονται σε ενιαία συμφωνία με 
συμπληρωματική στήριξη από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, εφαρμόζεται 
ο παρών τίτλος για το σύνολο του μέτρου. 
Η υποβολή εκθέσεων πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
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πραγματοποιείται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
242.

προβλέπεται στο άρθρο 242.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 208 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένα χρηματοδοτικό μέσο 
συστήνεται με σκοπό την εφαρμογή του 
άρθρου 39 του κανονισμού αριθ. 
1303/2013 με συνεισφορά από εγγύηση 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, 
εφαρμόζεται ο παρών τίτλος με την 
εξαίρεση του άρθρου 201 παράγραφος 1. 
Εφαρμόζεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 61 
παράγραφος 1 στοιχείο γ).

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση και η εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων βάσει του ΕΤΣΕ δεν πρέπει να 
αναμιγνύεται με εκείνες των άλλων χρηματοδοτικών μέσων σε επίπεδο ΕΕ. Διαφορετικά, θα 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα για τους δικαιούχους και τους τελικούς αποδέκτες.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 208 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει 
εναρμονισμένη διαχείριση των 
χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως στους τομείς 
της λογιστικής, της υποβολής εκθέσεων, 
της παρακολούθησης και της διαχείρισης 
χρηματοοικονομικού κινδύνου.

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει 
εναρμονισμένη και απλουστευμένη 
διαχείριση των χρηματοδοτικών μέσων, 
ιδίως στους τομείς της λογιστικής, της 
υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης 
και της διαχείρισης χρηματοοικονομικού 
κινδύνου.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 262 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν εκδοθεί η απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την κινητοποίηση του 
Ταμείου, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, 
μέσω εκτελεστικής πράξης, για τη 
χορήγηση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς από το Ταμείο και 
καταβάλλει αμέσως την εν λόγω 
χρηματοδοτική συνεισφορά σε μία μόνο 
δόση στο κράτος δικαιούχο. Εάν έχει 
καταβληθεί προκαταβολή δυνάμει του 
άρθρου 4α, καταβάλλεται μόνο το 
υπόλοιπο.

4. Ταυτόχρονα με την έκδοση, εκ 
μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, πρότασης απόφασης για 
την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή 
εκδίδει απόφαση για χρηματοδοτική 
συνεισφορά, μέσω εκτελεστικής πράξης η 
οποία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία 
κατά την οποία το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν 
την απόφαση κινητοποίησης του 
Ταμείου, και καταβάλλει αμέσως την εν 
λόγω χρηματοδοτική συνεισφορά σε μία 
μόνο δόση στο κράτος δικαιούχο. Εάν έχει 
καταβληθεί προκαταβολή δυνάμει του 
άρθρου 4α, καταβάλλεται μόνο το 
υπόλοιπο.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 264 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
ενδογενούς δυναμικού μέσω επενδύσεων 
πάγιου κεφαλαίου σε εξοπλισμό και 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των 
υποδομών πολιτιστικού και βιώσιμου 
τουρισμού, αλλά και των υπηρεσιών που 
παρέχονται σε επιχειρήσεις, τη στήριξη σε 
οργανισμούς έρευνας και καινοτομίας και 
τις επενδύσεις σε τεχνολογία και στην 
εφαρμοσμένη έρευνα σε επιχειρήσεις·

ε) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
ενδογενούς δυναμικού μέσω επενδύσεων 
πάγιου κεφαλαίου σε εξοπλισμό και 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρής κλίμακας υποδομών πολιτιστικού 
και βιώσιμου τουρισμού, αλλά και των 
υπηρεσιών που παρέχονται σε 
επιχειρήσεις, τη στήριξη σε οργανισμούς 
έρευνας και καινοτομίας και τις επενδύσεις 
σε τεχνολογία και στην εφαρμοσμένη 
έρευνα σε επιχειρήσεις· Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, το πεδίο της 
στήριξης μπορεί να διευρυνθεί.



PE597.458v02-00 22/60 AD\1123920EL.docx

EL

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 264 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Οι επενδύσεις που αναφέρονται στο 
στοιχείο ε) του πρώτου εδαφίου 
θεωρείται ότι είναι μικρής κλίμακας αν η 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ δεν 
υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR· το εν 
λόγω ανώτατο όριο αυξάνεται σε 
20 000 000 EUR στην περίπτωση 
υποδομών που θεωρούνται παγκόσμια 
πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια 
του άρθρου 1 της σύμβασης της 
UNESCO του 1972 σχετικά με την 
προστασία της παγκόσμιας πολιτισμικής 
και φυσικής κληρονομιάς».

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 264 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «υποστήριξης της υποδοχής και της 
κοινωνικής και οικονομικής ένταξης 
μεταναστών και προσφύγων»

ε) «υποστήριξης της υποδοχής και της 
κοινωνικής και οικονομικής ένταξης 
μεταναστών και προσφύγων που 
βρίσκονται υπό διεθνή προστασία»

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 264 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013
Παράρτημα I – πίνακας σχετικά με την «Κοινωνική υποδομή»
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Παιδική φροντίδα και 
εκπαίδευση

φυσικά 
πρόσωπα

Δυναμικότητα των υποδομών 
παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης 
που ενισχύονται

Υγεία φυσικά 
πρόσωπα

Πληθυσμός που καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας

Στέγαση μονάδες 
στέγασης

Κατοικίες που αποκαθίστανται

μονάδες 
στέγασης

Κατοικίες που αποκαθίστανται για 
μετανάστες και πρόσφυγες 
(εξαιρουμένων των κέντρων 
υποδοχής)

Μετανάστες και 
πρόσφυγες

φυσικά 
πρόσωπα

Δυναμικότητα των υποδομών 
υποστήριξης μεταναστών και 
προσφύγων (εκτός της στέγασης)

Τροπολογία

Παιδική φροντίδα και 
εκπαίδευση

φυσικά 
πρόσωπα

Δυναμικότητα των υποδομών 
παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης 
που ενισχύονται

Υγεία φυσικά 
πρόσωπα

Πληθυσμός που καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας

Στέγαση μονάδες 
στέγασης

Κατοικίες που αποκαθίστανται

μονάδες 
στέγασης

Κατοικίες που αποκαθίστανται για 
μετανάστες και πρόσφυγες που 
βρίσκονται υπό διεθνή προστασία
(εξαιρουμένων των κέντρων 
υποδοχής)

Μετανάστες και 
πρόσφυγες που 
βρίσκονται υπό διεθνή 
προστασία

φυσικά 
πρόσωπα

Δυναμικότητα των υποδομών 
υποστήριξης μεταναστών και 
προσφύγων που βρίσκονται υπό 
διεθνή προστασία (εκτός της 
στέγασης)

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013
Άρθρο 2 – σημείο 11α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

(11α) «Επιστρεπτέα προκαταβολή»: 
δάνειο για έργο, καταβαλλόμενο σε μια ή 
περισσότερες δόσεις και με όρους 
αποπληρωμής εξαρτώμενους από το 
αποτέλεσμα του έργου·»

Αιτιολόγηση

Οι επιστρεπτέες προκαταβολές συνηθίζονται ευρέως σε αρκετά κράτη μέλη προς στήριξη έργων 
πρώιμου σταδίου κυρίως στον τομέα των καινοτομιών, έχουν δε χαρακτηριστικά 
χρηματοδοτικού μέσου. Ακόμη δεν διαθέτουν ορισμό, ούτε και περιλαμβάνονται στον ορισμό 
των χρηματοδοτικών μέσων στις Κοινές Διατάξεις και στους δημοσιονομικούς κανονισμούς. Το 
νομικό αυτό κενό θα πρέπει επειγόντως να καλυφθεί, πόσο μάλλον που οι επιστρεπτέες 
προκαταβολές ορίζονται ρητώς ως δάνεια και επομένως ως μέσα επιμερισμού του κινδύνου 
στον κανονισμό ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 2 – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) «μακροπεριφερειακή στρατηγική»: 
ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο μπορεί 
να στηρίζεται, μεταξύ άλλων, από τα 
ΕΔΕΤ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
καθορισμένη γεωγραφική περιοχή σε ό,τι 
αφορά κράτη μέλη και τρίτες χώρες που 
βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή, 
που κατά συνέπεια ωφελούνται από την 
ενισχυμένη συνεργασία η οποία συμβάλλει 
στην επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής·

(31) «μακροπεριφερειακή στρατηγική»: 
ολοκληρωμένο πλαίσιο, ευθυγραμμισμένο 
με καθοδήγηση που δίνεται από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί 
να στηρίζεται, μεταξύ άλλων, από τα 
ΕΔΕΤ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
καθορισμένη γεωγραφική περιοχή σε ό,τι 
αφορά κράτη μέλη και τρίτες χώρες που 
βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή, 
που κατά συνέπεια ωφελούνται από την 
ενισχυμένη συνεργασία η οποία συμβάλλει 
στην επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής·
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 9 – εδάφιο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Οι προτεραιότητες που ορίζονται για 
κάθε ΕΔΕΤ στους ειδικούς κανόνες για 
κάθε Ταμείο καλύπτουν συγκεκριμένα την 
κατάλληλη χρήση κάθε Ταμείου στους 
τομείς της μετανάστευσης και του 
ασύλου.»

«Οι προτεραιότητες που ορίζονται για 
κάθε ΕΔΕΤ στους ειδικούς κανόνες για 
κάθε Ταμείο καλύπτουν συγκεκριμένα την 
κατάλληλη χρήση κάθε Ταμείου στους 
τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου
και, όπου είναι σκόπιμο, εξασφαλίζουν 
τον συντονισμό με το Ταμείο ασύλου, 
μετανάστευσης και ένταξης.»

