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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επιθυμεί να επιθυμεί να υπογραμμίσει ένα σημαντικό ζήτημα. 
Πολλά θέματα που καλύπτονται από τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) θα πρέπει 
να ευθυγραμμιστούν με τον Δημοσιονομικό Κανονισμό, ο οποίος τελεί υπό διαπραγμάτευση. 
Κατά συνέπεια, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτιμά να μην υπεισέλθει σε λεπτομέρειες στο 
παρόν στάδιο. Επιθυμεί, ωστόσο, να τονίσει ότι οι κατωτέρω τομείς είναι σημαντικοί και ότι 
θα πρέπει να διασφαλιστεί συνέπεια, ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα τμήματα του 
κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ):

- Χρηματοδοτικά μέσα (άρθρα 32-40),
- Κανόνες επιλεξιμότητας (άρθρα 55-60)
- Διαχείριση και έλεγχος, περιλαμβανομένης της διαπίστευσης (άρθρα 62 - 63 και 112-118)
- Εκκαθάριση λογαριασμών και δημοσιονομικές διορθώσεις (άρθρα 75-77 και 128-140).

Ως προς ένα άλλο σημείο ο συντάκτης γνωμοδότησης διαπιστώνει ότι ο ΚΚΔ χωρίζεται σε 
δύο μέρη: στις «κοινές διατάξεις»που αφορούν τους κανόνες που εφαρμόζονται σε όλα τα 
καλυπτόμενα ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ), και σε ένα δεύτερο 
μέρος που θέτει «γενικούς» κανόνες εφαρμοστέους μόνο στα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ και 
ΕΚΤ) και στο Ταμείο Συνοχής. 

Η δομή αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν να κατατεθούν πολλές τροπολογίες είτε στο 
μέρος που αφορά τις «κοινές» διατάξεις είτε στο «γενικό» μέρος. Ο συντάκτης 
γνωμοδότησης έκρινε σκόπιμο να καταθέσει τροπολογίες ευρείας φύσεως στο κοινό μέρος 
τροποποιώντας παράλληλα το γενικό μέρος με πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Παραδείγματα 
τροπολογιών ευρείας φύσεως αποτελούν οι τροπολογίες στα άρθρα 62, 74 ή 77. 
Παραδείγματα τροπολογιών πιο συγκεκριμένου χαρακτήρα είναι οι τροπολογίες στα άρθρα 
116 και 117 καθώς και στα άρθρα 134 έως 137.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης,
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον ετήσιο 
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προϋπολογισμό της Ένωσης1 ορίζει τις 
γενικές αρχές όσον αφορά την εκτέλεση 
του ετήσιου προϋπολογισμού της 
Ένωσης.  Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο 
να διασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ του εν 
λόγω κανονισμού και των διατάξεων που 
διέπουν τον παρόντα κανονισμό.
___________
1 ΕΕ L ….

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της προστασίας και της 
βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την 
υποστήριξη των στόχων σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη 
φιλοδοξία να αφιερωθεί τουλάχιστον το 
20 % του προϋπολογισμού της Ένωσης 
στον σκοπό αυτό, με τη χρήση 
μεθοδολογίας που θα εγκριθεί από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

(12) Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της προστασίας και της 
βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει».

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για το νέο ΠΔΠ ήταν μέχρι στιγμής να χρησιμοποιηθεί το 20% του 
προϋπολογισμού της ΕΕ σε στόχους που αφορούν την αλλαγή του κλίματος· για την πρόταση 
αυτή όμως πρέπει να διεξαχθούν ακόμη διαπραγματεύσεις. Επομένως, αυτά τα πρόωρα 
στοιχεία πρέπει να διαγραφούν από την παρούσα διάταξη.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Θα πρέπει να καθοριστεί ένα πλαίσιο 
επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα ώστε να 
παρακολουθείται η πρόοδος για την 
επίτευξη των στόχων, των ποσοτικών 
συμπεριλαμβανομένων, που έχουν τεθεί 
για κάθε πρόγραμμα στη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να αναλάβει την επανεξέταση 
των επιδόσεων σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη το 2017 και 2019. Ένα αποθεματικό 
επίδοσης θα πρέπει να προβλεφθεί και να 
κατανεμηθεί το 2019 στις περιπτώσεις που 
έχουν επιτευχθεί τα ορόσημα ως προς τις 
επιδόσεις. Λόγω της πολυμορφίας και του 
διακρατικού χαρακτήρα τους, δεν πρέπει 
να υπάρχει αποθεματικό για τα 
προγράμματα της «Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας». Στις περιπτώσεις που 
υπάρχει σημαντική απόκλιση ως προς την 
επίτευξη των ορόσημων ή των ποσοτικών 
στόχων, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει 
τις πληρωμές για ένα πρόγραμμα, ή στο 
τέλος της περιόδου προγραμματισμού, να 
εφαρμόσει δημοσιονομικές διορθώσεις, 
ώστε να εξασφαλίσει ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης δεν 
χρησιμοποιείται άσκοπα ή 
αναποτελεσματικά.

