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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες (ΚΤΠ) έχουν ενταχθεί στο 7o πρόγραμμα-πλαίσιο 
(ΠΠ7) ως μέσο δημιουργίας, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, συμπράξεων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα στο χώρο της έρευνας. Οι ΚΤΠ προέρχονται κυρίως από τις ευρωπαϊκές 
τεχνολογικές πλατφόρμες (ΕΤΠ). Σε λίγες περιπτώσεις, η κλίμακα και το πεδίο των ΕΤΠ 
είναι τέτοια ώστε απαιτείται κινητοποίηση σημαντικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων 
καθώς και ουσιωδών ερευνητικών πόρων για την υλοποίηση καίριων στοιχείων των 
αντίστοιχων στρατηγικών ερευνητικών προγραμμάτων. Οι ΚΤΠ προτείνονται ως ένα 
αποτελεσματικό μέσο για την ικανοποίηση των αναγκών των λίγων αυτών ΕΤΠ. 

Στο ειδικό πρόγραμμα για τη συνεργασία1 εντοπίζονται έξι τομείς στους οποίους μια ΚΤΠ θα 
είχε ιδιαίτερη βαρύτητα: υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου, αεροναυτική και εναέριες 
μεταφορές, καινοτόμα φάρμακα, ενσωματωμένα συστήματα πληροφορικής, 
νανοηλεκτρονική και GMES (παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της 
ασφάλειας).

Η κοινή επιχείρηση "Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου", (ΚΕ ΚΚΥ)η οποία απορρέει από 
την τεχνολογική πλατφόρμα για το υδρογόνο και τις κυψέλες καυσίμου, συμβάλλει στην 
υλοποίηση του προγράμματος δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες εφόσον, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2004) 38, αποτελεί μία από τις δράσεις 
προτεραιότητάς του.

Οι κυψέλες καυσίμου είναι πολύ αθόρυβοι και εξαιρετικά αποδοτικοί μετατροπείς ενέργειας, 
ικανοί να αποφέρουν σημαντική σωρευτική μείωση αερίων του θερμοκηπίου και ρύπων. 
Καθιστούν πιο ευέλικτη τη σύνθεση των ενεργειακών πηγών, δεδομένου ότι μπορούν να 
λειτουργήσουν με υδρογόνο και άλλα καύσιμα όπως το φυσικό αέριο, η αιθανόλη και η 
μεθανόλη. 

Η καθιέρωση του υδρογόνου ως ευέλικτου φορέα ενέργειας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά 
στην κατοχύρωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και στη σταθεροποίηση των 
ενεργειακών τιμών, διότι μπορεί να παραχθεί από οποιαδήποτε πρωτογενή πηγή ενέργειας 
και για το λόγο αυτό μπορεί να διαφοροποιήσει το φάσμα των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, οι οποίες επί του παρόντος εξαρτώνται κατά 98% από το 
πετρέλαιο. Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιείται σε κυψέλες καυσίμου ή μπορεί να 
καίγεται είτε για να παράγει θερμότητα είτε για να κινεί στροβίλους ή κινητήρες εσωτερικής 
καύσης για κινητήρια ή ηλεκτρική ισχύ. Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης για 
την αποθήκευση ενέργειας. Για παράδειγμα, όταν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές υπερβαίνει τη ζήτηση, η πλεονάζουσα ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρόλυση, διευκολύνοντας έτσι τη διοχέτευση 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ενεργειακή αγορά.

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής αφορά τη σύσταση της ΚΕ ΚΚΥ, σύμφωνα με το άρθρο 
171 της Συνθήκης. Θα θεωρηθεί κοινοτικός οργανισμός και θα θεσπιστεί για διάστημα που 
                                               
1 ΕΕ L 400, 30.12.2006, σ. 66-241.
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θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.  Θα έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο.