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 30α:

διαγράφεται

«Άρθρο 30a

1. Μέρος των πιστώσεων των ΕΔΕΤ 
ενός κράτους μέλους μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους 
και με τη σύμφωνη γνώμη της 
Επιτροπής, να μεταφερθεί σε ένα ή 
περισσότερα μέσα που θεσπίζονται 
δυνάμει του δημοσιονομικού κανονισμού 
ή ειδικών τομεακών κανονισμών ή για 
την ενίσχυση της ικανότητας ανάληψης 
κινδύνων του ΕΤΣΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 125 του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Το αίτημα για τη μεταφορά 
των πιστώσεων των ΕΔΕΤ πρέπει να 
υποβάλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

2. Μόνον οι χρηματοδοτικές 
πιστώσεις μελλοντικών ετών στο σχέδιο 
χρηματοδότησης ενός προγράμματος 
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επιτρέπεται να μεταφερθούν.

3. Η αίτηση συνοδεύεται από 
πρόταση τροποποίησης του 
προγράμματος ή των προγραμμάτων από 
τα οποία θα γίνει η μεταφορά. Οι 
αντίστοιχες τροποποιήσεις του 
προγράμματος και του συμφώνου 
εταιρικής σχέσης πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 
που ορίζει το συνολικό ποσό που 
μεταφέρεται για κάθε συναφές έτος στην 
Επιτροπή.» 

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ανάπτυξη της ικανότητας των 
τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να 
υλοποιούν πράξεις, συμπεριλαμβανομένης 
της ενίσχυσης των ικανοτήτων τους όσον 
αφορά τη διαχείριση έργων·

α) την ανάπτυξη της ικανότητας των 
τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να 
υλοποιούν πράξεις, συμπεριλαμβανομένης 
της ενίσχυσης των ικανοτήτων τους όσον 
αφορά τη διαχείριση έργων και την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
δυνητικών τελικών δικαιούχων για την 
προετοιμασία και την υλοποίηση των 
έργων·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την εξασφάλιση της προβολής της 
στρατηγικής, των πράξεων και των 
έργων·
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την επιλογή πράξεων και τον 
καθορισμό του ποσού της υποστήριξης 
και, κατά περίπτωση, την υποβολή 
προτάσεων στην αρχή που είναι αρμόδια 
για την τελική επαλήθευση της 
επιλεξιμότητας πριν από την έγκριση·

στ) (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εκτίμηση σχετικά με τους 
πρόσθετους δημόσιους και ιδιωτικούς 
πόρους που ενδέχεται να συγκεντρωθούν 
από το χρηματοδοτικό μέσο στο επίπεδο 
του τελικού αποδέκτη (αναμενόμενο 
αποτέλεσμα μόχλευσης), 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
μιας αξιολόγησης σχετικά με την ανάγκη 
και το επίπεδο διαφοροποιημένης 
μεταχείρισης για την προσέλκυση πόρων 
από ιδιώτες επενδυτές ή/και μιας 
περιγραφής των μηχανισμών που θα 
χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί η 
ανάγκη και η έκταση της εν λόγω 
διαφοροποιημένης μεταχείρισης, όπως 
μια ανταγωνιστική ή κατάλληλα 
ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης·

γ) εκτίμηση σχετικά με τους 
πρόσθετους δημόσιους και ιδιωτικούς 
πόρους που ενδέχεται να συγκεντρωθούν 
από το χρηματοδοτικό μέσο στο επίπεδο 
του τελικού αποδέκτη (αναμενόμενο 
αποτέλεσμα μόχλευσης):

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 10 – στοιχείο β α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 37 – παράγραφος 8

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) η παράγραφος 8 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

«8. Οι τελικοί αποδέκτες της στήριξης 
με μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής από 
ΕΔΕΤ μπορούν επίσης να λάβουν βοήθεια 
από άλλη πρωτοβουλία ή πρόγραμμα 
ΕΔΕΤ ή από άλλο μέσο που 
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες της Ένωσης περί κρατικών 
ενισχύσεων. Σε αυτή την περίπτωση, 
τηρούνται ξεχωριστά αρχεία για κάθε πηγή 
βοήθειας και η χρηματοδοτική στήριξη 
από τα ΕΔΕΤ αποτελεί μέρος πράξης της 
οποίας οι δαπάνες οι επιλέξιμες για 
υποστήριξη, είναι ξεχωριστές από τις 
άλλες πηγές βοήθειας.»

«8. Οι τελικοί αποδέκτες της στήριξης 
με μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής από 
ΕΔΕΤ μπορούν επίσης να λάβουν βοήθεια 
από άλλη πρωτοβουλία ή πρόγραμμα 
ΕΔΕΤ ή από άλλο μέσο που 
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί 
κρατικών ενισχύσεων, κατά περίπτωση. 
Σε αυτή την περίπτωση, τηρούνται 
ξεχωριστά αρχεία για κάθε πηγή βοήθειας 
και η χρηματοδοτική στήριξη από τα 
ΕΔΕΤ γεννά δαπάνες επιλέξιμες για 
υποστήριξη, είναι ξεχωριστές από τις 
άλλες πηγές βοήθειας.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) χρηματοδοτικά μέσα που 
επιτρέπουν τον συνδυασμό της εν λόγω 
συνεισφοράς με χρηματοδοτικά προϊόντα 
της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

γ) χρηματοδοτικά μέσα που 
επιτρέπουν τον συνδυασμό της εν λόγω 
συνεισφοράς με χρηματοδοτικά προϊόντα 
της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και με 
εκείνα άλλων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων στα οποία αναφέρεται το 
άρθρο 38 παράγραφος 4 στοιχείο β), και 
σύμφωνα με το άρθρο 39α.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) σε κρατική τράπεζα ή 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που έχει 
συσταθεί ως νομική οντότητα που εκτελεί 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες σε 
επαγγελματική βάση και πληροί όλες τις 
κατωτέρω προϋποθέσεις:

iii) σε κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που 
έχει συσταθεί ως νομική οντότητα που 
εκτελεί χρηματοπιστωτικές
δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση 
και πληροί όλες τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – σημείο iii – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– λειτουργεί με εντολή κρατικής 
πολιτικής που έχει εκδοθεί από την
αρμόδια αρχή κράτους μέλους σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, για την εκτέλεση 
δραστηριοτήτων οικονομικής ανάπτυξης 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων των ΕΔΕΤ·

– λειτουργεί με εντολή κρατικής 
πολιτικής που έχει εκδοθεί από την 
αρμόδια αρχή κράτους μέλους σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, που περιλαμβάνει, 
ως μέρος των επιχειρήσεών του και την 
εκτέλεση δραστηριοτήτων οικονομικής 
ανάπτυξης που συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων των ΕΔΕΤ·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – στοιχείο iii – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εκτελεί τις αναπτυξιακές του
δραστηριότητες σε περιφέρειες, τομείς 
πολιτικής και κλάδους για τους οποίους 
δεν υπάρχει γενικά διαθέσιμη ή επαρκής 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση από πηγές 
της αγοράς·

– εκτελεί, ως μέρος των 
επιχειρήσεών του, τις αναπτυξιακές από 
οικονομική σκοπιά δραστηριότητές του
συμβάλλοντας στους στόχους των ΕΔΕΤ,
σε περιφέρειες, τομείς πολιτικής και 
κλάδους για τους οποίους δεν υπάρχει 
γενικά διαθέσιμη ή επαρκής πρόσβαση σε 
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χρηματοδότηση από πηγές της αγοράς·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – στοιχείο iii – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δραστηριοποιείται με βάση τη μη
μεγιστοποίηση των κερδών με γνώμονα τη 
διασφάλιση μακροπρόθεσμης οικονομικής 
βιωσιμότητας·

– δραστηριοποιείται χωρίς να έχει 
ως πρωταρχικό στόχο τη μεγιστοποίηση 
των κερδών με γνώμονα τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης οικονομικής 
βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων του·

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – στοιχείο iii – περίπτωση 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εξασφαλίζει ότι η εν λόγω 
απευθείας συμμετοχή δεν παρέχει κανένα 
άμεσο ή έμμεσο όφελος για εμπορικές 
δραστηριότητες μέσω της διατήρησης 
χωριστών λογαριασμών, ξεχωριστής 
διοίκησης για τις εμπορικές 
δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο 
μέτρο, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία·

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – στοιχείο iii – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– υπόκειται στην εποπτεία – υπόκειται στην εποπτεία 
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ανεξάρτητης αρχής σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία.

