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Τροπολογία 1
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι, όπως επισημαίνεται 
στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018, η 
εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος στις 
δαπάνες του τομέα πολιτικής 
«Οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή» αυξήθηκε από 3 % το 2017 σε 5 
% το 2018· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, ακόμη και αν πρέπει να 
τονιστεί ότι τα σφάλματα κατά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού δεν 
συνεπάγονται αυτομάτως απάτη, η 
θετική τάση των τελευταίων ετών έχει 
αντιστραφεί·

1. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
απλουστευτούν και να εξορθολογιστούν οι 
κανόνες και οι διαδικασίες και να 
αποφεύγεται ο περιττός διοικητικός 
φόρτος, προκειμένου να αποφεύγονται 
και να εντοπίζονται στην πλειονότητά 
τους τα σφάλματα και να βελτιωθεί η 
ικανότητα των κρατών μελών για 
απορρόφηση πιστώσεων·

Or. es

Τροπολογία 2
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι, όπως επισημαίνεται 
στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018, η 
εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος στις 
δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» αυξήθηκε 
από 3 % το 2017 σε 5 % το 2018· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι, ακόμη και 
αν πρέπει να τονιστεί ότι τα σφάλματα 
κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
δεν συνεπάγονται αυτομάτως απάτη, η 
θετική τάση των τελευταίων ετών έχει 
αντιστραφεί·

1. σημειώνει ότι, όπως επισημαίνεται 
στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018, η 
εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος στις 
δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» αυξήθηκε 
από 3 % το 2017 σε 5 % το 2018· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η θετική 
τάση των τελευταίων ετών έχει 
αντιστραφεί·
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Or. pt

Τροπολογία 3
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι, όπως επισημαίνεται 
στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018, η 
εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος στις 
δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» αυξήθηκε 
από 3 % το 2017 σε 5 % το 2018· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι, ακόμη και 
αν πρέπει να τονιστεί ότι τα σφάλματα 
κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
δεν συνεπάγονται αυτομάτως απάτη, η 
θετική τάση των τελευταίων ετών έχει 
αντιστραφεί·

1. σημειώνει ότι, όπως επισημαίνεται 
στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018, η 
εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος στις 
δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» αυξήθηκε 
από 3 % το 2017 σε 5 % το 2018· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι, ακόμη και 
αν πρέπει να τονιστεί ότι τα σφάλματα 
κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
δεν συνεπάγονται αυτομάτως απάτη, η 
θετική τάση των τελευταίων ετών έχει 
αντιστραφεί· επιπλέον, θορυβείται από το 
γεγονός ότι το επίπεδο σφαλμάτων σε 
σχέση με δημόσιες συμβάσεις, κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις και 
επιχορηγήσεις το 2018 συνέβαλε στο 16% 
του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος 
του ΕΕΣ για τις δαπάνες υψηλού 
κινδύνου, ενώ το 2017 ο αντίκτυπός τους 
ήταν μόλις 1 %·

Or. en

Τροπολογία 4
Francesca Donato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι, όπως επισημαίνεται 
στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018, η 

1. εκφράζει την αποδοκιμασία του 
για το γεγονός ότι, όπως επισημαίνεται 
στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 
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εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος στις 
δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» αυξήθηκε 
από 3 % το 2017 σε 5 % το 2018· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι, ακόμη και 
αν πρέπει να τονιστεί ότι τα σφάλματα 
κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
δεν συνεπάγονται αυτομάτως απάτη, η 
θετική τάση των τελευταίων ετών έχει 
αντιστραφεί·

Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018, η 
εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος στις 
δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» αυξήθηκε 
από 3% το 2017 σε 5% το 2018· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι, ακόμη και 
αν πρέπει να τονιστεί ότι τα σφάλματα 
κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
δεν συνεπάγονται αυτομάτως απάτη, η 
θετική τάση των τελευταίων ετών έχει 
αντιστραφεί με τεράστια ζημία για τους 
ευρωπαίους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 5
Alessandro Panza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι, όπως επισημαίνεται 
στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018, η 
εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος στις 
δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» αυξήθηκε 
από 3 % το 2017 σε 5 % το 2018· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι, ακόμη και 
αν πρέπει να τονιστεί ότι τα σφάλματα 
κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
δεν συνεπάγονται αυτομάτως απάτη, η 
θετική τάση των τελευταίων ετών έχει 
αντιστραφεί·

1. εκφράζει την αποδοκιμασία του 
για το γεγονός ότι, όπως επισημαίνεται 
στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018, η 
εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος στις 
δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» αυξήθηκε 
από 3% το 2017 σε 5% το 2018· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι, ακόμη και 
αν πρέπει να τονιστεί ότι τα σφάλματα 
κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
δεν συνεπάγονται αυτομάτως απάτη, η 
θετική τάση των τελευταίων ετών έχει 
αντιστραφεί με τεράστια ζημία για τους 
ευρωπαίους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 6
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. επισημαίνει ότι το ποσό που 
ελέγχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018 
στον τομέα «Οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή» ανήλθε σε 23,6 
δισεκατομμύρια EUR (συν 16,5 
δισεκατομμύρια EUR από προηγούμενα 
έτη που εκκαθαρίστηκαν ή εγκρίθηκαν 
από την Επιτροπή το 2018), ποσό 
σημαντικά υψηλότερο από το 2017 (8 
δισεκατομμύρια EUR), το οποίο 
δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό το 
εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος στις 
δαπάνες από 3% το 2017 σε 5% το 2018· 
προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο 
σφάλματος στο τέλος του τρέχοντος 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, 
λόγω της πίεσης για ταχεία απορρόφηση 
των κονδυλίων προκειμένου να μην χαθεί 
η ενωσιακή χρηματοδότηση·

