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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αποκρινόμενη στις παγκόσμιες προκλήσεις και την ανάγκη για διεθνώς συντονισμένη δράση 
στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της σχετικά με τη 
θέσπιση Μηχανισμού Συνεργασίας στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας (ΜΣΠΑ) για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Το νέο μέσο θα στηριχτεί στο υπάρχον πλαίσιο 
συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, που αναπτύσσει σταδιακά η ΕΕ από τη 
δεκαετία του 90. 

Το μέσο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει επαρκή μέσα που θα επιτρέψουν στην Ένωση να 
προωθήσει την ασφάλεια των ανθρώπων και τη στρατηγική ασφάλεια, αποκρινόμενη στις 
προκλήσεις στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, της ακτινοπροστασίας και των πυρηνικών 
διασφαλίσεων σε όλες τις τρίτες χώρες. Επιπλέον, το ΜΣΠΑ θα εκφράσει ορισμένους από 
τους στόχους του Ευρώπη 2020 με την προαγωγή κανονιστικής και άλλων μορφών 
συνεργασίας με αναδυόμενες οικονομίες, και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
προτύπων. 

Καθώς οι πυρηνικές προκλήσεις μεταβάλλονται δυναμικά, και ορισμένα παλαιότερα έργα της 
ΕΕ στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας σύντομα θα είναι ξεπερασμένα (όπως η 
αποκατάσταση του εργοστασίου του Τσερνομπίλ), οι πόροι θα διοχετευτούν σε λίγο 
διαφορετικούς στόχους του προσεχούς ΠΔΠ. Οι νέες προτεραιότητες των προγραμμάτων του 
2014-2020 θα συνίστανται συνεπώς στην αποκατάσταση περιοχών εξόρυξης, στην ορθή 
διάθεση αναλωμένων καυσίμων, στη διαχείριση αποβλήτων και στον παροπλισμό 
εγκαταστάσεων. Η παρέμβαση θα περάσει επίσης από την τεχνική βοήθεια στη συνεργασία 
και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων στους τομείς της 
σχεδίασης, της εκμετάλλευσης, της συντήρησης και της ρύθμισης των πυρηνικών 
εργοστασίων.

Δημοσιονομικές επιπτώσεις

Η πρόταση της Επιτροπής για τις συνολικές πιστώσεις του μέσου συνεργασίας στον τομέα 
της πυρηνικής ασφάλειας δείχνει αύξηση κατά 5,8% σε σταθερές τιμές 2011 (από 529 
εκατομμύρια στο τρέχον ΠΔΠ σε 560 εκατομμύρια στο προσεχές ΠΔΠ). 

Τα κονδύλια της ΕΕ θα διατεθούν μέσω εγγράφων πολυετούς στρατηγικής και ενδεικτικών 
προγραμμάτων, στα οποία θα καταγράφονται οι προτεραιότητες της χρηματοδότησης και οι 
ειδικοί στόχοι.

Αδυναμίες της τρέχουσας πρότασης:

Η πρόταση κανονισμού που υπέβαλε η Επιτροπή συνιστά επίτευγμα, δεδομένου ότι καθιστά 
το μέσο διαφανέστερο, πιο ευέλικτο και απλουστευμένο. Με την υπαγωγή του στον κοινό 
εκτελεστικό κανονισμό που καλύπτει όλα τα μέσα εξωτερικής δράσης, θα αυξηθεί η 
ασφάλεια δικαίου για τους δικαιούχους του ΜΣΠΑ και θα εναρμονιστούν οι κανόνες. 

Παρά τις προτεινόμενες βελτιώσεις, ο συντάκτης της γνωμοδότησης θα επιθυμούσε να 
τονίσει την ανάγκη για εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού, συνέπειας και 
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συμπληρωματικότητας των προσπαθειών στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και 
σε εθνικό επίπεδο, αλλά και με τους άλλους διεθνείς, τοπικούς και περιφερειακούς 
οργανισμούς, προκειμένου να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και να μεγιστοποιηθούν τα 
αποτελέσματα της χρηματοδότησης. 

Σε καιρούς οικονομικής δυσχέρειας θα πρέπει να επιδιώκονται η περαιτέρω βελτίωση της 
υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης και η βέλτιστη χρήση των δημοσιονομικών πόρων της 
ΕΕ.

Χωρίς να υπονομεύεται η σημασία της πυρηνικής ασφάλειας, ο συντάκτης της γνωμοδότησης 
θα επιθυμούσε να επαναλάβει τη σημασία που έχει ο συγκεκριμένος κλάδος ως σημαντική 
πηγή ενέργειας. Συνεπώς, θα επιθυμούσε να τονίσει την ανάγκη για διατήρηση της 
οικονομικής ανάπτυξης, με πλήρη τήρηση των αυστηρότερων προτύπων ασφαλείας στην 
παραγωγή πυρηνικής ενέργειας.