ανεξάρτητης αρχής σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Κατά την εφαρμογή του χρηματοδοτικού 
μέσου, οι φορείς που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου 
μεριμνούν για τη συμμόρφωση προς το 
εφαρμοστέο δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
καλύπτουν τα ΕΔΕΤ, τις κρατικές 
ενισχύσεις, τις δημόσιες προμήθειες και τα 
σχετικά πρότυπα, καθώς και την ισχύουσα 
νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής. Οι εν λόγω φορείς 
δεν χρησιμοποιούν ούτε συμμετέχουν σε 
δομές φοροαποφυγής, και ειδικότερα 
μηχανισμούς επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού ή σε πρακτικές που δεν 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια χρηστής 
φορολογικής διακυβέρνησης που ορίζονται 
στη νομοθεσία της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων 
και των ανακοινώσεων ή τυχόν άλλων 
προειδοποιητικών επιστολών εκ μέρους 
της Επιτροπής. Δεν εγκαθίστανται και, 
όσον αφορά την εκτέλεση των 
χρηματοοικονομικών πράξεων, δεν 
διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με 
νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε 
περιοχές δικαιοδοσίας που δεν 
συνεργάζονται με την Ένωση για την 
εφαρμογή των διεθνώς συμφωνημένων 
φορολογικών προτύπων σχετικά με τη 
διαφάνεια και την ανταλλαγή 
πληροφοριών. Οι εν λόγω φορείς δύνανται, 
με δική τους ευθύνη, να συνάπτουν 

«Κατά την εφαρμογή του χρηματοδοτικού 
μέσου, οι φορείς που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου 
συμμορφώνονται προς το εφαρμοστέο 
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων που καλύπτουν τα ΕΔΕΤ, τις 
κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες 
προμήθειες και τα σχετικά πρότυπα, καθώς 
και προς την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά 
με την πρόληψη της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της 
φορολογικής απάτης και της 
φοροδιαφυγής. Οι εν λόγω φορείς δεν 
χρησιμοποιούν ούτε συμμετέχουν σε δομές 
φοροαποφυγής, και ειδικότερα 
μηχανισμούς επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού ή σε πρακτικές που δεν 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια χρηστής 
φορολογικής διακυβέρνησης που ορίζονται 
στη νομοθεσία της ΕΕ. Δεν εγκαθίστανται 
και, όσον αφορά την εκτέλεση των 
χρηματοοικονομικών πράξεων, δεν 
διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με 
νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε 
περιοχές δικαιοδοσίας που δεν 
συνεργάζονται με την Ένωση για την 
εφαρμογή των διεθνώς συμφωνημένων 
φορολογικών προτύπων σχετικά με τη 
διαφάνεια και την ανταλλαγή 
πληροφοριών. Οι εν λόγω φορείς δύνανται, 
με δική τους ευθύνη, να συνάπτουν 
συμφωνίες με ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την 
εκτέλεση χρηματοοικονομικών πράξεων. 
Μεταφέρουν τις απαιτήσεις που 
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συμφωνίες με ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την 
εκτέλεση χρηματοοικονομικών πράξεων. 
Μεταφέρουν τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
στις συμβάσεις τους με τους ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 
έχουν επιλέξει για να συμμετάσχουν στην 
εκτέλεση των χρηματοοικονομικών 
πράξεων στο πλαίσιο των εν λόγω 
συμφωνιών.

αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
στις συμβάσεις τους με τους ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 
έχουν επιλέξει για να συμμετάσχουν στην 
εκτέλεση των χρηματοοικονομικών 
πράξεων στο πλαίσιο των εν λόγω 
συμφωνιών.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χρησιμοποιούν ΕΔΕΤ για να συνεισφέρουν 
στα χρηματοδοτικά μέσα που αναφέρονται 
στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ) με
στόχο την προσέλκυση πρόσθετων 
επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα.

1. Οι διαχειριστικές αρχές στα 
αντίστοιχα κράτη μέλη δύνανται να 
χρησιμοποιούν ΕΔΕΤ για να συνεισφέρουν 
στα χρηματοδοτικά μέσα που αναφέρονται 
στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 
υπό τον όρο ότι έχει ως στόχο την 
προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων από 
τον ιδιωτικό τομέα και συνεχίζει να 
συνεισφέρει στους στόχους των ΕΔΕΤ 
και στην ενωσιακή στρατηγική για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεισφορά που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 25 %
της συνολικής στήριξης που παρέχεται 
στους τελικούς αποδέκτες. Στις λιγότερο 

2. Η συνεισφορά που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 15%
της συνολικής στήριξης που παρέχεται 
στους τελικούς αποδέκτες. Στις λιγότερο 
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ανεπτυγμένες περιφέρειες που 
αναφέρονται στο άρθρο 120 παράγραφος 3 
στοιχείο β), η χρηματοδοτική συνεισφορά 
μπορεί να υπερβαίνει το 25 % εφόσον 
δικαιολογείται δεόντως βάσει της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης, αλλά δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 50 %. Η συνολική 
στήριξη που αναφέρεται στην παρούσα 
παράγραφο περιλαμβάνει το συνολικό 
ποσό των νέων και των εγγυημένων 
δανείων, καθώς και των επενδύσεων 
μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου 
που παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες. 
Τα εγγυημένα δάνεια που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο λαμβάνονται 
υπόψη μόνο στον βαθμό που οι πόροι των 
ΕΔΕΤ έχουν δεσμευτεί για συμβάσεις 
εγγυήσεων που υπολογίζονται βάσει 
συνετής εκ των προτέρων αξιολόγησης 
κινδύνων που καλύπτει πολυάριθμα νέα 
δάνεια.

ανεπτυγμένες και τις υπό μετάβαση 
περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 
120 παράγραφος 3 στοιχείο β), η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
υπερβαίνει το 15% εφόσον δικαιολογείται 
δεόντως βάσει της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης ή προπαρασκευαστικής 
αξιολόγησης διενεργούμενης από την 
ΕΤΕπ δυνάμει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου, αλλά δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30%. Η συνολική στήριξη 
που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο 
περιλαμβάνει το συνολικό ποσό των νέων 
και των εγγυημένων δανείων, καθώς και 
των επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί 
μετοχικού κεφαλαίου που παρέχονται 
στους τελικούς αποδέκτες. Τα εγγυημένα 
δάνεια που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνονται υπόψη μόνο στον 
βαθμό που οι πόροι των ΕΔΕΤ έχουν 
δεσμευτεί για συμβάσεις εγγυήσεων που 
υπολογίζονται βάσει συνετής εκ των 
προτέρων αξιολόγησης κινδύνων που 
καλύπτει πολυάριθμα νέα δάνεια.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εκθέσεις των διαχειριστικών 
αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 46 
σχετικά με πράξεις που περιλαμβάνουν 
χρηματοδοτικά μέσα δυνάμει του παρόντος 
άρθρου βασίζονται στις πληροφορίες που 
διατηρεί η ΕΤΕπ για την υποβολή των 
εκθέσεών της δυνάμει του άρθρου 16 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού του 
ΕΤΣΕ, σε συνδυασμό με τα πρόσθετα 
στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει του 
άρθρου 46 παράγραφος 2.

4. Οι εκθέσεις των διαχειριστικών 
αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 46 
σχετικά με πράξεις που περιλαμβάνουν 
χρηματοδοτικά μέσα δυνάμει του παρόντος 
άρθρου βασίζονται στις πληροφορίες που 
διατηρεί η ΕΤΕπ για την υποβολή των 
εκθέσεών της δυνάμει του άρθρου 16 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού του 
ΕΤΣΕ, σε συνδυασμό με τα πρόσθετα 
στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει του 
άρθρου 46 παράγραφος 2. Οι απαιτήσεις 
βάσει της παρούσας παραγράφου 
επιτρέπουν ενιαίες προϋποθέσεις 
υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με το 



PE597.458v02-00 34/60 AD\1123920EL.docx

EL

άρθρο 46 παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39α – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να αναθέτει εκτελεστικά 
καθήκοντα σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, 
το οποίο είτε ανοίγει διαχειριστικό 
λογαριασμό στο όνομά του και για 
λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής είτε 
δημιουργεί μια ανεξάρτητη χρηματοδοτική 
μονάδα στο πλαίσιο του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για τη 
συνεισφορά στο πρόγραμμα. Στην 
περίπτωση ανεξάρτητης χρηματοδοτικής 
μονάδας, γίνεται λογιστική διάκριση των 
πόρων προγράμματος που επενδύονται στο 
χρηματοδοτικό μέσο από τους άλλους 
πόρους που είναι διαθέσιμοι στο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Αυτά τα 
περιουσιακά στοιχεία τηρούνται σε 
διαχειριστικούς λογαριασμούς και η 
διαχείριση των εν λόγω ανεξάρτητων 
χρηματοδοτικών μονάδων είναι σύμφωνη 
με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, ακολουθεί κατάλληλους
κανόνες αξιοπιστίας και τα εν λόγω 
περιουσιακά στοιχεία είναι ευκόλως 
ρευστοποιήσιμα.