Or. es

Τροπολογία 7
Tsvetelina Penkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
μειώσει τις αποκλίσεις στην ερμηνεία των 
εφαρμοστέων εθνικών ή ενωσιακών 
κανόνων σε περίπτωση διαφωνίας με τις 
εκτιμήσεις της ετήσιας έκθεσης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
φύση των διαπιστωθέντων σφαλμάτων, 
προκειμένου να αποφευχθεί μελλοντικά 
μια τέτοια κατάσταση στο μέλλον και η 
διαφορετική ερμηνεία των εφαρμοστέων 
κανόνων·

Or. en
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Τροπολογία 8
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. εξαίρει το έργο που επιτελούν οι 
ελεγκτικές οντότητες, αλλά θεωρεί 
σκόπιμο να επισημάνει ότι τα σφάλματα 
στην εκτέλεση του προϋπολογισμού δεν 
συνεπάγονται κατ’ ανάγκη την ύπαρξη 
απάτης· τονίζει ότι απαιτείται διεξοδική 
ανάλυση των αποτελεσμάτων του ελέγχου 
πριν απαγγελθούν κατηγορίες κατά των 
δικαιούχων·

Or. pt

Τροπολογία 9
Martina Michels

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η πηγή των εν λόγω 
σφαλμάτων είναι κυρίως το αποτέλεσμα 
επιστροφών μη επιλέξιμων δαπανών, 
παραβάσεων των κανόνων της εσωτερικής 
αγοράς και της έλλειψης αποδεικτικών 
εγγράφων, αλλά οφείλεται επίσης στα 
συνολικά χαμηλά ποσοστά επιστροφής και 
πληρωμών του προηγούμενου έτους, 
καθώς και στη μείωση του αριθμού των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
συμπεριλήφθηκαν στον έλεγχο·

2. σημειώνει ότι τα εν λόγω 
σφάλματα, τόσο στις επιχορηγήσεις όσο 
και στα -λιγότερο ελεγχόμενα- 
χρηματοδοτικά μέσα, προκύπτουν κυρίως 
από επιστροφές μη επιλέξιμων δαπανών, 
όπως επίσης από παραβάσεις κανόνων 
της εσωτερικής αγοράς και απουσία 
αποδεικτικών εγγράφων, αλλά οφείλονται 
επίσης στα συνολικά χαμηλά ποσοστά 
επιστροφής και πληρωμών του 
προηγούμενου έτους·

Or. de

Τροπολογία 10
Bronis Ropė
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η πηγή των εν λόγω 
σφαλμάτων είναι κυρίως το αποτέλεσμα 
επιστροφών μη επιλέξιμων δαπανών, 
παραβάσεων των κανόνων της εσωτερικής 
αγοράς και της έλλειψης αποδεικτικών 
εγγράφων, αλλά οφείλεται επίσης στα 
συνολικά χαμηλά ποσοστά επιστροφής και 
πληρωμών του προηγούμενου έτους, 
καθώς και στη μείωση του αριθμού των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
συμπεριλήφθηκαν στον έλεγχο·

2. σημειώνει ότι η πηγή των εν λόγω 
σφαλμάτων είναι κυρίως το αποτέλεσμα 
επιστροφών μη επιλέξιμων δαπανών, 
παραβάσεων των κανόνων της εσωτερικής 
αγοράς και της έλλειψης αποδεικτικών 
εγγράφων, αλλά οφείλεται επίσης στα 
συνολικά χαμηλά ποσοστά επιστροφής και 
πληρωμών του προηγούμενου έτους, 
καθώς και στη μείωση του αριθμού των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
συμπεριλήφθηκαν στον έλεγχο· επιπλέον, 
τονίζει ότι ο έλεγχος βάσει επιδόσεων δεν 
αποτυπώνει το σύνολο των δαπανών της 
πολιτικής συνοχής, που διέπεται από μια 
σειρά οριζόντιων αρχών όπως η ισότητα 
των φύλων, η μη εισαγωγή διακρίσεων 
και η βιώσιμη ανάπτυξη, και βασίζεται 
στην αρχή της εταιρικής σχέσης, με 
αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να 
μετρηθούν σημαντικές παρενέργειες, 
ιδίως στον κοινωνικό τομέα, και θα ήταν 
επομένως προτιμότερο ένα ευρύτερο 
φάσμα δεικτών· επισημαίνει επίσης ότι οι 
σχετικές αλλαγές στα διοικητικά 
συστήματα από ορισμένα κράτη μέλη 
(ταξινόμηση NUTS) θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη συλλογή 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η πηγή των εν λόγω 
σφαλμάτων είναι κυρίως το αποτέλεσμα 

2. σημειώνει ότι η πηγή των εν λόγω 
σφαλμάτων είναι κυρίως το αποτέλεσμα 
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επιστροφών μη επιλέξιμων δαπανών, 
παραβάσεων των κανόνων της εσωτερικής 
αγοράς και της έλλειψης αποδεικτικών 
εγγράφων, αλλά οφείλεται επίσης στα 
συνολικά χαμηλά ποσοστά επιστροφής και 
πληρωμών του προηγούμενου έτους, 
καθώς και στη μείωση του αριθμού των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
συμπεριλήφθηκαν στον έλεγχο·