(18) Θα πρέπει να καθοριστεί ένα πλαίσιο 
επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα ώστε να 
παρακολουθείται η πρόοδος για την 
επίτευξη των στόχων, των ποσοτικών 
συμπεριλαμβανομένων, που έχουν τεθεί 
για κάθε πρόγραμμα στη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να αναλάβει την επανεξέταση 
των επιδόσεων σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη το 2017 και 2019. Ένα αποθεματικό 
επίδοσης θα πρέπει να προβλεφθεί και να 
κατανεμηθεί το 2019 στις περιπτώσεις που 
έχουν επιτευχθεί τα ορόσημα ως προς τις 
επιδόσεις. Λόγω της πολυμορφίας και του 
διακρατικού χαρακτήρα τους, δεν πρέπει 
να υπάρχει αποθεματικό για τα 
προγράμματα της «Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας». Στις περιπτώσεις που 
υπάρχει σημαντική απόκλιση ως προς την 
επίτευξη των ορόσημων ή των ποσοτικών 
στόχων, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει 
τις πληρωμές για ένα πρόγραμμα, ή στο 
τέλος της περιόδου προγραμματισμού, να 
εφαρμόσει δημοσιονομικές διορθώσεις, 
ώστε να εξασφαλίσει ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης δεν 
χρησιμοποιείται άσκοπα ή 
αναποτελεσματικά. Σε περίπτωση που 
αυτές οι διορθώσεις ή αναστολές 
πληρωμών αφορούν κράτος μέλος το 
οποίο χειμάζεται ή απειλείται από 
σοβαρές δυσχέρειες ως προς τη 
χρηματοοικονομική του σταθερότητα, οι 
πιστώσεις αυτές πρέπει να μπορούν να 
διατίθενται στο κράτος μέλος στο πλαίσιο 
χωριστού προγράμματος μεγέθυνσης υπό 
τη διαχείριση της Επιτροπής. Τούτο 
πρέπει να πραγματοποιείται επί τη βάσει 
των εν λόγω προγραμμάτων 
λαμβανομένων όμως υπόψη των 
προτεραιοτήτων που εξασφαλίζουν τη 
μέγιστη οικονομική απόδοση. Σκοπός 
αυτού του μηχανισμού είναι να μην 
οξύνεται ακόμη περισσότερο η 
οικονομικά τεταμένη κατάσταση.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα 
των δαπανών στο πλαίσιο των Ταμείων 
του ΚΣΠ υποβοηθείται από ασφαλείς 
οικονομικές πολιτικές και ότι τα Ταμεία 
του ΚΣΠ μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι σταδιακή 
και να αρχίζει με τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν την 
εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 
κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών. 
Όταν, παρά την ενισχυμένη χρήση των 
Ταμείων του ΚΣΠ, ένα κράτος μέλος 
αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να αναστείλει όλες ή 
μέρος των πληρωμών και των δεσμεύσεων. 
Οι αποφάσεις για την αναστολή των 
πληρωμών θα πρέπει να είναι αναλογικές 
και αποτελεσματικές και να λαμβάνουν 
υπόψη τον αντίκτυπο των επιμέρους 
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
στρ εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις 
προηγούμενες τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει για την αναστολή, θα 
πρέπει να τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τον αντίκτυπο 