β) να αναθέτει εκτελεστικά 
καθήκοντα σε φορέα, ο οποίος είτε ανοίγει 
διαχειριστικό λογαριασμό στο όνομά του 
και για λογαριασμό της διαχειριστικής 
αρχής είτε δημιουργεί μια ανεξάρτητη 
χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για τη 
συνεισφορά στο πρόγραμμα. Στην 
περίπτωση ανεξάρτητης χρηματοδοτικής 
μονάδας, γίνεται λογιστική διάκριση των 
πόρων προγράμματος που επενδύονται στο 
χρηματοδοτικό μέσο από τους άλλους 
πόρους που είναι διαθέσιμοι στο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Αυτά τα 
περιουσιακά στοιχεία τηρούνται σε 
διαχειριστικούς λογαριασμούς και η 
διαχείριση των εν λόγω ανεξάρτητων 
χρηματοδοτικών μονάδων είναι σύμφωνη 
με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, ακολουθεί κατάλληλους 
κανόνες αξιοπιστίας και τα εν λόγω 
περιουσιακά στοιχεία είναι ευκόλως 
ρευστοποιήσιμα.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την εφαρμογή 6. Κατά την εφαρμογή 
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χρηματοδοτικών μέσων δυνάμει του 
άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ), οι 
φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου μεριμνούν για τη 
συμμόρφωση προς το εφαρμοστέο δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
καλύπτουν τα ΕΔΕΤ, τις κρατικές 
ενισχύσεις, τις δημόσιες προμήθειες και τα 
σχετικά πρότυπα, καθώς και την ισχύουσα 
νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής. Οι εν λόγω φορείς 
δεν χρησιμοποιούν ή αναπτύσσουν δομές 
φοροαποφυγής, και ειδικότερα συστήματα 
ή πρακτικές επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού που δεν συμμορφώνονται με 
τα κριτήρια χρηστής φορολογικής 
διακυβέρνησης που ορίζονται στη 
νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των συστάσεων, των ανακοινώσεων ή 
τυχόν προειδοποιητικών επιστολών εκ 
μέρους της Επιτροπής. Δεν εγκαθίστανται 
και, όσον αφορά την εκτέλεση των 
χρηματοοικονομικών πράξεων, δεν 
διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με 
νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε 
περιοχές δικαιοδοσίας που δεν 
συνεργάζονται με την Ένωση για την 
εφαρμογή των διεθνώς συμφωνημένων 
φορολογικών προτύπων σχετικά με τη 
διαφάνεια και την ανταλλαγή 
πληροφοριών. Οι εν λόγω φορείς δύνανται, 
με δική τους ευθύνη, να συνάπτουν 
συμφωνίες με ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την 
εκτέλεση χρηματοοικονομικών πράξεων. 
Μεταφέρουν τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
στις συμβάσεις τους με τους ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 
έχουν επιλέξει για να συμμετάσχουν στην 
εκτέλεση των χρηματοοικονομικών 
πράξεων στο πλαίσιο των εν λόγω 
συμφωνιών.

χρηματοδοτικών μέσων δυνάμει του 
άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ), οι 
φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 
5 του παρόντος άρθρου συμμορφώνονται
προς το εφαρμοστέο δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
καλύπτουν τα ΕΔΕΤ, τις κρατικές 
ενισχύσεις, τις δημόσιες προμήθειες και τα 
σχετικά πρότυπα, καθώς και προς την 
ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την 
πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της 
φορολογικής απάτης και της 
φοροδιαφυγής. Οι εν λόγω φορείς δεν 
χρησιμοποιούν ή αναπτύσσουν δομές 
φοροαποφυγής, και ειδικότερα συστήματα 
ή πρακτικές επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού που δεν συμμορφώνονται με 
τα κριτήρια χρηστής φορολογικής 
διακυβέρνησης που ορίζονται στη 
νομοθεσία της ΕΕ. Δεν εγκαθίστανται και, 
όσον αφορά την εκτέλεση των 
χρηματοοικονομικών πράξεων, δεν 
διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με 
νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε 
περιοχές δικαιοδοσίας που δεν 
συνεργάζονται με την Ένωση για την 
εφαρμογή των διεθνώς συμφωνημένων 
φορολογικών προτύπων σχετικά με τη 
διαφάνεια και την ανταλλαγή 
πληροφοριών. Οι εν λόγω φορείς δύνανται, 
με δική τους ευθύνη, να συνάπτουν 
συμφωνίες με ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την 
εκτέλεση χρηματοοικονομικών πράξεων. 
Μεταφέρουν τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
στις συμβάσεις τους με τους ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 
έχουν επιλέξει για να συμμετάσχουν στην 
εκτέλεση των χρηματοοικονομικών 
πράξεων στο πλαίσιο των εν λόγω 
συμφωνιών.
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Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου φορείς, κατά τη 
διαχείριση ταμείων χαρτοφυλακίου, 
μπορούν να αναθέσουν μέρος της 
υλοποίησης σε ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω φορείς 
εγγυώνται υπό την ευθύνη τους ότι οι 
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 
πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο 
άρθρο 201 παράγραφος 4 και στο άρθρο 
202 παράγραφοι 1 και 2 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Οι 
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 
επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, 
αναλογικών και χωρίς διακρίσεις 
διαδικασιών, με αποφυγή της σύγκρουσης 
συμφερόντων.

7. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 
5 του παρόντος άρθρου φορείς, κατά τη 
διαχείριση ταμείων χαρτοφυλακίου, 
μπορούν να αναθέσουν μέρος της 
υλοποίησης σε ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω φορείς 
εγγυώνται υπό την ευθύνη τους ότι οι 
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 
πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο 
άρθρο 201 παράγραφος 4 και στο άρθρο 
202 παράγραφοι 1 και 2 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Οι 
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 
επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, 
αναλογικών και χωρίς διακρίσεις 
διαδικασιών, με αποφυγή της σύγκρουσης 
συμφερόντων.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39α – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εάν οι διαχειριστικές αρχές 
συνεισφέρουν πόρους από προγράμματα
των ΕΔΕΤ σε υφιστάμενο μέσο δυνάμει 
του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 
ο διαχειριστής κονδυλίων του οποίου έχει 
ήδη επιλεγεί από την ΕΤΕπ, διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία 
κράτος μέλος είναι μέτοχος ή κρατική 
τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που 
έχει ιδρυθεί ως νομική οντότητα που 
εκτελεί χρηματοπιστωτικές 

8. Εάν οι διαχειριστικές αρχές 
συνεισφέρουν πόρους από προγράμματα 
των ΕΔΕΤ σε υφιστάμενο μέσο δυνάμει 
του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 
ο διαχειριστής κονδυλίων ή ο 
χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής του 
οποίου έχει ήδη επιλεγεί από την ΕΤΕπ, 
διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα 
οποία κράτος μέλος είναι μέτοχος ή 
κρατική τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα, που έχει ιδρυθεί ως νομική 
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δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση 
και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 38 παράγραφος 4 
στοιχείο β) σημείο iii), αναθέτουν 
εκτελεστικά καθήκοντα στον εν λόγω 
διαχειριστή κονδυλίων μέσω σύμβασης 
απευθείας ανάθεσης.

οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση 
και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 38 παράγραφος 4 
στοιχείο β) σημείο iii), αναθέτουν 
εκτελεστικά καθήκοντα στον εν λόγω 
διαχειριστή κονδυλίων ή 
χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή μέσω 
σύμβασης απευθείας ανάθεσης.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39α – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Στην περίπτωση των 
χρηματοδοτικών μέσων που αναφέρονται 
στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
που λαμβάνουν τη μορφή εγγυητικού 
μέσου, τα ΕΔΕΤ μπορούν να
συνεισφέρουν στις αρχικές και/ή 
ενδιάμεσες δόσεις χαρτοφυλακίων 
δανείων που καλύπτονται επίσης από την 
εγγύηση της Ένωσης στο πλαίσιο του 
ΕΤΣΕ.

12. Στην περίπτωση των 
χρηματοδοτικών μέσων που αναφέρονται 
στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
που λαμβάνουν τη μορφή εγγυητικού 
μέσου, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι τα ΕΔΕΤ θα
συνεισφέρουν κατά περίπτωση, στις 
διάφορες δόσεις χαρτοφυλακίων δανείων 
που καλύπτονται επίσης από την εγγύηση 
της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Οι 
πόροι που επιστρέφονται στα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής από 
επενδύσεις ή από την αποδέσμευση 
πόρων που είχαν διατεθεί για συμβάσεις 
εγγυήσεων, περιλαμβανομένων των 
αποπληρωμών κεφαλαίου και των 
εσόδων και άλλων κερδών ή αποδόσεων, 
όπως τόκοι, προμήθειες εγγύησης, 
μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου ή 
οποιαδήποτε άλλα έσοδα που παράγονται 
από επενδύσεις, και οι οποίοι αποδίδονται 
στη συνεισφορά από τα ΕΔΕΤ, 
επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
σκοπούς των αντίστοιχων ΕΔΕΤ για την 
υποστήριξη ενεργειών και τελικών 
αποδεκτών συνεκτικών προς τα 
προγράμματα από τα οποία γίνονται οι 
συνεισφορές αυτές.
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Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 39α – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Στο πλαίσιο προγράμματος για τη 
στήριξη πράξεων που υλοποιούνται με 
χρηματοδοτικά μέσα που αναφέρονται στο 
άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 
μπορεί να δημιουργηθεί χωριστός άξονας 
προτεραιότητας για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το 
Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ και 
χωριστός τύπος πράξης για το ΕΓΤΑΑ, με 
ποσοστό συγχρηματοδότησης μέχρι 100 
%.

13. Στο πλαίσιο προγράμματος για τη 
στήριξη πράξεων που υλοποιούνται με 
χρηματοδοτικά μέσα που αναφέρονται στο 
άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 
μπορεί να δημιουργηθεί χωριστός άξονας 
προτεραιότητας για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το 
Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ και 
χωριστός τύπος πράξης για το ΕΓΤΑΑ, με 
ποσοστό συγχρηματοδότησης σύμφωνο 
προς τον προσδιορισμό των ποσοστών 
συγχρηματοδότησης του άρθρου 120 
παράγραφος 3 με αύξηση το πολύ μέχρι 
15%.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΤΕπ ή άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα στα οποία ένα κράτος μέλος είναι 
μέτοχος υποβάλλουν στις αρχές εκθέσεις 
ελέγχου με κάθε αίτηση πληρωμής. 
Υποβάλλουν επίσης ετήσια έκθεση 
ελέγχου στην Επιτροπή και στις 
καθορισμένες αρχές, η οποία καταρτίζεται 
από τους εξωτερικούς ελεγκτές των εν 
λόγω φορέων.