επιστροφών μη επιλέξιμων δαπανών, 
παραβάσεων των κανόνων της εσωτερικής 
αγοράς και της έλλειψης αποδεικτικών 
εγγράφων, αλλά οφείλεται επίσης στα 
συνολικά χαμηλά ποσοστά επιστροφής και 
πληρωμών του προηγούμενου έτους, 
καθώς και στη μείωση του αριθμού των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
συμπεριλήφθηκαν στον έλεγχο· 
παρατηρεί, όπως αναφέρεται και στην 
ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για το οικονομικό έτος 2018, ότι η 
επιστροφή του ΦΠΑ είναι ευεπίφορη σε 
σφάλματα και δεν οδηγεί πάντα σε 
βέλτιστη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 12
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η πηγή των εν λόγω 
σφαλμάτων είναι κυρίως το αποτέλεσμα 
επιστροφών μη επιλέξιμων δαπανών, 
παραβάσεων των κανόνων της εσωτερικής 
αγοράς και της έλλειψης αποδεικτικών 
εγγράφων, αλλά οφείλεται επίσης στα 
συνολικά χαμηλά ποσοστά επιστροφής και 
πληρωμών του προηγούμενου έτους, 
καθώς και στη μείωση του αριθμού των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
συμπεριλήφθηκαν στον έλεγχο·

2. σημειώνει ότι η πηγή των εν λόγω 
σφαλμάτων είναι κυρίως το αποτέλεσμα 
επιστροφών μη επιλέξιμων δαπανών, 
παραβάσεων των κανόνων της εσωτερικής 
αγοράς και της έλλειψης αποδεικτικών 
εγγράφων, αλλά οφείλεται επίσης στα 
συνολικά χαμηλά ποσοστά επιστροφής και 
πληρωμών του προηγούμενου έτους, 
καθώς και στη μείωση του αριθμού των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
συμπεριλήφθηκαν στον έλεγχο· 
υπενθυμίζει ότι η απλούστευση των 
κανόνων εν γένει μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην αποτελεσματικότερη 
χρήση των πόρων και στη μείωση του 
ποσοστού σφάλματος·

Or. en

Τροπολογία 13
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Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η πηγή των εν λόγω 
σφαλμάτων είναι κυρίως το αποτέλεσμα 
επιστροφών μη επιλέξιμων δαπανών, 
παραβάσεων των κανόνων της εσωτερικής 
αγοράς και της έλλειψης αποδεικτικών 
εγγράφων, αλλά οφείλεται επίσης στα 
συνολικά χαμηλά ποσοστά επιστροφής και 
πληρωμών του προηγούμενου έτους, 
καθώς και στη μείωση του αριθμού των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
συμπεριλήφθηκαν στον έλεγχο·

2. σημειώνει ότι η πηγή των εν λόγω 
σφαλμάτων είναι κυρίως το αποτέλεσμα 
επιστροφών μη επιλέξιμων δαπανών 
(44%), παραβάσεων των κανόνων της 
εσωτερικής αγοράς (40%) και της 
έλλειψης αποδεικτικών εγγράφων (11%), 
αλλά οφείλεται επίσης στα συνολικά 
χαμηλά ποσοστά επιστροφής και 
πληρωμών του προηγούμενου έτους, 
καθώς και στη μείωση του αριθμού των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
συμπεριλήφθηκαν στον έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 14
Martina Michels

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. επισημαίνει ότι η Ένωση κάνει 
διαρκώς μεγαλύτερη χρήση 
χρηματοπιστωτικών μέσων και 
δημοσιονομικών εγγυήσεων του Ομίλου 
της ΕΤΕπ, ιδίως μετά τη θέσπιση των 
εγγυήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ), και εφιστά την προσοχή στη 
συνακόλουθα αυξημένη έκθεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε κίνδυνο·
υποστηρίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την 
οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί να ελέγχει όλες τις 
πράξεις της ΕΤΕπ, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις 
οποίες η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί κονδύλια 
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εκτός ενωσιακού προϋπολογισμού·

Or. de

Τροπολογία 15
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι δύο μεγαλύτερες ομάδες 
σφάλματος για το ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ ήταν 
«μη επιλέξιμο 
έργο/δικαιούχος/δραστηριότητες» (21 %) 
και «παράβαση των κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων» (25 %)·

Or. en

Τροπολογία 16
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι οι δαπάνες υψηλού κινδύνου συχνά 
υπόκεινται σε πολύπλοκους κανόνες και 
όρους επιλεξιμότητας που οδηγούν σε 
σφάλματα και ότι ορισμένα από αυτά τα 
σφάλματα επιδεινώνονται από ένα 
συμπληρωματικό επίπεδο που προστίθεται 
από τις εθνικές αρχές· υπενθυμίζει ότι η 
απλούστευση των εθνικών κανόνων 
επιλεξιμότητας θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη μείωση αυτής της πηγής 
σφάλματος και να οδηγήσουν σε 
μικρότερη διοικητική επιβάρυνση για τους 
δικαιούχους·