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα 
των δαπανών στο πλαίσιο των Ταμείων 
του ΚΣΠ υποβοηθείται από ασφαλείς 
οικονομικές πολιτικές και ότι τα Ταμεία 
του ΚΣΠ μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι σταδιακή 
και να αρχίζει με τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν την 
εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 
κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών. 
Όταν, παρά την ενισχυμένη χρήση των 
Ταμείων του ΚΣΠ, ένα κράτος μέλος 
αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να αναστείλει όλες ή 
μέρος των πληρωμών και των δεσμεύσεων. 
Οι αποφάσεις για την αναστολή των 
πληρωμών θα πρέπει να είναι αναλογικές 
και αποτελεσματικές και να λαμβάνουν 
υπόψη τον αντίκτυπο των επιμέρους 
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
στρ εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις 
προηγούμενες τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει για την αναστολή, θα 
πρέπει να τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τον αντίκτυπο 
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από την αναστολή πληρωμών στην 
οικονομία του οικείου κράτους μέλους. Η 
αναστολή πληρωμών θα πρέπει να αίρεται 
και τα κονδύλια να είναι εκ νέου διαθέσιμα 
στο οικείο κράτος μέλος μόλις το κράτος 
μέλος λάβει τα αναγκαία μέτρα.

από την αναστολή πληρωμών στην 
οικονομία του οικείου κράτους μέλους. Η 
αναστολή πληρωμών θα πρέπει να αίρεται 
και τα κονδύλια να είναι εκ νέου διαθέσιμα 
στο οικείο κράτος μέλος μόλις το κράτος 
μέλος λάβει τα αναγκαία μέτρα. Σε 
περίπτωση που κράτος μέλος δεν έχει 
λάβει επαρκή μέτρα επί χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των τριών μηνών, η 
Επιτροπή πρέπει να μπορεί να διαθέτει 
κατά ελεγχόμενο τρόπο τα ποσά που 
έχουν ανασταλεί σε πρόγραμμα που η ίδια 
διαχειρίζεται. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει 
να βασίζεται σε προτεραιότητες της 
μέγιστης δυνατής υποστήριξης της 
μεγέθυνσης, για παράδειγμα των 
σχετικών με την οικονομία υποδομών, για 
να αποτραπεί η αύξηση της ζημίας στην 
περιφερειακή οικονομία και στην 
κοινωνική κατάσταση.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Η Επιτροπή, κατόπιν αίτησης του 
ενδιαφερομένου κράτους μέλους, πρέπει 
να εκδίδει ad hoc απόφαση για τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν 
για το πρόγραμμα αυτό, και μάλιστα με 
βάση τα ποσά που προκύπτουν από τις 
διορθώσεις και αναστολές πληρωμών 
από τα διαρθρωτικά ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι (27) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι 
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ειδικοί κανόνες όσον αφορά τα ποσά που 
γίνονται αποδεκτά ως επιλέξιμες δαπάνες 
κατά το κλείσιμο, για να εξασφαλιστεί ότι 
τα ποσά, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων διαχείρισης που καταβάλλονται 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ στα
χρηματοδοτικά μέσα, χρησιμοποιούνται 
πράγματι για επενδύσεις και πληρωμές 
στους τελικούς δικαιούχους. Είναι επίσης 
αναγκαίο να καθοριστούν ειδικοί κανόνες 
όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση 
πόρων που καταλογίζονται ως υποστήριξη 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
περιλαμβανομένης της χρησιμοποίησης μη 
αναλωθέντων πόρων μετά το κλείσιμο των 
προγραμμάτων.