Η ΕΤΕπ ή άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα στα οποία ένα κράτος μέλος είναι 
μέτοχος υποβάλλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 
κάθε έτους στις αρχές εκθέσεις ελέγχου 
και επιδόσεων σε σχέση με κάθε αίτηση 
πληρωμής και το επίπεδο επιστροφής 
στους τελικούς δικαιούχους το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 
Υποβάλλουν επίσης ετήσια έκθεση 
ελέγχου στην Επιτροπή και στις 
καθορισμένες αρχές, η οποία καταρτίζεται 
από τους εξωτερικούς ελεγκτές των εν 
λόγω φορέων.
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Αιτιολόγηση

Η ΕΤΕπ και άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να έχουν αρμοδιότητες για την 
επίτευξη αποτελεσμάτων και την υποβολή εκθέσεων επίδοσης των χρηματοδοτικών μέσων στο 
πλαίσιο των ΕΔΕΤ που διαχειρίζονται, όπως απαιτείται από τους δικαιούχους των 
επιχορηγήσεων ή άλλους διαχειριστές των χρηματοδοτικών μέσων των ΕΔΕΤ.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
εκτελεστική πράξη σχετικά με τα 
υποδείγματα των εκθέσεων λογιστικού 
ελέγχου και των ετήσιων εκθέσεων 
ελέγχου που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
εκτελεστική πράξη σχετικά με τα 
υποδείγματα των εκθέσεων λογιστικού 
ελέγχου και των ετήσιων εκθέσεων 
ελέγχου που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο 
της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
διενεργεί ελέγχους επιδόσεων της ΕΤΕπ ή 
άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
στους οποίους ένα κράτος μέλος είναι 
μέτοχος, για τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
που εφαρμόζονται από αυτούς και τα 
οποία σχετίζονται με πόρους του 
προϋπολογισμού της Ένωσης.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

15α. Το άρθρο 41 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

γ) οι μεταγενέστερες αιτήσεις 
ενδιάμεσης πληρωμής, που υποβάλλονται 
εντός της περιόδου επιλεξιμότητας, 
υποβάλλονται μόνο:

«γ) η δεύτερη και οι μεταγενέστερες 
αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής, που 
υποβάλλονται εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας, υποβάλλονται μόνο όταν 
τουλάχιστον το 60% του ποσού της 
προηγούμενης αίτησης ενδιάμεσων 
πληρωμών έχει χρησιμοποιηθεί ως 
επιλέξιμη δαπάνη κατά την έννοια του 
άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και δ).»

(i) για τη δεύτερη αίτηση ενδιάμεσης 
πληρωμής, όταν τουλάχιστον το 60% του 
ποσού της πρώτης αίτησης ενδιάμεσων 
πληρωμών έχει χρησιμοποιηθεί ως 
επιλέξιμη δαπάνη κατά την έννοια του 
άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και δ)·

(ii) για την τρίτη και τις επόμενες 
αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής, όταν 
τουλάχιστον το 85 % των ποσών των 
προηγούμενων αιτήσεων ενδιάμεσων 
πληρωμών έχει χρησιμοποιηθεί ως 
επιλέξιμη δαπάνη κατά την έννοια του 
άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και δ)·

Αιτιολόγηση

Προτείνεται μείωση ορίου από 85% σε 60% από την τρίτη δόση και μετά, ως ένας από τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την έλλειψη κεφαλαίων στο μέσον της εφαρμογής τω εθνικών 
χρηματοπιστωτικών μέσων. Με την τροπολογία θα γίνει πιο αποδοτική η λειτουργία του ταμείου 
χαρτοφυλακίου, θα μειωθεί η πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς (αφού η διαχειριστική 
αρχή πληρώνει εκ των προτέρων τα ταμεία αυτά) και θα επιτευχθεί η εύρυθμη εφαρμογή με 
μικρότερο κίνδυνο παύσεων στο μέσον της διεργασίας

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 15 β (νέο)



AD\1123920EL.docx 41/60 PE597.458v02-00

EL

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

15β. Στο άρθρο 42 παράγραφος 3, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Στην περίπτωση εργαλείων κεφαλαίων 
συμμετοχών που στοχεύουν σε 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
37 παράγραφος 4 για τις οποίες η 
συμφωνία χρηματοδότησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 7 
στοιχείο β) υπεγράφη πριν από τις 31 
Δεκεμβρίου 2017, τα οποία έως το τέλος 
της περιόδου επιλεξιμότητας επένδυσαν 
τουλάχιστον το 55 % των πόρων του 
προγράμματος που είχαν δεσμευθεί με την 
αντίστοιχη συμφωνία χρηματοδότησης, 
ένα περιορισμένο ποσό των πληρωμών για 
επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες που 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός 
περιόδου που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα 
έτη μετά τη λήξη της περιόδου 
επιλεξιμότητας, μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες, εφόσον καταβληθούν 
σε λογαριασμό υπό μεσεγγύηση που έχει 
συσταθεί για τον σκοπό αυτό, με την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται, αφενός οι 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και, 
αφετέρου, όλες οι προϋποθέσεις που 
παρατίθενται κατωτέρω.

Στην περίπτωση εργαλείων κεφαλαίων 
συμμετοχών που στοχεύουν σε 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
37 παράγραφος 4 για τις οποίες η 
συμφωνία χρηματοδότησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 7 
στοιχείο β) υπεγράφη πριν από τις 31 
Δεκεμβρίου 2018, τα οποία έως το τέλος 
της περιόδου επιλεξιμότητας επένδυσαν 
τουλάχιστον το 55 % των πόρων του 
προγράμματος που είχαν δεσμευθεί με την 
αντίστοιχη συμφωνία χρηματοδότησης, 
ένα περιορισμένο ποσό των πληρωμών για 
επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες που 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός 
περιόδου που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα 
έτη μετά τη λήξη της περιόδου 
επιλεξιμότητας, μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες, εφόσον καταβληθούν 
σε λογαριασμό υπό μεσεγγύηση που έχει 
συσταθεί για τον σκοπό αυτό, με την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται, αφενός οι 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και, 
αφετέρου, όλες οι προϋποθέσεις που 
παρατίθενται κατωτέρω.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 42 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Εάν οι δαπάνες και οι αμοιβές 
διαχείρισης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) και 

«Εάν οι δαπάνες και οι αμοιβές 
διαχείρισης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) και 
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στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
χρεώνονται από τον διαχειριστή του 
ταμείου χαρτοφυλακίου ή τους 
διαχειριστές των χρηματοδοτικών μέσων 
σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) και το άρθρο 38 παράγραφος 4 
στοιχεία α) και β), δεν επιτρέπεται να 
υπερβούν τα όρια που ορίζονται στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται 
στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. 
Ενώ οι δαπάνες διαχείρισης 
περιλαμβάνουν στοιχεία άμεσων ή 
έμμεσων δαπανών που αποζημιώνονται 
βάσει δικαιολογητικών, η αμοιβή 
διαχείρισης αφορά την αμοιβή για παροχή 
υπηρεσιών που έχει καθοριστεί στο 
πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας 
σε όρους αγοράς, όπου απαιτείται. Οι 
δαπάνες και οι αμοιβές διαχείρισης 
βασίζονται σε μέθοδο υπολογισμού που 
εξαρτάται από τις επιδόσεις.»·

στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
χρεώνονται από τον διαχειριστή του 
ταμείου χαρτοφυλακίου ή τους 
διαχειριστές των χρηματοδοτικών μέσων 
σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) και το άρθρο 38 παράγραφος 4 
στοιχεία α), β) και γ), δεν επιτρέπεται να 
υπερβούν τα όρια που ορίζονται στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται 
στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.
Ενώ οι δαπάνες διαχείρισης 
περιλαμβάνουν στοιχεία άμεσων ή 
έμμεσων δαπανών που αποζημιώνονται 
βάσει δικαιολογητικών, η αμοιβή 
διαχείρισης αφορά την αμοιβή για παροχή 
υπηρεσιών που έχει καθοριστεί στο 
πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας 
σε όρους αγοράς, όπου απαιτείται. Οι 
δαπάνες και οι αμοιβές διαχείρισης 
βασίζονται σε μέθοδο υπολογισμού που 
εξαρτάται από τις επιδόσεις.»·

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 17
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 43α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συνεισφορά από τα ΕΔΕΤ προς 
χρηματοδοτικά μέσα που επενδύεται στους 
τελικούς αποδέκτες και τα έσοδα και άλλα 
κέρδη ή αποδόσεις, όπως τόκοι, 
προμήθειες εγγύησης, μερίσματα, κέρδη 
κεφαλαίου ή οποιαδήποτε άλλα έσοδα που 
παράγονται από τις εν λόγω επενδύσεις, τα 
οποία αποδίδονται στη συνεισφορά από τα 
ΕΔΕΤ, μπορούν να χρησιμοποιούνται για 
τη διαφοροποιημένη μεταχείριση 
ιδιωτικών επενδυτών, καθώς και για την 
ΕΤΕπ όταν χρησιμοποιείται η εγγύηση της 
ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/1017. Η εν λόγω διαφοροποιημένη 
μεταχείριση αιτιολογείται από την ανάγκη 
προσέλκυσης πόρων από ιδιωτικούς 

1. Η συνεισφορά από τα ΕΔΕΤ προς 
χρηματοδοτικά μέσα που επενδύεται στους 
τελικούς αποδέκτες και τα έσοδα και άλλα 
κέρδη ή αποδόσεις, όπως τόκοι, 
προμήθειες εγγύησης, μερίσματα, κέρδη 
κεφαλαίου ή οποιαδήποτε άλλα έσοδα που 
παράγονται από τις εν λόγω επενδύσεις, τα 
οποία αποδίδονται στη συνεισφορά από τα 
ΕΔΕΤ, μπορούν να χρησιμοποιούνται για 
τη διαφοροποιημένη μεταχείριση 
επενδυτών που ενεργούν βάσει της αρχής 
της οικονομίας της αγοράς, καθώς και για 
την ΕΤΕπ όταν χρησιμοποιείται η εγγύηση 
της ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/1017. Η εν λόγω διαφοροποιημένη 
μεταχείριση αιτιολογείται από την ανάγκη 
προσέλκυσης πόρων από ιδιωτικούς 
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επενδυτές. επενδυτές και μόχλευσης των δημοσίων 
χρηματοδοτήσεων.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 17
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 43α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανάγκη και το επίπεδο της 
διαφοροποιημένης μεταχείρισης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
προσδιορίζονται στην εκ των προτέρων 
αξιολόγηση.