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι οι δαπάνες υψηλού κινδύνου συχνά 
υπόκεινται σε πολύπλοκους κανόνες και 
όρους επιλεξιμότητας που οδηγούν σε 
σφάλματα και ότι ορισμένα από αυτά τα 
σφάλματα επιδεινώνονται από ένα 
συμπληρωματικό επίπεδο που προστίθεται 
από τις εθνικές αρχές· υπενθυμίζει ότι η 
απλούστευση των εθνικών κανόνων 
επιλεξιμότητας θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη μείωση αυτής της πηγής 
σφάλματος και να οδηγήσουν σε 
μικρότερη διοικητική επιβάρυνση για τους 
δικαιούχους· ζητεί να τεθούν σε χρήση τα 
μέσα απλούστευσης που έχουν ήδη 
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θεσπιστεί στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου· επιπλέον, οι τοπικές 
και περιφερειακές αρχές καθώς και τα 
εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια θα 
πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο 
κατά τη θέσπιση των ειδικών εθνικών 
κανόνων· τονίζει εκ νέου την ανάγκη να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, ενώ 
παράλληλα να διασφαλίζεται η πλήρης 
διαφάνεια των διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 17
Francesca Donato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι οι δαπάνες υψηλού κινδύνου συχνά 
υπόκεινται σε πολύπλοκους κανόνες και 
όρους επιλεξιμότητας που οδηγούν σε 
σφάλματα και ότι ορισμένα από αυτά τα 
σφάλματα επιδεινώνονται από ένα 
συμπληρωματικό επίπεδο που προστίθεται 
από τις εθνικές αρχές· υπενθυμίζει ότι η 
απλούστευση των εθνικών κανόνων 
επιλεξιμότητας θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη μείωση αυτής της πηγής 
σφάλματος και να οδηγήσουν σε 
μικρότερη διοικητική επιβάρυνση για τους 
δικαιούχους·

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι οι δαπάνες υψηλού κινδύνου συχνά 
υπόκεινται σε πολύπλοκους κανόνες και 
όρους επιλεξιμότητας που οδηγούν σε 
σφάλματα και ότι ορισμένα από αυτά τα 
σφάλματα επιδεινώνονται από ένα 
συμπληρωματικό επίπεδο που προστίθεται 
από τις εθνικές αρχές· υπενθυμίζει ότι η 
απλούστευση των κανόνων επιλεξιμότητας 
θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση 
αυτής της πηγής σφάλματος και να 
οδηγήσουν σε μικρότερη διοικητική 
επιβάρυνση για τους δικαιούχους· καλεί 
την Επιτροπή να λάβει υπόψη το 
πρόβλημα και να βρει καλύτερες λύσεις 
για την αποφυγή του διοικητικού φόρτου 
και την προώθηση απλουστευμένων 
διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 18
Alessandro Panza
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι οι δαπάνες υψηλού κινδύνου συχνά 
υπόκεινται σε πολύπλοκους κανόνες και 
όρους επιλεξιμότητας που οδηγούν σε 
σφάλματα και ότι ορισμένα από αυτά τα 
σφάλματα επιδεινώνονται από ένα 
συμπληρωματικό επίπεδο που προστίθεται 
από τις εθνικές αρχές· υπενθυμίζει ότι η 
απλούστευση των εθνικών κανόνων 
επιλεξιμότητας θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη μείωση αυτής της πηγής 
σφάλματος και να οδηγήσουν σε 
μικρότερη διοικητική επιβάρυνση για τους 
δικαιούχους·

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι οι δαπάνες υψηλού κινδύνου συχνά 
υπόκεινται σε πολύπλοκους κανόνες και 
όρους επιλεξιμότητας που οδηγούν σε 
σφάλματα και ότι ορισμένα από αυτά τα 
σφάλματα επιδεινώνονται από ένα 
συμπληρωματικό επίπεδο που προστίθεται 
από τις εθνικές και τις ενωσιακές αρχές· 
υπενθυμίζει ότι η απλούστευση των 
κανόνων επιλεξιμότητας θα μπορούσε να 
συμβάλει στη μείωση αυτής της πηγής 
σφάλματος και να οδηγήσει σε μικρότερη 
διοικητική επιβάρυνση για τους 
δικαιούχους· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη το πρόβλημα και να βρει 
καλύτερες λύσεις για την αποφυγή του 
διοικητικού φόρτου και την προώθηση 
απλουστευμένων διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 19
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι οι δαπάνες υψηλού κινδύνου συχνά 
υπόκεινται σε πολύπλοκους κανόνες και 
όρους επιλεξιμότητας που οδηγούν σε 
σφάλματα και ότι ορισμένα από αυτά τα 
σφάλματα επιδεινώνονται από ένα 
συμπληρωματικό επίπεδο που προστίθεται 
από τις εθνικές αρχές· υπενθυμίζει ότι η 
απλούστευση των εθνικών κανόνων 
επιλεξιμότητας θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη μείωση αυτής της πηγής 
σφάλματος και να οδηγήσουν σε 
μικρότερη διοικητική επιβάρυνση για τους 
δικαιούχους·

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι οι δαπάνες υψηλού κινδύνου συχνά 
υπόκεινται σε πολύπλοκους κανόνες και 
όρους επιλεξιμότητας που οδηγούν σε 
σφάλματα και ότι ορισμένα από αυτά τα 
σφάλματα επιδεινώνονται από ένα 
συμπληρωματικό επίπεδο που προστίθεται 
από τις εθνικές αρχές· επιμένει ότι η 
απλούστευση των εθνικών κανόνων 
επιλεξιμότητας θα συμβάλει 
αναμφισβήτητα στη μείωση αυτής της 
πηγής σφάλματος και θα οδηγήσει σε 
μικρότερη διοικητική επιβάρυνση για τους 
δικαιούχους· εκφράζει τη λύπη του για τις 
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δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένα 
κράτη μέλη και ορισμένες περιφέρειες 
στην υλοποίηση της εκτέλεσης των 
κονδυλίων λόγω της υπέρμετρης 
αυστηρότητας και των απαιτήσεων των 
εφαρμοστέων κανονισμών·