Δημοσιονομικές επιπτώσεις

Στη δημοσιονομική εκτίμηση αναφέρεται μέγιστη κοινοτική δαπάνη 470 εκατομμυρίων ευρώ 
για την αρχική περίοδο της Κοινής Επιχείρησης ΚΚΥ (έως το 2017), που θα πρέπει να 
αναληφθούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013, όταν τερματίζεται ο προϋπολογισμός του 
ΠΠ7. Το 2008 θα διατεθεί ένα αρχικό ποσό 30 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 28,1 εκατ. ευρώ 
για επιχειρησιακές δαπάνες και τα 1,9 εκατ. ευρώ σε διοικητικές δαπάνες.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα χρηματοδοτούνται από κοινού από την Κοινότητα, τη 
Βιομηχανική Ένωση και τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια, δημόσια ερευνητικά κέντρα, κτλ. Η 
συνεισφορά στα έργα συνίσταται σε χρήμα από την Κοινότητα και σε είδος από τους 
συμμετέχοντες.

Οι δαπάνες λειτουργίας της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ θα χρηματοδοτούνται ισομερώς από την 
Κοινότητα και από τη Βιομηχανική Ένωση εξαρχής. Εφόσον συσταθεί Ερευνητική Ένωση η 
οποία ζητήσει να προσχωρήσει στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ, η Ερευνητική Ένωση θα 
διαθέτει μία έδρα στο διοικητικό συμβούλιο και θα καλύπτει το 1/12 της χρηματοδότησης των 
δαπανών λειτουργίας.

Η κοινοτική συνεισφορά θα προέλθει από τα ακόλουθα κονδύλια του προϋπολογισμού του 
ειδικού προγράμματος "Συνεργασία" του ΠΠ7: "Ενέργεια", "Νανοεπιστήμες", 
"Νανοτεχνολογίες", "Υλικά και Νέες Τεχνολογίες Παραγωγής", "Μεταφορές" 
(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής) και "Περιβάλλον" (συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος) στη ΓΔ Έρευνα, και "Ενέργεια" και "Μεταφορές" στη ΓΔ Ενέργεια 
και Μεταφορές. Προφανώς, οι επιχειρησιακές πιστώσεις της ΚΕ ΚΚΥ θα διατηρηθούν 
χωριστές ως μεμονωμένα κονδύλια στο πλαίσιο των ανωτέρω άρθρων του προϋπολογισμού 
του ΠΠ7 διότι, πέρα από τις προτάσεις σε προηγούμενα COM για τη δημιουργία κοινών 
επιχειρήσεων, η πρόταση για την ΚΕ ΚΚΥ δεν περιλαμβάνει την πρόθεση δημιουργίας ενός 
χωριστού κονδυλίου για τις επιχειρησιακές δαπάνες της Κοινής Επιχείρησης. Αναφέρεται 
μόνο ένα χωριστό κονδύλιο (08 01 04 20) για τις διοικητικές δαπάνες. 

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει το ακόλουθο προφίλ δαπανών:

εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)
Τομέας 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο

Επιχειρησιακές δαπάνες
Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ)

8.1 α 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Πιστώσεις πληρωμών 
(ΠΠ)

β 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Διοικητικές δαπάνες περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς
Τεχνική και διοικητική 
βοήθεια (ΜΔΠ) Δαπάνες 
προσωπικού + 50%

8.2.4 γ 1.900 2.700 3.400 4.190 3.705 4.105 20.000

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ ΠΠΟΟΣΣΟΟ ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ
Πιστώσεις ανάληψης α+γ 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000
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υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών β+γ 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Αξιολόγηση

Οι τροπολογίες της συντάκτριας της γνωμοδότησης βασίζονται στον προβληματισμό της 
σχετικά με δύο κυρίως ζητήματα:

1) Η ΚΕ ιδρύεται για αρχική περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017 (που θα μπορούσε 
και να παραταθεί), ενώ το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο καλύπτει μόνο την περίοδο μέχρι 
το 2013. Συνεπώς, οποιοδήποτε αίτημα για κοινοτική χρηματοδότηση της ΚΕ ΚΚΥ μετά το 
2013 πρέπει να επανεξεταστεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το νέο δημοσιονομικό 
πλαίσιο. 