ειδικοί κανόνες όσον αφορά τα ποσά που 
γίνονται αποδεκτά ως επιλέξιμες δαπάνες 
κατά το κλείσιμο, για να εξασφαλιστεί ότι 
τα ποσά, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων διαχείρισης που καταβάλλονται 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ στα 
χρηματοδοτικά μέσα, χρησιμοποιούνται 
πράγματι για επενδύσεις και πληρωμές 
στους τελικούς δικαιούχους. Είναι επίσης 
αναγκαίο να καθοριστούν ειδικοί κανόνες 
όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση 
πόρων που καταλογίζονται ως υποστήριξη 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
περιλαμβανομένης της χρησιμοποίησης μη 
αναλωθέντων πόρων μετά το κλείσιμο των 
προγραμμάτων. Αυτοί οι επιστρεφόμενοι ή 
μη αναλωθέντες πόροι του ΚΣΠ πρέπει 
να διατίθενται, μαζί με άλλους 
διαθέσιμους πόρους, π.χ. από 
δημοσιονομικές διορθώσεις, σε κράτη 
μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσχέρειες ως προς τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα, 
υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και 
λαμβανομένων υπόψη των 
προτεραιοτήτων που προωθούν τη 
μεγέθυνση.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41a) Κατά την αξιολόγηση μεγάλων 
έργων, η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει 
όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για 
να κρίνει κατά πόσον η χρηματοδοτική 
συνεισφορά των Ταμείων θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε σημαντική απώλεια θέσεων 
εργασίας σε υφιστάμενους τόπους 
εγκατάστασης εντός της Ένωσης, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι η 
χρηματοδότηση της Ένωσης δεν στηρίζει 
τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εντός 
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της Ένωσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41β) Όσον αφορά τις άμεσες επιδοτήσεις 
επιχειρήσεων, πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η χρηματοδότηση 
που χορηγείται στο πλαίσιο της πολιτικής 
για τη συνοχή, αντί να επηρεάζει 
αποφάσεις επιχειρήσεων - και ιδιαίτερα 
μεγάλων επιχειρήσεων – για τον τόπο 
εγκατάστασης της επιχείρησης, 
καταλήγει να εισπράττεται από 
επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει τέτοιες 
αποφάσεις (φαινόμενο απώλειας χωρίς 
αντιστάθμισμα). Για τον λόγο αυτό, η 
χρηματοδοτική ενίσχυση μεγάλων 
ιδιωτικών επιχειρήσεων πρέπει να 
επικεντρώνεται περισσότερο από ό,τι 
συνέβαινε στο παρελθόν σε επενδύσεις 
στην έρευνα και την ανάπτυξη ή να 
παρέχεται, συχνότερα απ’ ό,τι ισχύει 
σήμερα, έμμεσα μέσω στήριξης των 
υποδομών.

Αιτιολόγηση

Πρβλ. άρθρο 71 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά 
με την πέμπτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την 
πολιτική συνοχής μετά το 2013 (2011/2035(INI)).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41γ) Πέραν τούτου απαιτείται να 
περιληφθούν στον παρόντα κανονισμό 
σαφείς διατάξεις οι οποίες θα αποκλείουν 
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την παροχή οιασδήποτε χρηματοδότησης 
της Ένωσης για μετεγκαταστάσεις 
επιχειρήσεων εντός της Ένωσης, θα 
μειώνουν το κατώτατο όριο για τον 
έλεγχο των επενδύσεων αυτού του είδους 
στα 10 εκατομμύρια ευρώ, θα αποκλείουν 
τις μεγάλες επιχειρήσεις από τις άμεσες 
επιδοτήσεις και θα περιορίζουν στα δέκα 
έτη τη διάρκεια των πράξεων.

Αιτιολόγηση

Πρβλ. άρθρο 71 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά 
με την πέμπτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την 
πολιτική συνοχής μετά το 2013 (2011/2035(INI)).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Για να ενθαρρυνθεί η δημοσιονομική 
πειθαρχία, πρέπει να καθοριστούν οι 
ρυθμίσεις αποδέσμευσης μιας 
δημοσιονομικής ανάληψης υποχρέωσης 
για ένα πρόγραμμα, ιδίως όταν ένα ποσό 
μπορεί να εξαιρεθεί από την αποδέσμευση, 
κυρίως όταν οι καθυστερήσεις κατά την 
εφαρμογή είναι αποτέλεσμα περιστάσεων 
ανεξάρτητων από τη βούληση του 
εμπλεκόμενου μέρους, ασυνήθιστες ή 
απρόβλεπτες και οι συνέπειες των οποίων 
δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν, παρά 
την επιδεικνυόμενη επιμέλεια.