διαγράφεται

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 17
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 43 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διαφοροποιημένη μεταχείριση 
δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι 
απαραίτητο για τη δημιουργία κινήτρων με 
σκοπό την προσέλκυση ιδιωτικών πόρων. 
Δεν αποζημιώνει υπέρμετρα τους 
ιδιωτικούς επενδυτές και την ΕΤΕπ όταν 
χρησιμοποιείται η εγγύηση της ΕΕ 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/1017. Η ευθυγράμμιση συμφερόντων 
εξασφαλίζεται με τον ενδεδειγμένο 
καταμερισμό του κινδύνου και του 
κέρδους.

3. Η διαφοροποιημένη μεταχείριση 
δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι 
απαραίτητο για τη δημιουργία κινήτρων με 
σκοπό την προσέλκυση ιδιωτικών πόρων. 
Δεν αποζημιώνει υπέρμετρα τους 
επενδυτές που ενεργούν βάσει της αρχής 
της οικονομίας της αγοράς και την ΕΤΕπ 
όταν χρησιμοποιείται η εγγύηση της ΕΕ 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/1017. Η ευθυγράμμιση συμφερόντων 
εξασφαλίζεται με τον ενδεδειγμένο 
καταμερισμό του κινδύνου και του 
κέρδους.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό οι εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες να καλύπτονται 
επίσης από τον παρόντα κανονισμό. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
κινούνται σχεδόν αποκλειστικά μέσω αναπτυξιακών τραπεζών. Η πρόταση της Επιτροπής 
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αναφέρει μόνο «ιδιώτες επενδυτές» (για την νέα έννοια περί κρατικών ενισχύσεων), ενώ ο 
προηγούμενος κανονισμός ρητώς ανέφερε επίσης «δημόσιους επενδυτές βάσει της αρχής της 
οικονομίας της αγοράς».

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 17
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 43 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διαφοροποιημένη μεταχείριση 
των ιδιωτικών επενδυτών εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των κανόνων της Ένωσης 
περί κρατικών ενισχύσεων.

4. Η διαφοροποιημένη μεταχείριση 
των επενδυτών που ενεργούν βάσει της 
αρχής της οικονομίας της αγοράς
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
κανόνων της Ένωσης περί κρατικών 
ενισχύσεων.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 17
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 43α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 149, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
όσον αφορά τον ορισμό και τις 
λεπτομερείς προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή της διαφοροποιημένης 
μεταχείρισης των επενδυτών.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όπου δύναται να εφαρμοστεί, για 
την κάλυψη των ζημιών στο ονομαστικό 
ύψος της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ στο 
χρηματοδοτικό μέσο που οφείλονται σε 
αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες 
προκύπτουν παρά την ενεργό διαχείριση 
των ταμειακών διαθεσίμων από τους 
διαχειριστές των χρηματοδοτικών μέσων.

β) όπου δύναται να εφαρμοστεί, για 
την κάλυψη των ζημιών στο ονομαστικό 
ύψος της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ στο 
χρηματοδοτικό μέσο που οφείλονται σε 
αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες 
προκύπτουν παρά την ενεργό διαχείριση 
των ταμειακών διαθεσίμων.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21. Στο άρθρο 57, η παράγραφος 3 
απαλείφεται·

διαγράφεται

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 22 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

α α) το στοιχείο στ) αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

στ) δράσεις για τη διάδοση 
πληροφοριών, την υποστήριξη της 
δικτύωσης, την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας, την 
ευαισθητοποίηση και προώθηση της 
συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών, 
περιλαμβανομένων και τρίτων χωρών·

«στ) δράσεις για τη διάδοση 
πληροφοριών, την υποστήριξη της 
δικτύωσης, την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας σχετικά με 
τα αποτελέσματα και τις επιτυχίες που 
προκύπτουν με την υποστήριξη των 
ΕΔΕΤ, την ευαισθητοποίηση και 
προώθηση της συνεργασίας και την 
ανταλλαγή εμπειριών, περιλαμβανομένων 
και τρίτων χωρών·»
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 23 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

«1β. Το 0,25 % των διαθέσιμων 
κονδυλίων για τεχνική βοήθεια 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση 
επικοινωνιακών δράσεων με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των 
πολιτών σχετικά με τα αποτελέσματα και 
τα επιτεύγματα των έργων που 
υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ· αυτές οι 
επικοινωνιακές δράσεις συνεχίζονται έως 
και τέσσερα έτη μετά την περάτωση του 
έργου, εάν τα αποτελέσματά του είναι 
σαφώς ορατά.»

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

23α. Στο άρθρο 61 παράγραφος 1, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα μετά 
την ολοκλήρωσή τους. Για τους σκοπούς 
του παρόντος άρθρου ως «καθαρά έσοδα» 
νοούνται ταμειακές ροές που 
καταβάλλονται απευθείας από τους 
χρήστες για αγαθά ή υπηρεσίες 
παρεχόμενα από την πράξη, όπως τέλη τα 
οποία βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη 
χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη 
μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για 

«Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα μετά 
την ολοκλήρωσή τους. Για τους σκοπούς 
του παρόντος άρθρου ως «καθαρά έσοδα» 
νοούνται ταμειακές ροές που 
καταβάλλονται απευθείας από τους 
χρήστες για αγαθά ή υπηρεσίες 
παρεχόμενα από την πράξη, όπως τέλη τα 
οποία βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη 
χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη 
μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για 
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υπηρεσίες μείον τυχόν λειτουργικά έξοδα 
και έξοδα αντικατάστασης βραχύβιου 
εξοπλισμού τα οποία προκύπτουν κατά την 
αντίστοιχη περίοδο. Η εξοικονόμηση 
λειτουργικών δαπανών που επιφέρει η 
πράξη θεωρείται ως καθαρό έσοδο εκτός 
αν αντισταθμίζεται με ισοδύναμη μείωση 
των επιδοτήσεων λειτουργίας.

υπηρεσίες μείον τυχόν λειτουργικά έξοδα 
και έξοδα αντικατάστασης βραχύβιου 
εξοπλισμού τα οποία προκύπτουν κατά την 
αντίστοιχη περίοδο. Η εξοικονόμηση 
λειτουργικών δαπανών που επιφέρει η 
πράξη, με εξαίρεση την εξοικονόμηση 
δαπανών που προκύπτει από την 
εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης,
θεωρείται ως καθαρό έσοδο εκτός αν 
αντισταθμίζεται με ισοδύναμη μείωση των 
επιδοτήσεων λειτουργίας.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EL)

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 25 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 65 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Μια πράξη μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί από ένα ή περισσότερα 
ΕΔΕΤ ή από ένα ή περισσότερα 
προγράμματα και από άλλα χρηματοδοτικά 
μέσα της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η 
δαπάνη που δηλώνεται σε αίτηση 
πληρωμής προς ένα ΕΔΕΤ δεν λαμβάνει
υποστήριξη από άλλο Ταμείο ή 
χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης, ούτε
χρηματοδοτείται από το ίδιο Ταμείο στο 
πλαίσιο άλλου προγράμματος. Το ύψος της 
δαπάνης που εισάγεται σε αίτηση 
πληρωμής προς ΕΔΕΤ μπορεί να 
υπολογίζεται κατʼ αναλογία για κάθε 
ΕΔΕΤ σύμφωνα με το έγγραφο που ορίζει 
τους όρους της στήριξης.»

11. Μια πράξη μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί από ένα ή περισσότερα 
ΕΔΕΤ ή από ένα ή περισσότερα 
προγράμματα και από άλλα χρηματοδοτικά 
μέσα της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η 
δαπάνη που δηλώνεται σε αίτηση 
πληρωμής προς ένα ΕΔΕΤ σχετίζεται με
υποστήριξη διαφορετική από την 
υποστήριξη από άλλο Ταμείο ή 
χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης, και δεν
χρηματοδοτείται από το ίδιο Ταμείο στο 
πλαίσιο άλλου προγράμματος. Το ύψος της 
δαπάνης που εισάγεται σε αίτηση 
πληρωμής προς ΕΔΕΤ μπορεί να 
υπολογίζεται κατʼ αναλογία για κάθε 
ΕΔΕΤ σύμφωνα με το έγγραφο που ορίζει 
τους όρους της στήριξης.»

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 26 – στοιχείο α – περίπτωση ii
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) χρηματοδότησης που δεν συνδέεται 
με τις δαπάνες των συναφών πράξεων, 
αλλά βασίζεται στην εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων που σχετίζονται με την 
επίτευξη προόδου στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων ή στην επίτευξη των 
στόχων τους. Αναλυτικές λεπτομέρειες 
όσον αφορά τις προϋποθέσεις 
χρηματοδότησης και την εφαρμογή τους 
ορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
που εκδίδονται σύμφωνα με την 
εξουσιοδότηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5.