Για την τρέχουσα περίοδο, η πρόταση -μολονότι εμπίπτει στον τομέα 1α με τα φθίνοντα 
περιθώριά του- είναι συμβατή με το ΠΔΠ, για τον απλό λόγο ότι η συνεισφορά της ΕΕ 
προέρχεται από το 7ο ΠΠ και έχει ήδη περιληφθεί επομένως στο δημοσιονομικό 
προγραμματισμό της Επιτροπής.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θα επιθυμούσε, πάντως, να επισημάνει ότι δεν μπορούν επί 
του παρόντος να αναληφθούν οικονομικές υποχρεώσεις για το διάστημα μετά το τρέχον ΠΔΠ 
(τροπολογίες 1, 2, 6 και 10).

2) Κατ’αναλογία προς τις διαπραγματεύσεις για την κοινή επιχείρηση ITER, στις αρχές του 
2007, οι οποίες οδήγησαν στα συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν κατά τον τριμερή διάλογο 
της 7ης Μαρτίου 2007, η ΚΕ ΚΚΥ πρέπει να θεωρείται οργανισμός με την έννοια του 
άρθρου 185 του ΔΚ και επομένως για τη χρηματοδότησή της απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (τροπολογίες 3-5, 7-9 και 11-16).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1a. θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που 
περιλαμβάνεται στη νομοθετική πρόταση 
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πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο 
όριο του τομέα 1α του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2007-
2013 και με τις διατάξεις της 
παραγράφου 47 της Διοργανικής 
Συμφωνίας (ΔΣ) της 17ης Μαΐου 2006· 
επισημαίνει ότι οποιαδήποτε 
χρηματοδότηση μετά το 2013 θα 
αξιολογηθεί στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το προσεχές 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. επισημαίνει ότι η γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Προϋπολογισμών δεν 
προδικάζει το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας που καθορίζεται στην 
παράγραφο 47 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 
2006, η οποία εφαρμόζεται στη σύσταση 
της Κοινής Επιχείρησης Κυψέλες 
Καυσίμου και Υδρογόνου·

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογικές αναφορές 1 και 1β (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη 
θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στο γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων1 (δημοσιονομικός 
κανονισμός),και ιδιαίτερα το άρθρο 185 
του εν λόγω κανονισμού,
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έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία 
της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για 
δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση2 (ΔΣ), και 
ιδίως την παράγραφο 47 της συμφωνίας 
αυτής,
________________________________
1ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, 
σ. 9).

________________________________
2 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σελ. 1

Αιτιολόγηση

Κατ’ αναλογία προς τα συμπεράσματα του τριμερούς διαλόγου της 7ης Μαρτίου 2007 σχετικά 
με την Κοινή Επιχείρηση για τον ITER, η ΚΕ ΚΚΥ πρέπει να θεωρείται επίσης κοινοτικός 
οργανισμός για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 47 της ΔΣ. Τούτο πρέπει να 
αντανακλάται στις νομικές βάσεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15) Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ πρέπει να 
είναι οργανισμός που θα δημιουργηθεί από 
την Κοινότητα και η απαλλαγή ως προς 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού της θα 
πρέπει να χορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ύστερα από σύσταση του 
Συμβουλίου. Θα πρέπει ωστόσο να 
ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες που 
απορρέουν από τη φύση της ΚΤΠ ως 
σύμπραξης του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, και ιδίως από τη 
συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στον 
προϋπολογισμό.

(15) Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ πρέπει να 
είναι όργανο που θα συσταθεί από τις 
Κοινότητες και του οποίου απαλλαγή για 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού του θα 
χορηγείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο λαμβάνοντας υπόψη σχετική
σύσταση του Συμβουλίου. 