(51) Για να ενθαρρυνθεί η δημοσιονομική 
πειθαρχία, πρέπει να καθοριστούν οι 
ρυθμίσεις αποδέσμευσης μιας 
δημοσιονομικής ανάληψης υποχρέωσης 
για ένα πρόγραμμα, ιδίως όταν ένα ποσό 
μπορεί να εξαιρεθεί από την αποδέσμευση, 
κυρίως όταν οι καθυστερήσεις κατά την 
εφαρμογή είναι αποτέλεσμα περιστάσεων 
ανεξάρτητων από τη βούληση του 
εμπλεκόμενου μέρους, ασυνήθιστες ή 
απρόβλεπτες και οι συνέπειες των οποίων 
δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν, παρά 
την επιδεικνυόμενη επιμέλεια. Σε 
περίπτωση που κράτος μέλος 
αντιμετωπίζει χρηματοοικονομικές 
δυσχέρειες, η Επιτροπή πρέπει να 
αναλαμβάνει, κατόπιν αίτησης του 
κράτους μέλους, τη διαχείριση των 
χρημάτων και να καταρτίζει ειδικό 
πρόγραμμα το οποίο να ενισχύει ιδιαίτερα 
την οικονομική ανάπτυξη του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους.



AD\903303EL.doc 11/36 PE480.661v02-00

EL

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Για να εξασφαλιστεί πραγματικός 
οικονομικός αντίκτυπος, η υποστήριξη από 
τα Ταμεία δεν πρέπει να αντικαθιστά τις 
δημόσιες δαπάνες ή τις ισοδύναμες 
διαρθρωτικές δαπάνες των κρατών μελών 
βάσει των όρων του παρόντος κανονισμού. 
Επιπλέον, για να λαμβάνει η υποστήριξη 
από τα Ταμεία υπόψη το ευρύτερο 
οικονομικό πλαίσιο, πρέπει να καθορίζεται 
το επίπεδο της δημόσιας δαπάνης σε 
συνάρτηση με τις γενικές 
μακροοικονομικές συνθήκες στις οποίες 
υλοποιείται ή χρηματοδότηση βάσει των 
δεικτών που προβλέπονται στα 
προγράμματα σταθερότητας και 
σύγκλισης, τα οποία υποβάλλονται κάθε 
έτος από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/1997 της 7ης 
Ιουλίου 1997 σχετικά με την ενίσχυση της 
εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης 
και την εποπτεία και τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών. Η επαλήθευση 
από την Επιτροπή της τήρησης της αρχής 
της προσθετικότητας πρέπει να 
επικεντρωθεί στα κράτη μέλη στα οποία 
οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και 
οι περιφέρειες μετάβασης καλύπτουν 
τουλάχιστον το 15% του πληθυσμού τους, 
λόγω της κλίμακας των χρηματοδοτικών 
πόρων που διατίθενται σε αυτά.