Τέλος, και εξίσου σημαντικό, ο συντάκτης της γνωμοδότησης θα επιθυμούσε να 
υπογραμμίσει τη σημασία της κατά προτεραιότητα πρόσβασης στη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μέσου για τους υποψήφιους, τους 
δυνητικούς υποψήφιους και τους δικαιούχους του ENI δεδομένου ιδιαίτερα ότι μια 
υποψήφια, μια δυνητική υποψήφια και εννέα γειτονικές χώρες σχεδιάζουν την κατασκευή 
αντιδραστήρων για σκοπούς έρευνας και παραγωγής.

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 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι η χρηματοδότηση που 
αναφέρεται στη νομοθετική πρόταση 
αποτελεί απλώς ένδειξη προς τη 
νομοθετική αρχή και δεν μπορεί να 
καθοριστεί, έως ότου επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού για το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020·
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Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 σχετικά με τις «Επενδύσεις 
στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη 
χωρίς αποκλεισμούς1· επαναλαμβάνει ότι 
απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι 
για το προσεχές ΠΔΠ ώστε να είναι σε 
θέση η Ένωση να εκπληρώσει αφενός τις 
υφιστάμενες πολιτικές της 
προτεραιότητες και τα νέα καθήκοντα 
που προβλέπονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και, αφετέρου, να αντιδρά σε 
απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ότι, 
ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των 
πόρων για το επόμενο ΠΔΠτουλάχιστον
κατά 5% σε σχέση με το επίπεδο του 
2013, θα είναι δυνατή μόνο μια 
περιορισμένη συμβολή στην επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και δεσμεύσεων 
της Ένωσης και την αρχή της ενωσιακής 
αλληλεγγύης· καλεί το Συμβούλιο, εάν δεν 
συμμερίζεται την προσέγγιση αυτή, να 
προσδιορίσει σαφώς ποιες από τις 
πολιτικές του προτεραιότητες ή 
προγράμματα θα μπορούσαν να 
εγκαταλειφθούν εντελώς, παρά την 
αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία τους.
_____________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
καθορίσει, για όλη τη διάρκεια του μέσου, 
έναν προϋπολογισμό που θα αποτελεί 
κύριο σημείο αναφοράς για την αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή κατά την 
ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού, κατά 
την έννοια του σημείου [...] της 
διοργανικής συμφωνίας της XX/201Z 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για 
συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού 
και για χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Η βελτίωση της εκτέλεσης και της 
ποιότητας των δαπανών θα πρέπει να 
αποτελούν κατευθυντήριες αρχές για την 
επίτευξη των στόχων του μέσου, ενώ, 
ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
βέλτιστη χρήση των χρηματοδοτικών 
πόρων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Είναι σημαντικό να διασφαλισθούν η 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του 
μηχανισμού καθώς και η κατά το 
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δυνατόν αποτελεσματικότερη και 
φιλικότερη προς τον χρήστη υλοποίησή 
του, με ταυτόχρονη εμπέδωση της 
ασφάλειας του δικαίου και εξασφάλιση 
της πρόσβασης όλων των συμμετεχόντων 
στον μηχανισμό.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ενεργώντας στο πλαίσιο κοινών 
πολιτικών και στρατηγικών με τα κράτη 
μέλη της, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η 
μόνη που διαθέτει την «κρίσιμη μάζα» 
ώστε να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες 
προκλήσεις και επίσης είναι η πλέον 
κατάλληλη για να συντονίσει τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες.

(4) Ενεργώντας στο πλαίσιο κοινών 
πολιτικών και στρατηγικών με τα κράτη 
μέλη της, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η 
μόνη που διαθέτει την «κρίσιμη μάζα» 
ώστε να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες 
προκλήσεις και επίσης είναι η πλέον 
κατάλληλη για να συντονίσει τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα 
της πυρηνικής ασφάλειας.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Θα πρέπει να εξασφαλίζονται η 
συνοχή, ο συντονισμός και η 
συμπληρωματικότητα της ενωσιακής 
βοήθειας στον τομέα της πυρηνικής 
ασφάλειας με τις επιμέρους προσπάθειες 
των κρατών μελών, καθώς και με άλλους 
διεθνείς, περιφερειακούς και τοπικούς 
οργανισμούς προκειμένου να 
αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις στις 
προσπάθειες και στη χρηματοδότηση.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα 
θεσπιζόμενα μέτρα συνάδουν με το 
συνολικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής 
της Ένωσης για τη χώρα-εταίρο, και ιδίως 
με τους στόχους των πολιτικών και των 
προγραμμάτων της στους τομείς της 
αναπτυξιακής και οικονομικής 
συνεργασίας.