PE400.645v02-00 8/15 AD\710901EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Κατ’ αναλογία προς τα συμπεράσματα του τριμερούς διαλόγου της 7ης Μαρτίου 2007 σχετικά 
με την Κοινή Επιχείρηση για τον ITER, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει πλήρη και 
απεριόριστη ευθύνη όσον αφορά την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΚΕ 
ΚΚΥ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16) Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ θα πρέπει να 
θεσπίσει, υπό τον όρο ότι έχει προηγηθεί 
συνεννόηση με την Επιτροπή, ιδιαίτερες 
δημοσιονομικές διατάξεις οι οποίες θα 
βασίζονται μεν στις αρχές του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά και 
θα συνεκτιμούν τις ιδιαίτερες ανάγκες 
λειτουργίας της που προκύπτουν ιδίως 
από την αναγκαιότητα συνδυασμού 
κοινοτικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης. 

16) Οι δημοσιονομικοί κανόνες που 
εφαρμόζονται στην κοινή επιχείρηση 
ΚΚΥ δεν πρέπει να αποκλίνουν από τον 
κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) 
2343/2002 της 23ης Δεκεμβρίου 2002 
σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό 
πλαίσιο για τους οργανισμούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 185 του 
δημοσιονομικού κανονισμού1, εκτός αν 
τούτο απαιτείται ειδικά για τις ιδιαίτερες 
ανάγκες λειτουργίας της και ιδίως από την 
αναγκαιότητα συνδυασμού κοινοτικής και 
εθνικής χρηματοδότησης. Για τη θέσπιση 
οποιωνδήποτε κανόνων που 
παρεκκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, 
Ευρατόμ) 2343/2002, πρέπει να υπάρχει 
εκ των προτέρων συναίνεση της 
Επιτροπής. Η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή πρέπει να 
ενημερώνεται σχετικά με τέτοιες 
παρεκκλίσεις.
1 ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72· διορθωτικό στην 
ΕΕ L 2, 7.1.2003, σ. 39).

Αιτιολόγηση

Οι παρεκκλίσεις από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 2343/2002 θα πρέπει να διατηρηθούν στο 
απολύτως ελάχιστο. Η κοινή επιχείρηση πρέπει να αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφισβήτηση ότι 
τέτοιες αποκλίσεις αποτελούν το μόνο τρόπο για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της 
στα πλαίσια του ιδρυτικού κανονισμού της.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας (στο εξής 
"ΚΤΠ") για τις κυψέλες καυσίμου και το 
υδρογόνο συστήνεται κοινή επιχείρηση 
κατά την έννοια του άρθρου 171 της 
Συνθήκης, αναφερόμενη στο εξής ως 
«κοινή επιχείρηση ΚΚΥ», για χρονική 
περίοδο η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 
2017. Η περίοδος αυτή μπορεί να 
παραταθεί με αναθεώρηση του παρόντος 
κανονισμού.

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας (στο εξής 
"ΚΤΠ") για τις κυψέλες καυσίμου και το 
υδρογόνο συστήνεται κοινή επιχείρηση 
κατά την έννοια του άρθρου 171 της 
Συνθήκης, αναφερόμενη στο εξής ως 
«κοινή επιχείρηση ΚΚΥ», για χρονική 
περίοδο η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 
2017. Η περίοδος αυτή μπορεί να 
παραταθεί με αναθεώρηση του παρόντος 
κανονισμού. Η Κοινή Επιχείρηση ΚΚΥ 
είναι οργανισμός που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 185 του 
δημοσιονομικού κανονισμού και την 
παράγραφο 47 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 
2006.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στις αιτιολογικές αναφορές.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δημοσιονομικές διατάξεις της 
κοινής επιχείρησης ΚΚΥ βασίζονται στις 
αρχές του κανονισμού αριθ. 1605/2002. 
Δύναται να αποκλίνουν από τον 
κανονισμό αριθ. 1605/2002, εφόσον το 
απαιτούν οι ιδιαίτερες ανάγκες 
λειτουργίας της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ
και υπό τον όρο ότι έχει ληφθεί 
προηγουμένως η συγκατάθεση της 
Επιτροπής.