Or. es

Τροπολογία 20
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι οι δαπάνες υψηλού κινδύνου συχνά 
υπόκεινται σε πολύπλοκους κανόνες και 
όρους επιλεξιμότητας που οδηγούν σε 
σφάλματα και ότι ορισμένα από αυτά τα 
σφάλματα επιδεινώνονται από ένα 
συμπληρωματικό επίπεδο που προστίθεται 
από τις εθνικές αρχές· υπενθυμίζει ότι η 
απλούστευση των εθνικών κανόνων 
επιλεξιμότητας θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη μείωση αυτής της πηγής 
σφάλματος και να οδηγήσουν σε 
μικρότερη διοικητική επιβάρυνση για τους 
δικαιούχους·

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι οι δαπάνες υψηλού κινδύνου συχνά 
υπόκεινται σε πολύπλοκους κανόνες και 
όρους επιλεξιμότητας που οδηγούν σε 
σφάλματα και ότι ορισμένα από αυτά τα 
σφάλματα επιδεινώνονται από ένα 
συμπληρωματικό επίπεδο που προστίθεται 
από τις εθνικές αρχές· υπενθυμίζει ότι η 
απλούστευση των εθνικών κανόνων 
επιλεξιμότητας θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη μείωση αυτής της πηγής 
σφάλματος και να οδηγήσουν σε 
μικρότερη διοικητική επιβάρυνση για τους 
δικαιούχους· επισημαίνει ότι η ευελιξία 
μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη απορρόφηση των 
κονδυλίων·

Or. en

Τροπολογία 21
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
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ότι οι δαπάνες υψηλού κινδύνου συχνά 
υπόκεινται σε πολύπλοκους κανόνες και 
όρους επιλεξιμότητας που οδηγούν σε 
σφάλματα και ότι ορισμένα από αυτά τα 
σφάλματα επιδεινώνονται από ένα 
συμπληρωματικό επίπεδο που προστίθεται 
από τις εθνικές αρχές· υπενθυμίζει ότι η 
απλούστευση των εθνικών κανόνων 
επιλεξιμότητας θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη μείωση αυτής της πηγής 
σφάλματος και να οδηγήσουν σε 
μικρότερη διοικητική επιβάρυνση για τους 
δικαιούχους·

ότι οι δαπάνες υψηλού κινδύνου συχνά 
υπόκεινται σε πολύπλοκους κανόνες και 
όρους επιλεξιμότητας που οδηγούν σε 
σφάλματα και ότι ορισμένα από αυτά τα 
σφάλματα επιδεινώνονται από ένα 
συμπληρωματικό επίπεδο που προστίθεται 
από τις εθνικές αρχές· συμφωνεί με το 
συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
ότι η απλούστευση των εθνικών κανόνων 
επιλεξιμότητας θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη μείωση αυτής της πηγής 
σφάλματος και να οδηγήσουν σε 
μικρότερη διοικητική επιβάρυνση για τους 
δικαιούχους·

Or. en

Τροπολογία 22
Tsvetelina Penkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. τονίζει πως, δεδομένου ότι τα 
στοχευμένα μέτρα πρόληψης της απάτης 
αποτελούν βασική δράση της νέας 
στρατηγικής της Επιτροπής για την 
καταπολέμηση της απάτης, η Επιτροπή 
θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει ενεργά 
και να βοηθά τα κράτη μέλη στην 
εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης 
της απάτης και να βελτιώσει την ανάλυση 
των παρατυπιών που καταγγέλλουν τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
του Ταμείου Συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 23
Francesca Donato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η απορρόφηση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων («ΕΔΕΤ») 
εξακολούθησε να είναι βραδύτερη απ’ ό,τι 
είχε προγραμματιστεί - έως το τέλος του 
2018, μόνο 27,3 % - και σημειώνει ότι η 
τιμή αυτή είναι ακόμη χαμηλότερη από το 
ποσοστό απορρόφησης του 2011, δηλαδή 
του αντίστοιχου έτους του προηγούμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

4. τονίζει ότι η απορρόφηση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων («ΕΔΕΤ») 
εξακολούθησε να είναι βραδύτερη απ’ ό,τι 
είχε προγραμματιστεί - έως το τέλος του 
2018, μόνο 27,3 % - και σημειώνει ότι η 
τιμή αυτή είναι ακόμη χαμηλότερη από το 
ποσοστό απορρόφησης του 2011, δηλαδή 
του αντίστοιχου έτους του προηγούμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· 
προκειμένου να αξιοποιούνται 
περισσότερο τα ΕΔΕΤ, προτείνει τη 
διενέργεια ανάλυσης SWOT σχετικά με τη 
λειτουργία των ταμείων αυτών και το 
ποσοστό απορρόφησής τους για την 
περίοδο εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 24
Alessandro Panza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η απορρόφηση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων («ΕΔΕΤ») 
εξακολούθησε να είναι βραδύτερη απ’ ό,τι 
είχε προγραμματιστεί - έως το τέλος του 
2018, μόνο 27,3 % - και σημειώνει ότι η 
τιμή αυτή είναι ακόμη χαμηλότερη από το 
ποσοστό απορρόφησης του 2011, δηλαδή 
του αντίστοιχου έτους του προηγούμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