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα 
θεσπιζόμενα μέτρα συνάδουν με τις 
εσωτερικές και τις εξωτερικές πολιτικές 
και με το συνολικό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής της Ένωσης για τη χώρα-εταίρο, 
και ιδίως με τους στόχους των πολιτικών 
και των προγραμμάτων της στους τομείς 
της αναπτυξιακής και οικονομικής 
συνεργασίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Η βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο 
του παρόντος μέσου διατίθεται κατά 
προτεραιότητα σε χώρες δικαιούχους του 
μέσου προενταξιακής βοήθειας (IPA II) 
και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Γειτονίας (ΕΝΙ).

Αιτιολόγηση

Μολονότι η πυρηνική ασφάλεια έχει μείζονα σημασία για όλες τις χώρες και θα πρέπει να 
υποστηρίζεται σε παγκόσμια κλίμακα, ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι η ενωσιακή 
βοήθεια θα πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στην άμεση γειτονία της Ένωσης, δηλαδή σε 
χώρες δικαιούχους των μηχανισμών IPA και ENI.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στόχος των εγγράφων στρατηγικής είναι 3. Στόχος των εγγράφων στρατηγικής είναι 
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να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των 
συγκεκριμένων χωρών-εταίρων ή 
περιφερειών-εταίρων, το οποίο θα συνάδει 
με τον συνολικό σκοπό και το πεδίο 
εφαρμογής, τους στόχους, τις αρχές και τις 
πολιτικές της Ένωσης.

να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των 
συγκεκριμένων χωρών-εταίρων ή 
περιφερειών-εταίρων, το οποίο θα συνάδει 
με τον συνολικό σκοπό και το πεδίο 
εφαρμογής, τους στόχους, τις αρχές και τις 
εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές της 
Ένωσης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εγκρίνει το έγγραφο 
στρατηγικής σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 15 παράγραφος 3 του 
κοινού εκτελεστικού κανονισμού. Τα 
στρατηγικά έγγραφα μπορούν να 
επανεξετάζονται μεσοπρόθεσμα ή όποτε 
κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την ίδια 
διαδικασία. Η διαδικασία αυτή δεν είναι, 
ωστόσο, υποχρεωτική για τις 
επικαιροποιήσεις της στρατηγικής οι 
οποίες δεν επηρεάζουν τους αρχικούς 
τομείς και στόχους προτεραιότητας που 
εκτίθενται στο έγγραφο.

5. Η Επιτροπή εγκρίνει το έγγραφο 
στρατηγικής σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 15 παράγραφος 3 του 
κοινού εκτελεστικού κανονισμού. Τα 
στρατηγικά έγγραφα μπορούν να 
επανεξετάζονται μεσοπρόθεσμα ή όποτε 
κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την ίδια 
διαδικασία. Η διαδικασία αυτή δεν είναι, 
ωστόσο, υποχρεωτική για τις 
επικαιροποιήσεις της στρατηγικής οι 
οποίες δεν επηρεάζουν τους αρχικούς 
τομείς και στόχους προτεραιότητας που 
εκτίθενται στο έγγραφο, εκτός αν έχουν 
δημοσιονομική επίπτωση που υπερβαίνει 
τα όρια τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 
2 παράγραφος 2 του κοινού εκτελεστικού 
κανονισμού.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα 
καθορίζουν τους τομείς προτεραιότητας 
που επιλέγονται για χρηματοδότηση, τους 
ειδικούς στόχους, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, τους δείκτες επίδοσης και 

2. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα 
καθορίζουν τους τομείς προτεραιότητας 
που επιλέγονται για χρηματοδότηση, τους 
ειδικούς στόχους, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, σαφείς, εξειδικευμένους 
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την ενδεικτική κατανομή κεφαλαίων, τόσο 
συνολικά όσο και ανά τομέα 
προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένου 
ενός ευλόγου αποθέματος μη 
αναληφθέντων κεφαλαίων· η κατανομή 
αυτή μπορεί, κατά περίπτωση, να έχει τη 
μορφή ψαλίδας ή ελάχιστης 
χρηματοδότησης.