1. Οι δημοσιονομικοί κανόνες που 
εφαρμόζονται στην Κοινή Επιχείρηση
ΚΚΥ δεν επιτρέπεται να παρεκκλίνουν 
από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 
2343/2002, εκτός αν τούτο απαιτείται 
ειδικά για τις επιχειρησιακές ανάγκες του
και υπό τον όρο ότι έχει ληφθεί 
προηγουμένως η συγκατάθεση της 
Επιτροπής. Η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται 
σχετικά με τέτοιες παρεκκλίσεις.
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Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 16.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης 
ΚΚΥ χορηγείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ύστερα από σύσταση του 
Συμβουλίου, βάσει της διαδικασίας που 
προβλέπεται από το δημοσιονομικό 
κανονισμό της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ.

4. Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης 
ΚΚΥ χορηγείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη 
σχετική σύσταση του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 15.

Amendment 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταξύ της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ και 
του Βελγίου συνάπτεται συμφωνία 
φιλοξενίας όσον αφορά τη στέγαση σε 
γραφεία, τα προνόμια και τις ασυλίες και 
τη λοιπή στήριξη που πρέπει να προσφέρει 
το Βέλγιο στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ.

Μεταξύ της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ και 
του Βελγίου συνάπτεται συμφωνία 
φιλοξενίας για την παροχή βοήθειας από 
τη φιλοξενούσα χώρα όσον αφορά τη 
στέγαση σε γραφεία, τα προνόμια και τις 
ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει 
να προσφέρει το Βέλγιο στην κοινή 
επιχείρηση ΚΚΥ.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι από το κράτος που φιλοξενεί οποιονδήποτε οργανισμό ή 
παρόμοια κοινοτική υπηρεσία αναμένεται η παροχή οικονομικής και άλλης βοήθειας που είναι 
αναγκαία για τη διευκόλυνση της σύστασης και της λειτουργίας της κοινοτικής υπηρεσίας.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Άρθρο Ι.1, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ συστήνεται 
από την ημερομηνία δημοσίευσης του 
παρόντος κανονισμού στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
αρχική περίοδο η οποία λήγει στις 
31.12.2017.

3. Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ συστήνεται 
από την ημερομηνία δημοσίευσης του 
παρόντος κανονισμού στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
αρχική περίοδο η οποία λήγει στις 
31.12.2017. Η Κοινή Επιχείρηση ΚΚΥ 
είναι οργανισμός που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 185 του 
δημοσιονομικού κανονισμού και την 
παράγραφο 47 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 
2006.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στις αιτιολογικές αναφορές.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Άρθρο Ι.5, παράγραφος 15 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αιτιολογεί και εγκρίνει οποιαδήποτε 
απόκλιση από τον δημοσιονομικό 
κανονισμό της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 
σύμφωνα με το άρθρο 8·

– εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες
της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ σύμφωνα με 
το άρθρο 8, μετά από διαβούλευση με την 
Επιτροπή·

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 16.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Άρθρο Ι.5, παράγραφος 15 – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αιτιολογεί κάθε πρόθεση παρέκκλισης 
από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2343/2002, εγκρίνει τις τυχόν 
παρεκκλίσεις, εφόσον προηγουμένως 
συγκατατεθεί η Επιτροπή, και 
ενημερώνει την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή για κάθε 
παρέκκλιση που εγκρίνει·

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 16.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Άρθρο Ι.11, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δημοσιονομικές διατάξεις της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ βασίζονται στις αρχές 
του κανονισμού αριθ. 1605/2002. Δύναται 
να αποκλίνουν από τον κανονισμό αριθ. 
1605/2002, εφόσον το απαιτούν οι 
ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ και υπό τον όρο ότι έχει 
ληφθεί προηγουμένως η συγκατάθεση της 
Επιτροπής.