ε) χρηματοδότησης που δεν συνδέεται 
με τις δαπάνες των συναφών πράξεων, 
αλλά βασίζεται στην εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων που σχετίζονται με την 
επίτευξη προόδου στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων ή στην επίτευξη των 
στόχων τους. Αναλυτικές λεπτομέρειες 
όσον αφορά τις προϋποθέσεις 
χρηματοδότησης και την εφαρμογή τους 
ορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
που εκδίδονται σύμφωνα με την 
εξουσιοδότηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5α.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 26 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος υπόκειται στις 
μεταβατικές διατάξεις που ορίζονται στο 
άρθρο 152 παράγραφος 4.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 26 – στοιχείο γ – περίπτωση ii
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 67 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: (ii) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 149 σχετικά με τον 
ορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων 
μοναδιαίων δαπανών ή τη χρηματοδότηση 

«5α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 149 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
όσον αφορά τον ορισμό των 
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με κατ' αποκοπή συντελεστή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρώτο 
εδάφιο, στοιχεία β) και δ), τις συναφείς 
μεθόδους που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο στοιχείο α) της παρούσας 
παραγράφου και τη μορφή στήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο 
εδάφιο στοιχείο ε).»

τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίων 
δαπανών ή τη χρηματοδότηση με κατ'
αποκοπή συντελεστή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο, στοιχεία β) 
και δ), τις συναφείς μεθόδους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο 
α) και τη μορφή στήριξης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο 
ε).»

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 29 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 70 – παράγραφος 1α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1α. Οι πράξεις που αφορούν την 
παροχή υπηρεσιών σε πολίτες ή 
επιχειρήσεις που καλύπτουν ολόκληρη την 
επικράτεια κράτους μέλους θεωρείται ότι 
υλοποιούνται σε όλες τις περιοχές του 
προγράμματος εντός κράτους μέλους. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, οι δαπάνες 
κατανέμονται κατʼ αναλογία στις συναφείς 
περιοχές του προγράμματος, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων πέραν της 
κατανομής του προϋπολογισμού στις 
περιοχές του προγράμματος.

«1α. Οι πράξεις που αφορούν την 
παροχή υπηρεσιών σε πολίτες ή 
επιχειρήσεις που καλύπτουν ολόκληρη την 
επικράτεια κράτους μέλους θεωρείται ότι 
υλοποιούνται σε όλες τις περιοχές του 
προγράμματος εντός κράτους μέλους. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, οι δαπάνες 
κατανέμονται κατʼ αναλογία στις συναφείς 
περιοχές του προγράμματος, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 29 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 70 – παράγραφος 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«2α. Για τα Ταμεία και το ΕΤΘΑ στα 
οποία οι πράξεις που υλοποιούνται εκτός 
της περιοχής του προγράμματος σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 έχουν οφέλη τόσο 
εντός όσο και εκτός της περιοχής του 
προγράμματος, οι δαπάνες κατανέμονται 

«2α. Για τα Ταμεία και το ΕΤΘΑ στα 
οποία οι πράξεις που υλοποιούνται εκτός 
της περιοχής του προγράμματος σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 έχουν οφέλη τόσο 
εντός όσο και εκτός της περιοχής του 
προγράμματος, οι δαπάνες κατανέμονται 
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κατʼ αναλογία στις εν λόγω περιοχές βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων πέραν της 
κατανομής του προϋπολογισμού στις 
περιοχές του προγράμματος.»·

κατʼ αναλογία στις εν λόγω περιοχές βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων·»

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 36
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 98 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10 % 
της χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για στήριξη από το άλλο Ταμείο 
βάσει των κανόνων που ισχύουν για το εν 
λόγω Ταμείο, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτού του είδους οι δαπάνες είναι 
απαραίτητες για την ικανοποιητική 
εφαρμογή της πράξης και συνδέονται 
άμεσα με αυτήν.»

«Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10 % 
της χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για στήριξη από το άλλο Ταμείο 
βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας που 
ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτού του είδους οι 
δαπάνες είναι απαραίτητες για την 
ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης και 
συνδέονται άμεσα με αυτήν.»

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 37 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 102 – παράγραφος 6α– εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η ανεξάρτητη αξιολόγηση ποιότητας 
δεν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή εντός έξι 
μηνών από την υποβολή των εν λόγω 
πληροφοριών στους ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες ή εάν η εν λόγω 
αξιολόγηση είναι αρνητική, οι αντίστοιχες 
δαπάνες ανακαλούνται και η δήλωση 
δαπανών διορθώνεται αναλόγως.»·

Μια ανεξάρτητη αξιολόγηση ποιότητας 
εκδίδεται εντός έξι μηνών από την 
υποβολή των εν λόγω πληροφοριών στους 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Εάν αυτή 
η αξιολόγηση δεν κοινοποιηθεί στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών από την 
ολοκλήρωση της ή εάν η εν λόγω 
αξιολόγηση είναι αρνητική, οι αντίστοιχες 
δαπάνες ανακαλούνται και η δήλωση 
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δαπανών διορθώνεται αναλόγως.»·

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 105 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39. Στο άρθρο 105 παράγραφος 2, η 
δεύτερη περίοδος διαγράφεται·

39. Στο άρθρο 105 παράγραφος 2, η 
δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Οι εκροές και τα αποτελέσματα ενός 
κοινού σχεδίου δράσης μπορεί να 
αποτελέσουν τη βάση για επιστροφή 
δαπανών μόνο εφόσον επιτευχθούν μετά 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
που εγκρίνει το προβλεπόμενο στο άρθρο 
107 κοινό σχέδιο δράσης και πριν από τη 
λήξη της οριζόμενης στην εν λόγω 
απόφαση προθεσμίας υλοποίησης.»

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 40 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 106 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) περιγραφή των προβλεπόμενων 
έργων ή τύπων έργων, καθώς και των 
οροσήμων, κατά περίπτωση, και των 
στόχων για τις εκροές και τα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους κοινούς 
δείκτες ανά άξονα προτεραιότητας, κατά 
περίπτωση.»·

(3) περιγραφή των προβλεπόμενων 
έργων ή τύπων έργων, καθώς και των 
οροσήμων, κατά περίπτωση, και των 
στόχων για τις εκροές και τα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους κοινούς 
και ειδικούς δείκτες ανά άξονα 
προτεραιότητας, κατά περίπτωση.»·

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 40 – στοιχείο δ
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 106 – εδάφιο 1 – σημεία 6 και 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα σημεία 6 και 7 απαλείφονται. διαγράφεται

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – εδάφιο 40 – στοιχείο ε α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 106 – εδάφιο 1 – εδάφιο 8 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«γ α) τις ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν τη 
διάδοση πληροφοριών και την 
επικοινωνία σε σχέση με το κοινό σχέδιο 
δράσης και με τα Ταμεία.»

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 115 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με 
τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας 
για το κοινό και τα μέτρα ενημέρωσης για 
τους δυνητικούς δικαιούχους και τους 
δικαιούχους ορίζονται στο παράρτημα 
ΧΙΙ.·

3. Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με 
τα μέτρα πληροφόρησης, επικοινωνίας και 
προβολής για το κοινό και τα μέτρα 
ενημέρωσης για τους δυνητικούς 
δικαιούχους και τους δικαιούχους 
ορίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ.·

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 47 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 119 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό της χρηματοδότησης των 
Ταμείων για τεχνική συνδρομή 
περιορίζεται στο 4 % του συνολικού ποσού 
των πιστώσεων των Ταμείων που 
διατίθενται σε επιχειρησιακά προγράμματα 
κατά τον χρόνο της έγκρισης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων σε κράτος 
μέλος του στόχου «Επενδύσεις για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση.

Το ποσό της χρηματοδότησης των 
Ταμείων για τεχνική συνδρομή 
περιορίζεται στο 4 % του συνολικού ποσού 
των πιστώσεων των Ταμείων που 
διατίθενται σε επιχειρησιακά προγράμματα 
κατά τον χρόνο της έγκρισης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων σε κράτος 
μέλος του στόχου «Επενδύσεις για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Ποσοστό 
0,25% του ποσού αυτού κατευθύνεται σε 
δραστηριότητες πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, στο επίπεδο του 
προγράμματος και του έργου και όταν 
αυτό θεωρείται σκόπιμο, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 59. 

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 59 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 148 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

59α. Στο άρθρο 148, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι πράξεις των οποίων οι 
συνολικές επιλέξιμες δαπάνες δεν 
υπερβαίνουν τα 200 000 EUR για το 
ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, τα 150 
000 EUR για το ΕΚΤ ή τα 100 000 EUR 
για το ΕΤΘΑ, δεν υπόκεινται σε 
περισσότερους από έναν ελέγχους είτε από 
την αρχή ελέγχου είτε από την Επιτροπή 
πριν από την υποβολή των λογαριασμών 
στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική 
δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Οι 
άλλες πράξεις δεν υπόκεινται σε 
περισσότερους από έναν ελέγχους ανά 
λογιστική χρήση είτε από την αρχή 
ελέγχου είτε από την Επιτροπή πριν από 
την υποβολή των λογαριασμών στους 
οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη 

«1. Οι πράξεις των οποίων οι 
συνολικές επιλέξιμες δαπάνες δεν 
υπερβαίνουν τα 300 000 EUR για το 
ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, τα 200 
000 EUR για το ΕΚΤ ή τα 150 000 EUR 
για το ΕΤΘΑ, δεν υπόκεινται σε 
περισσότερους από έναν ελέγχους είτε από 
την αρχή ελέγχου είτε από την Επιτροπή 
πριν από την υποβολή των λογαριασμών 
στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική 
δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Οι 
άλλες πράξεις δεν υπόκεινται σε 
περισσότερους από έναν ελέγχους ανά 
λογιστική χρήση είτε από την αρχή 
ελέγχου είτε από την Επιτροπή πριν από 
την υποβολή των λογαριασμών στους 
οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη 
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της ολοκληρωμένης πράξης. Οι πράξεις 
δεν υπόκεινται σε έλεγχο από την 
Επιτροπή ή την αρχή ελέγχου σε κανένα 
έτος εφόσον έχει ήδη πραγματοποιηθεί 
έλεγχος κατά το τρέχον έτος από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα αποτελέσματα του ελεγκτικού έργου 
που διεξήγαγε το Ελεγκτικό Συνέδριο για 
τις εν λόγω πράξεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από την ελεγκτική αρχή 
ή την Επιτροπή για τον σκοπό της 
εκπλήρωσης των αντίστοιχων καθηκόντων 
τους.»