4. τονίζει ότι η απορρόφηση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων («ΕΔΕΤ») 
εξακολούθησε να είναι βραδύτερη απ’ ό,τι 
είχε προγραμματιστεί - έως το τέλος του 
2018, μόνο 27,3 % - και σημειώνει ότι η 
τιμή αυτή είναι ακόμη χαμηλότερη από το 
ποσοστό απορρόφησης του 2011, δηλαδή 
του αντίστοιχου έτους του προηγούμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

προκειμένου να αξιοποιούνται 
περισσότερο τα ΕΔΕΤ, προτείνει τη 
διενέργεια ανάλυσης SWOT σχετικά με τη 
λειτουργία των ταμείων αυτών και το 
ποσοστό απορρόφησής τους για την 
περίοδο εφαρμογής·
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Or. en

Τροπολογία 25
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η απορρόφηση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων («ΕΔΕΤ») 
εξακολούθησε να είναι βραδύτερη απ’ ό,τι 
είχε προγραμματιστεί - έως το τέλος του 
2018, μόνο 27,3 % - και σημειώνει ότι η 
τιμή αυτή είναι ακόμη χαμηλότερη από το 
ποσοστό απορρόφησης του 2011, δηλαδή 
του αντίστοιχου έτους του προηγούμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

4. τονίζει ότι η απορρόφηση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων («ΕΔΕΤ») 
εξακολούθησε να είναι βραδύτερη απ’ ό,τι 
είχε προγραμματιστεί - έως το τέλος του 
2018, μόνο 27,3 % - και σημειώνει ότι η 
τιμή αυτή είναι ακόμη χαμηλότερη από το 
ποσοστό απορρόφησης του 2011, δηλαδή 
του αντίστοιχου έτους του προηγούμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· 
τελικά, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
εσπευσμένες δαπάνες στο τέλος της 
περιόδου προγραμματισμού, που θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
επίτευξη των στόχων της συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 26
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η απορρόφηση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων («ΕΔΕΤ») 
εξακολούθησε να είναι βραδύτερη απ’ ό,τι 
είχε προγραμματιστεί - έως το τέλος του 
2018, μόνο 27,3 % - και σημειώνει ότι η 
τιμή αυτή είναι ακόμη χαμηλότερη από το 
ποσοστό απορρόφησης του 2011, δηλαδή 
του αντίστοιχου έτους του προηγούμενου 

4. τονίζει ότι η απορρόφηση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων («ΕΔΕΤ») 
εξακολούθησε να είναι βραδύτερη απ’ ό,τι 
είχε προγραμματιστεί - έως το τέλος του 
2018, μόνο 27,3 % - σημειώνει ότι αυτό 
είναι ακόμη χαμηλότερο από το ποσοστό 
απορρόφησης του 2011, το αντίστοιχο 
έτος του προηγούμενου πολυετούς 
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πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· δημοσιονομικού πλαισίου· και σημειώνει 
ότι η τιμή αυτή είναι ακόμη χαμηλότερη 
από το ποσοστό απορρόφησης του 2011, 
δηλαδή του αντίστοιχου έτους του 
προηγούμενου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου· υπενθυμίζει ότι η απλούστευση 
των κανόνων μπορεί να αποτελέσει την 
κινητήρια δύναμη για την τόνωση της 
απορρόφησης των ΕΔΕΤ·

Or. pt

Τροπολογία 27
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η απορρόφηση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων («ΕΔΕΤ») 
εξακολούθησε να είναι βραδύτερη απ’ ό,τι 
είχε προγραμματιστεί - έως το τέλος του 
2018, μόνο 27,3 % - και σημειώνει ότι η 
τιμή αυτή είναι ακόμη χαμηλότερη από το 
ποσοστό απορρόφησης του 2011, δηλαδή 
του αντίστοιχου έτους του προηγούμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

4. τονίζει ότι η απορρόφηση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων («ΕΔΕΤ») 
εξακολούθησε να είναι βραδύτερη απ’ ό,τι 
είχε προγραμματιστεί - έως το τέλος του 
2018, μόνο 27,3 % - και σημειώνει ότι η 
τιμή αυτή είναι ακόμη χαμηλότερη από το 
ποσοστό απορρόφησης 33,4% που 
επιτεύχθηκε το 2011, δηλαδή το 
αντίστοιχο έτος του προηγούμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. τονίζει ότι, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση σε κονδύλια, 
αυτά δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 
συμμόρφωση με μακροοικονομικές 
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παραμέτρους (μακροοικονομική 
αιρεσιμότητα) ούτε να λαμβάνονται 
υπόψη στον υπολογισμό του ελλείμματος·

Or. es

Τροπολογία 29
Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι το χαμηλό ποσοστό 
απορρόφησης δεν οφείλεται αποκλειστικά 
στη μεθοδολογία αποδέσμευσης (στον 
λεγόμενο «κανόνα n + 3»), αλλά οφείλεται 
επίσης στην καθυστερημένη έγκριση του 
νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξασφαλίσουν τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων κατά την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, 
ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της 
καθυστερημένης εφαρμογής των ΕΔΕΤ και 
των αλυσιδωτών επιπτώσεών της.