και διαφανείς δείκτες επίδοσης και την 
ενδεικτική κατανομή κεφαλαίων, τόσο 
συνολικά όσο και ανά τομέα 
προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένου 
ενός ευλόγου αποθέματος μη 
αναληφθέντων κεφαλαίων, με την 
επιφύλαξη των εξουσιών της αρμόδιας 
για τον προϋπολογισμό αρχής· η κατανομή 
αυτή μπορεί, κατά περίπτωση, να έχει τη 
μορφή ψαλίδας ή ελάχιστης 
χρηματοδότησης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ενδεικτικά προγράμματα 
αναθεωρούνται, κατά περίπτωση, σε 
συνάρτηση με τυχόν επανεξέταση των 
οικείων εγγράφων στρατηγικής, σύμφωνα 
με την ίδια διαδικασία. Ωστόσο, η 
διαδικασία εξέτασης δεν είναι 
υποχρεωτική για τις τροποποιήσεις των 
πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων που 
αφορούν τεχνικές προσαρμογές, 
ανακατανομή των κονδυλίων εντός του 
πλαισίου των πιστώσεων ανά τομέα 
προτεραιότητας, και αύξηση ή μείωση του 
μεγέθους της αρχικής ενδεικτικής 
κατανομής κατά ποσοστό μικρότερο του 
20 %, με την προϋπόθεση ότι οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν τους 
αρχικούς τομείς και στόχους 
προτεραιότητας που καθορίζονται στο 
έγγραφο. Όλες οι τεχνικές προσαρμογές 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας ενός μηνός.

5. Τα ενδεικτικά προγράμματα 
αναθεωρούνται, κατά περίπτωση, σε 
συνάρτηση με τυχόν επανεξέταση των 
οικείων εγγράφων στρατηγικής, σύμφωνα 
με την ίδια διαδικασία. Ωστόσο, η 
διαδικασία εξέτασης δεν είναι 
υποχρεωτική για τις τροποποιήσεις των 
πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων που 
αφορούν τεχνικές προσαρμογές, 
ανακατανομή των κονδυλίων εντός του 
πλαισίου των πιστώσεων ανά τομέα 
προτεραιότητας, και αύξηση ή μείωση του 
μεγέθους της αρχικής ενδεικτικής 
κατανομής κατά το αντίστοιχο οριακό 
ποσοστό που καθορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κοινού εκτελεστικού 
κανονισμού, με την προϋπόθεση ότι οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν τους 
αρχικούς τομείς και στόχους 
προτεραιότητας που καθορίζονται στο 
έγγραφο. Όλες οι τεχνικές προσαρμογές 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας ενός μηνός.

Αν το συνολικό ποσό των μη ουσιωδών 
τροποποιήσεων ή η δημοσιονομική 
επίπτωσή τους υπερβαίνει τα όρια που 
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καθορίζονται για μικρής κλίμακας 
χρηματοδοτήσεις, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2, παράγραφος 2 του κοινού 
εκτελεστικού κανονισμού, εφαρμόζεται η 
διαδικασία του άρθρου 15, παράγραφος 3 
του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Συνοχή και συμπληρωματικότητα της 

ενωσιακής βοήθειας
1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, διασφαλίζεται συνοχή με 
άλλους τομείς και άλλα μέσα της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης καθώς 
και με άλλες σχετικές πολιτικές της 
Ένωσης.
2. Η Ένωση και τα κράτη μέλη 
συντονίζουν τα αντίστοιχα προγράμματα 
στήριξής τους με σκοπό να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα της παρεχόμενης 
στήριξης και του διαλόγου πολιτικής 
σύμφωνα με τις καθορισμένες αρχές για 
την ενίσχυση του επιχειρησιακού 
συντονισμού στον τομέα της εξωτερικής 
στήριξης και για την εναρμόνιση των 
πολιτικών και των διαδικασιών. Ο 
συντονισμός περιλαμβάνει τακτικές 
διαβουλεύσεις και συχνές ανταλλαγές 
σημαντικών πληροφοριών κατά τη 
διάρκεια των διαφόρων φάσεων του 
κύκλου στήριξης.
3. Η Ένωση, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για 
να διασφαλίσει τον κατάλληλο 
συντονισμό και την κατάλληλη 
συνεργασία με τους πολυμερείς και 
περιφερειακούς οργανισμούς και φορείς, 
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συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών, διεθνών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, 
οργανώσεων, ταμείων και προγραμμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, ιδιωτικών και 
πολιτικών ιδρυμάτων και χορηγών εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
κατά την περίοδο 2014 έως 2020 ανέρχεται 
σε 631 100 000 EUR.

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς 
όπως ορίζεται στο σημείο [17] της 
διοργανικής συμφωνίας της XX/201Z 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για 
συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού 
και για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού κατά την περίοδο 2014 έως 
2020 ανέρχεται σε 631 100.000 EUR.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
εγκρίνει ετήσιες πιστώσεις εντός των 
ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου.

2. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
εγκρίνει ετήσιες πιστώσεις με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του 
κανονισμού που καθορίζει το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για το διάστημα 
2014-2020 και της διοργανικής 
συμφωνίας της XX/201Z μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για 
συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού 
και για χρηστή δημοσιονομική 
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διαχείριση.
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