της ολοκληρωμένης πράξης. Οι πράξεις 
δεν υπόκεινται σε έλεγχο από την 
Επιτροπή ή την αρχή ελέγχου σε κανένα 
έτος εφόσον έχει ήδη πραγματοποιηθεί 
έλεγχος κατά το τρέχον έτος από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα αποτελέσματα του ελεγκτικού έργου 
που διεξήγαγε το Ελεγκτικό Συνέδριο για 
τις εν λόγω πράξεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από την ελεγκτική αρχή 
ή την Επιτροπή για τον σκοπό της 
εκπλήρωσης των αντίστοιχων καθηκόντων 
τους.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EL)

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να ανυψωθούν τα κατώτατα όρια από τα οποία και κάτω μια πράξη αποτελεί 
αντικείμενο το πολύ ενός ελέγχου (ενιαίος έλεγχος) πριν από την υποβολή των λογαριασμών 
στους οποίους καταχωρούνται οι τελικές δαπάνες.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 59 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 149 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

59β) Στο άρθρο 149, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 12 
δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 22 
παράγραφος 7 τέταρτο εδάφιο, το 
άρθρο 37 παράγραφος 13 τρίτο εδάφιο, το 
άρθρο 38 παράγραφος 4, το άρθρο 40 
παράγραφος 4, το άρθρο 41 παράγραφος 3, 
το άρθρο 42 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο, το άρθρο 42 παράγραφος 6, το 
άρθρο 61 παράγραφος 3 δεύτερο, τρίτο, 
τέταρτο και έβδομο εδάφια, το άρθρο 63 
παράγραφος 4 και το άρθρο 64 
παράγραφος 4 και το άρθρο 64 
παράγραφος 5α, το άρθρο 68 

«2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 12 
δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 22
παράγραφος 7 τέταρτο εδάφιο, το 
άρθρο 37 παράγραφος 13 τρίτο εδάφιο, το 
άρθρο 38 παράγραφος 4, το άρθρο 40 
παράγραφος 4, το άρθρο 41 παράγραφος 3, 
το άρθρο 42 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο, το άρθρο 42 παράγραφος 6, το 
άρθρο 43α παράγραφος 4α, το άρθρο 61 
παράγραφος 3 δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και 
έβδομο εδάφια, το άρθρο 63 παράγραφος 
4, το άρθρο 64 παράγραφος 4 και το 
άρθρο 67 παράγραφος 5α, το άρθρο 68 
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παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το 
άρθρο 101 παράγραφος 4, το άρθρο 122 
παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο, το 
άρθρο 125 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο, το 
άρθρο 125 παράγραφος 9, το άρθρο 127 
παράγραφοι 7 και 8, και το άρθρο 144 
παράγραφος 6 ανατίθεται στην Επιτροπή 
από τις 21 Δεκεμβρίου 2013 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020.»

παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το 
άρθρο 101 παράγραφος 4, το άρθρο 122 
παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο, το 
άρθρο 125 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο, το 
άρθρο 125 παράγραφος 9, το άρθρο 127 
παράγραφοι 7 και 8, και το άρθρο 144 
παράγραφος 6 ανατίθεται στην Επιτροπή 
από τις 21 Δεκεμβρίου 2013 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020.»

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 152 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Εάν δημοσιευθεί πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων πριν από την έναρξη ισχύος 
του κανονισμού ΧΧΧ/ΥΥΥ για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, η
διαχειριστική αρχή (ή η επιτροπή 
παρακολούθησης για τα προγράμματα που 
εμπίπτουν στον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας) μπορεί να 
αποφασίσει να μην εφαρμόσει την 
υποχρέωση που ορίζεται στο άρθρο 67 
παράγραφος 2α για μέγιστο διάστημα 6
μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του κανονισμού ΧΧΧ/ΥΥΥ. Εάν το 
έγγραφο που ορίζει τις προϋποθέσεις 
στήριξης παρασχεθεί στον δικαιούχο 
εντός περιόδου 6 μηνών από την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού ΧΧΧ/ΥΥΥ, η 
διαχειριστική αρχή μπορεί να αποφασίσει 
να μην εφαρμόσει τις εν λόγω 
τροποποιημένες διατάξεις.»

«Η διαχειριστική αρχή (ή η επιτροπή 
παρακολούθησης για τα προγράμματα που 
εμπίπτουν στον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας) μπορεί να 
αποφασίσει να μην εφαρμόσει την 
υποχρέωση που ορίζεται στο άρθρο 67 
παράγραφος 2α για μέγιστο διάστημα 12
μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του κανονισμού ΧΧΧ/ΥΥΥ.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
η διαχειριστική αρχή ή η επιτροπή 
παρακολούθησης για τα προγράμματα 
στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας μπορεί να 
αποφασίσει να παρατείνει την 
δωδεκάμηνη μεταβατική περίοδο μέχρι 
το κλείσιμο του προγράμματος. 
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Κοινοποιεί στην Επιτροπή την εν λόγω 
απόφαση πριν από την παρέλευση της 
μεταβατικής περιόδου.

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν 
εφαρμόζονται για επιχορηγήσεις και 
επιστρεπτέα συνδρομή με την υποστήριξη 
του ΕΚΤ για τις οποίες η δημόσια 
στήριξη δεν υπερβαίνει τις 50 000 EUR.»

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 61 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Παράρτημα XII – μέρος 2.1 – σημείο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

61α. Στο υποτμήμα 2.1 το σημείο 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
“1.

1. Το κράτος μέλος και η 
διαχειριστική αρχή διασφαλίζουν ότι τα 
μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τη στρατηγική 
επικοινωνίας και ότι τα μέτρα αυτά 
αποσκοπούν στην ευρύτερη δυνατή 
κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
με τη χρήση διαφόρων μορφών και 
μεθόδων επικοινωνίας στο κατάλληλο 
επίπεδο.

1. Το κράτος μέλος και η 
διαχειριστική αρχή διασφαλίζουν ότι τα 
μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τη στρατηγική 
επικοινωνίας ώστε να βελτιωθεί η 
αλληλεπίδραση με τους πολίτες και ότι τα 
μέτρα αυτά αποσκοπούν στην ευρύτερη 
δυνατή κάλυψη από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης με τη χρήση διαφόρων 
μορφών και μεθόδων επικοινωνίας στο 
κατάλληλο επίπεδο και σε συμφωνία με 
τις τεχνολογικές βελτιώσεις.»

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 61 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Παράρτημα XII – μέρος 2.2 – σημείο 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

61β. Στο τμήμα 2.2 το σημείο 4 
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αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Κατά την υλοποίηση μιας πράξης 
του ΕΤΠΑ ή του Ταμείου Συνοχής, ο 
δικαιούχος τοποθετεί σε σημείο εύκολα 
ορατό από το κοινό, μια προσωρινή 
πινακίδα σημαντικού μεγέθους για κάθε 
πράξη που συνίσταται στη χρηματοδότηση 
υποδομών ή κατασκευαστικών έργων για 
τα οποία η συνολική δημόσια συνδρομή 
στην πράξη υπερβαίνει τις 500 000 EUR.

«4. Κατά την υλοποίηση μιας πράξης 
του ΕΤΠΑ ή του Ταμείου Συνοχής, ο 
δικαιούχος τοποθετεί σε σημείο εύκολα 
ορατό από το κοινό, μια προσωρινή 
πινακίδα σημαντικού μεγέθους για κάθε 
πράξη που συνίσταται στη χρηματοδότηση 
υποδομών ή κατασκευαστικών έργων.»

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 61 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Παράρτημα XII – μέρος 2.2 – σημείο 5 – εισαγωγική φράση

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

61γ. Στο υποτμήμα 2.2, η εισαγωγική 
φράση του σημείου 5 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

5. Το αργότερο εντός τριών μηνών 
από την ολοκλήρωση μιας πράξης, ο 
δικαιούχος τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική 
πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε 
σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, για
κάθε πράξη που πληροί τα κατωτέρω 
κριτήρια:

«5. Το αργότερο εντός τριών μηνών 
από την ολοκλήρωση μιας πράξης, ο 
δικαιούχος τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική 
πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε 
σημείο εύκολα ορατό από το κοινό της
κάθε πράξης που πληροί το κατωτέρω 
κριτήριο:»

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 265 – παράγραφος 1 – σημείο 61 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Παράρτημα XII – μέρος 2.2 – σημείο 5 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

61δ. Στο τμήμα 2.2 σημείο 5, το εδάφιο 
α) διαγράφεται:

α) η συνολική δημόσια συνεισφορά 
υπερβαίνει τις 500 000 ευρώ·
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