5. υπενθυμίζει ότι το χαμηλό ποσοστό 
απορρόφησης δεν οφείλεται αποκλειστικά 
στη μεθοδολογία αποδέσμευσης (στον 
λεγόμενο «κανόνα n + 3»), αλλά οφείλεται 
επίσης στην καθυστερημένη έγκριση του 
νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξασφαλίσουν τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων κατά την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, 
ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της 
καθυστερημένης εφαρμογής των ΕΔΕΤ και 
των αλυσιδωτών επιπτώσεών της· 
υπενθυμίζει ότι οι καθυστερήσεις που 
σημειώθηκαν κατά την έναρξη της 
περιόδου προγραμματισμού ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε συσσώρευση των 
μελλοντικών αιτήσεων πληρωμής· τονίζει 
ότι, αν και τα ποσοστά επιλογής των 
έργων είναι υψηλά και θα μπορούσε να 
επιτευχθεί θετικό ποσοστό απορρόφησης 
έως το τέλος της περιόδου 
προγραμματισμού, θα πρέπει να 
επιδιώξουμε την τήρηση των κριτηρίων 
για έργα υψηλής ποιότητας και φιλικά 
προς το κλίμα· εν προκειμένω, τονίζει τη 
σημασία των δεσμεύσεων που 
αναλήφθηκαν με τη συμφωνία του 
Παρισιού και της επίτευξης των στόχων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια και 
για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 30
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι το χαμηλό ποσοστό 
απορρόφησης δεν οφείλεται αποκλειστικά 
στη μεθοδολογία αποδέσμευσης (στον 
λεγόμενο «κανόνα n + 3»), αλλά οφείλεται 
επίσης στην καθυστερημένη έγκριση του 
νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξασφαλίσουν τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων κατά την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, 
ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της 
καθυστερημένης εφαρμογής των ΕΔΕΤ και 
των αλυσιδωτών επιπτώσεών της.

5. υπενθυμίζει ότι το χαμηλό ποσοστό 
απορρόφησης δεν οφείλεται αποκλειστικά 
στη μεθοδολογία αποδέσμευσης (στον 
λεγόμενο «κανόνα n + 3»), αλλά οφείλεται 
επίσης στην καθυστερημένη έγκριση του 
νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, μια 
κατάσταση που θα πρέπει να αποφευχθεί 
στο μέλλον· ως εκ τούτου, καλεί το 
Συμβούλιο και τις επόμενες Προεδρίες 
του να επιδείξουν ταχύτητα και 
προσήλωση αντίστοιχες με εκείνες που 
επιδεικνύει το Κοινοβούλιο, στην εν 
εξελίξει νομοθετική διαδικασία σχετικά 
με την έγκριση των κανονισμών για το 
ΠΔΠ και την πολιτική συνοχής για την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού 2021-
2027· καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων κατά την (επόμενη) 
περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, 
ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της 
καθυστερημένης εφαρμογής των ΕΔΕΤ και 
των αλυσιδωτών επιπτώσεών της·

Or. en

Τροπολογία 31
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι το χαμηλό ποσοστό 5. υπενθυμίζει ότι το χαμηλό ποσοστό 
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απορρόφησης δεν οφείλεται αποκλειστικά 
στη μεθοδολογία αποδέσμευσης (στον 
λεγόμενο «κανόνα n + 3»), αλλά οφείλεται 
επίσης στην καθυστερημένη έγκριση του 
νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξασφαλίσουν τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων κατά την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, 
ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της 
καθυστερημένης εφαρμογής των ΕΔΕΤ και 
των αλυσιδωτών επιπτώσεών της.

απορρόφησης δεν οφείλεται αποκλειστικά 
στη μεθοδολογία αποδέσμευσης (στον 
λεγόμενο «κανόνα n + 3»), αλλά οφείλεται 
επίσης στην καθυστερημένη έγκριση του 
νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξασφαλίσουν τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων κατά την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, 
ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της 
καθυστερημένης εφαρμογής των ΕΔΕΤ και 
των αλυσιδωτών επιπτώσεών της και να 
υποβληθεί το σχέδιο δράσης για τη 
μείωση των καθυστερήσεων στις 
πληρωμές κατά τη διάρκεια του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
2021-2027·

Or. es

Τροπολογία 32
Martina Michels

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι το χαμηλό ποσοστό 
απορρόφησης δεν οφείλεται αποκλειστικά 
στη μεθοδολογία αποδέσμευσης (στον 
λεγόμενο «κανόνα n + 3»), αλλά οφείλεται 
επίσης στην καθυστερημένη έγκριση του 
νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξασφαλίσουν τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων κατά την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, 
ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της 
καθυστερημένης εφαρμογής των ΕΔΕΤ και 
των αλυσιδωτών επιπτώσεών της.

5. υπενθυμίζει ότι το χαμηλό ποσοστό 
απορρόφησης οφείλεται ουσιαστικά στην 
καθυστερημένη έγκριση του νομοθετικού 
πλαισίου που επιτρέπει την εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
εξασφαλίσουν τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων κατά την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού 2021-2027, ώστε να 
αποφευχθεί η επανάληψη της 
καθυστερημένης εφαρμογής των ΕΔΕΤ και 
των αλυσιδωτών επιπτώσεών της·

Or. de
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Τροπολογία 33
Alessandro Panza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι το χαμηλό ποσοστό 
απορρόφησης δεν οφείλεται αποκλειστικά 
στη μεθοδολογία αποδέσμευσης (στον 
λεγόμενο «κανόνα n + 3»), αλλά οφείλεται 
επίσης στην καθυστερημένη έγκριση του 
νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξασφαλίσουν τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων κατά την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, 
ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της 
καθυστερημένης εφαρμογής των ΕΔΕΤ και 
των αλυσιδωτών επιπτώσεών της.