1. 3. Οι δημοσιονομικοί κανόνες της 
κοινής επιχείρησης ΚΚΥ δεν πρέπει να 
αποκλίνουν από τον Κανονισμό (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002, εκτός αν αυτό 
απαιτείται ειδικά από τις ιδιαίτερες 
ανάγκες λειτουργίας της. Για τη θέσπιση 
οποιωνδήποτε κανόνων που 
παρεκκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, 
Ευρατόμ) 2343/2002 απαιτείται να 
υπάρχει εκ των προτέρων συναίνεση της 
Επιτροπής. Η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται 
σχετικά με τέτοιες παρεκκλίσεις.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 16.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Άρθρο Ι.14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός διμήνου από τη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους, οι προσωρινοί 
λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
υποβάλλονται στην Επιτροπή και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (στο εξής “Ελεγκτικό 
Συνέδριο”). Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά 
με τους προσωρινούς λογαριασμούς της 
κοινής επιχείρησης μέχρι τις 15 του 
Ιουνίου που έπεται του τέλους του 
οικονομικού έτους. Οι ετήσιοι 
λογαριασμοί του οικονομικού έτους 
αποστέλλονται το επόμενο έτος στον 
υπόλογο της Επιτροπής εντός των 
προθεσμιών που ορίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο, ώστε ο 
υπόλογος της Επιτροπής να τους 
ενοποιήσει με τους ετήσιους λογαριασμούς 
της ΕΚ. Οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής 
επιχείρησης πρέπει να καταρτίζονται και 
να ελέγχονται σύμφωνα με τους 
κοινοτικούς κανόνες λογιστικής
διαχείρισης που έχουν εκδοθεί από τον 
υπόλογο της Επιτροπής.

5. Εντός διμήνου από τη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους, οι προσωρινοί 
λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
υποβάλλονται στην Επιτροπή και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (στο εξής “Ελεγκτικό 
Συνέδριο”). Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά 
με τους προσωρινούς λογαριασμούς της 
κοινής επιχείρησης μέχρι τις 15 του 
Ιουνίου που έπεται του τέλους του 
οικονομικού έτους. Οι ετήσιοι 
λογαριασμοί του οικονομικού έτους 
αποστέλλονται το επόμενο έτος στον 
υπόλογο της Επιτροπής εντός των 
προθεσμιών που ορίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο, ώστε ο 
υπόλογος της Επιτροπής να τους 
ενοποιήσει με τους ετήσιους λογαριασμούς 
της ΕΚ. Οι ετήσιοι λογαριασμοί και ο 
ισολογισμός για το προηγούμενο έτος 
υποβάλλονται στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή.. Οι ετήσιοι 
λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης πρέπει 
να καταρτίζονται και να ελέγχονται 
σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες 
λογιστικής διαχείρισης που έχουν εκδοθεί 
από τον υπόλογο της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Οι λογαριασμοί και οι ισολογισμοί πρέπει να διαβιβάζονται στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής προς ενημέρωση.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Άρθρο Ι.14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού χορηγείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από
σύσταση του Συμβουλίου, βάσει 
διαδικασίας που προβλέπεται από το 
δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ.

6. Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης 
ΚΚΥ χορηγείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη 
σχετική σύσταση του Συμβουλίου, βάσει 
διαδικασίας που προβλέπεται από τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 15.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Άρθρο Ι.16, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πόροι σε προσωπικό καθορίζονται 
στον πίνακα προσωπικού που 
περιλαμβάνεται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό.

1. Οι πόροι σε προσωπικό καθορίζονται 
στον πίνακα προσωπικού που 
περιλαμβάνεται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό και διαβιβάζεται από την 
Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, μαζί με το προσχέδιο 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Αιτιολόγηση

Όπως συμβαίνει και με τις ήδη υπάρχουσες κοινές επιχειρήσεις, το οργανόγραμμα της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ θα πρέπει να δημοσιεύεται από την Επιτροπή μαζί με το ΠΣΠ.
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