5. υπενθυμίζει ότι το χαμηλό ποσοστό 
απορρόφησης οφείλεται στην 
καθυστερημένη έγκριση του νομοθετικού 
πλαισίου που επιτρέπει την εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
εξασφαλίσουν τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων κατά την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού 2021-2027, ώστε να 
αποφευχθεί η επανάληψη της 
καθυστερημένης εφαρμογής των ΕΔΕΤ και 
των αλυσιδωτών επιπτώσεών της·

Or. en

Τροπολογία 34
Francesca Donato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι το χαμηλό ποσοστό 
απορρόφησης δεν οφείλεται αποκλειστικά 
στη μεθοδολογία αποδέσμευσης (στον 
λεγόμενο «κανόνα n + 3»), αλλά οφείλεται 
επίσης στην καθυστερημένη έγκριση του 
νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξασφαλίσουν τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων κατά την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, 
ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της 
καθυστερημένης εφαρμογής των ΕΔΕΤ και 
των αλυσιδωτών επιπτώσεών της.

5. υπενθυμίζει ότι το χαμηλό ποσοστό 
απορρόφησης οφείλεται στην 
καθυστερημένη έγκριση του νομοθετικού 
πλαισίου που επιτρέπει την εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
εξασφαλίσουν τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων κατά την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού 2021-2027, ώστε να 
αποφευχθεί η επανάληψη της 
καθυστερημένης εφαρμογής των ΕΔΕΤ και 
των αλυσιδωτών επιπτώσεών της·
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Or. en

Τροπολογία 35
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
διεξοδική ανάλυση των λόγων για τους 
οποίους ορισμένες περιφέρειες συνεχίζουν 
να παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό 
απορρόφησης των πόρων και να εξετάσει 
συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυση 
των διαρθρωτικών προβλημάτων που 
οδηγούν σε αυτήν την ανισομέρεια· ζητεί 
επίσης από την Επιτροπή να αυξήσει την 
επιτόπια παροχή τεχνικής βοήθειας για 
να βελτιωθεί η ικανότητα απορρόφησης 
των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες από την άποψη αυτή·

Or. es

Τροπολογία 36
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. εκτιμά ότι η Ένωση κάνει 
διαρκώς μεγαλύτερη χρήση 
χρηματοπιστωτικών μέσων και 
δημοσιονομικών εγγυήσεων του Ομίλου 
της ΕΤΕπ και ότι η τάση αυτή 
αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το 
προσεχές ΠΔΠ· στο πλαίσιο αυτό, 
επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην 
πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να 
ελέγχει επίσης τις μη δημοσιονομικές 
πράξεις της ΕΤΕπ, όπως αναφέρεται στο 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με 
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την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των 
χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων 
της ΕΤΕπ για το 2017·

Or. en

Τροπολογία 37
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
επιτευχθεί σύντομα πολιτική συμφωνία 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων για το 
ΠΔΠ 2021-2027, προκειμένου να 
αποφευχθεί η καθυστέρηση της 
υλοποίησης των ΕΔΕΤ κατά την προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 38
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. επισημαίνει ότι δεν τηρούν όλα τα 
κράτη μέλη τις υποχρεώσεις για 
καταβολή στους δικαιούχους της πλήρους 
δημόσιας συνεισφοράς το αργότερο 90 
ημέρες από την αίτηση πληρωμής·

Or. en

Τροπολογία 39
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. τονίζει την ανάγκη να αναλυθούν 
οι δείκτες οικονομικών επιδόσεων ως 
κινητήριες δυνάμεις της λήψης 
αποφάσεων·

Or. pt

Τροπολογία 40
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να καταρτίσουν, το πρώτο 
εξάμηνο του 2020, σχέδιο δράσης για την 
επιτάχυνση της εκτέλεσης των ΕΔΕΤ 
κατά την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού, με σαφή κίνητρα για 
την ταχεία και ουσιαστική απορρόφηση 
των διαθέσιμων πόρων ώστε να 
ενισχυθούν οι στρατηγικοί στόχοι της 
Ένωσης και ιδίως η καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος και η κοινωνική 
και εδαφική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 41
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. υπογραμμίζει ότι οι εθνικές 
ελεγκτικές αρχές διαδραματίζουν, από 
κοινού με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο, καθοριστικό ρόλο στην 
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παρακολούθηση της εκτέλεσης των 
ταμείων συνοχής· ζητεί τη βελτίωση των 
μεθόδων λογιστικού ελέγχου που 
εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο· 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη βέλτιστων 
πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 42
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 γ. επαναλαμβάνει ότι είναι 
σημαντικό να υπάρχουν αξιόπιστα 
συστήματα μέτρησης των επιδόσεων σε 
υψηλής ποιότητας δεδομένα, και καλεί 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω και να ευθυγραμμίσει τις 
μεθοδολογίες ελέγχου προκειμένου να 
εναρμονιστούν τα διάφορα συστήματα 
μέτρησης επιδόσεων των αρχών των 
κρατών μελών·

Or. en