(60) Για να εξασφαλιστεί πραγματικός 
οικονομικός αντίκτυπος, η υποστήριξη από 
τα Ταμεία δεν πρέπει να αντικαθιστά τις 
δημόσιες δαπάνες ή τις ισοδύναμες 
διαρθρωτικές δαπάνες των κρατών μελών 
βάσει των όρων του παρόντος κανονισμού. 
Επιπλέον, για να λαμβάνει η υποστήριξη 
από τα Ταμεία υπόψη το ευρύτερο 
οικονομικό πλαίσιο, πρέπει να καθορίζεται 
το επίπεδο της δημόσιας δαπάνης σε 
συνάρτηση με τις γενικές 
μακροοικονομικές συνθήκες στις οποίες 
υλοποιείται ή χρηματοδότηση βάσει των 
δεικτών που προβλέπονται στα 
προγράμματα σταθερότητας και 
σύγκλισης, τα οποία υποβάλλονται κάθε 
έτος από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/1997 της 7ης 
Ιουλίου 1997 σχετικά με την ενίσχυση της 
εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης 
και την εποπτεία και τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών. Η επαλήθευση 
από την Επιτροπή της τήρησης της αρχής 
της προσθετικότητας πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλες τις περιφέρειες.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86α) Στην περίπτωση κρατών μελών τα 
οποία χειμάζονται ή απειλούνται από 
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δυσχερή χρηματοοικονομική κατάσταση 
και λαμβάνουν ήδη ενισχύσεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 22, παράγραφος 1, η 
Επιτροπή πρέπει, κατόπιν σχετικής 
αίτησης, να διαθέσει στο ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος πόρους που έχουν προκύψει 
από διορθώσεις ή έχουν ανακτηθεί ή 
έσοδα από τόκους ή άλλες επανεισροές ή 
όλους αυτούς τους πόρους στο πλαίσιο 
κεντρικής διαχείρισης σύμφωνα με το 
[άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού] σε ειδικό 
πρόγραμμα, το οποίο δίνει έμφαση στις 
επενδύσεις για μεγέθυνση, ιδίως σε έργα 
υποδομών σχετικών με την οικονομία.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86β) Προκειμένου να μην επιδεινωθεί 
περαιτέρω η χρηματοοικονομική 
κατάσταση κρατών μελών τα οποία ήδη 
χειμάζονται ή απειλούνται από δυσχερή 
χρηματοοικονομική κατάσταση, η 
Επιτροπή πρέπει, κατόπιν αίτησης αυτών 
των κρατών μελών και υπό τη δική της 
διαχείριση, να διαθέσει το συντομότερο 
δυνατόν τις ανακτηθείσες ή ανασταλείσες 
πιστώσεις μέσω ειδικού προγράμματος, 
το οποίο προωθεί τη μεγέθυνση με 
συγκεκριμένους τρόπους, για παράδειγμα 
με την ανάπτυξη υποδομών σχετικών με 
την οικονομία.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(87) Η συχνότητα των δημοσιονομικών (87) Η συχνότητα των δημοσιονομικών 
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ελέγχων των πράξεων πρέπει να είναι 
ανάλογη με το μέγεθος της υποστήριξης 
της Ένωσης που προέρχεται από τα 
Ταμεία. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των 
διενεργούμενων δημοσιονομικών ελέγχων 
πρέπει να μειώνεται, όταν η συνολική 
επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης δεν 
υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρόλα 
αυτά, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
διενέργειας δημοσιονομικών ελέγχων ανά 
πάσα στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις 
παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο 
δειγματοληπτικών ελέγχων μετά το 
κλείσιμο μιας περατωθείσας πράξης. Για 
να είναι το επίπεδο των δημοσιονομικών 
ελέγχων της Επιτροπής ανάλογο με τον 
κίνδυνο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση να μειώνει το ελεγκτικό της έργο σε 
σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα 
όταν δεν υπάρχουν σημαντικές 
ανεπάρκειες ή όταν είναι αξιόπιστη η 
ελεγκτική αρχή.

ελέγχων των πράξεων πρέπει να είναι 
ανάλογη με το μέγεθος της υποστήριξης 
της Ένωσης που προέρχεται από τα 
Ταμεία. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των 
διενεργούμενων δημοσιονομικών ελέγχων 
πρέπει να μειώνεται, όταν η συνολική 
επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης δεν 
υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Σε 
περίπτωση έργων της τάξεως των 10 
εκατομμυρίων ευρώ και άνω, η Επιτροπή 
πρέπει να υποχρεούται να διενεργεί 
έλεγχο. Παρόλα αυτά, πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα διενέργειας δημοσιονομικών 
ελέγχων ανά πάσα στιγμή, όταν υπάρχουν 
ενδείξεις παρατυπίας, μετεγκατάστασης ή 
απάτης ή στο πλαίσιο δειγματοληπτικών 
ελέγχων μετά το κλείσιμο μιας 
περατωθείσας πράξης. Για να είναι το 
επίπεδο των δημοσιονομικών ελέγχων της 
Επιτροπής ανάλογο με τον κίνδυνο, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 
μειώνει το ελεγκτικό της έργο σε σχέση με 
τα επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν 
υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν 
η ελεγκτική αρχή αποδείχθηκε αξιόπιστη 
στην προηγούμενη περίοδο 
χρηματοδότησης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 90

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(90) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, όσον αφορά όλα 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, αποφάσεις για την 
έγκριση των συμβάσεων εταιρικής σχέσης, 
αποφάσεις για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης, αποφάσεις για την 
αναστολή πληρωμών που έχουν σχέση με 
τις οικονομικές πολιτικές των κρατών 
μελών και, στην περίπτωση αποδέσμευσης, 
αποφάσεις για την τροποποίηση των 
αποφάσεων με τις οποίες θεσπίζονται τα 

(90) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, όσον αφορά όλα 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, αποφάσεις για την 
έγκριση των συμβάσεων εταιρικής σχέσης, 
αποφάσεις για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης, αποφάσεις για την 
αναστολή πληρωμών που έχουν σχέση με 
τις οικονομικές πολιτικές των κρατών 
μελών και, στην περίπτωση αποδέσμευσης, 
αποφάσεις για την τροποποίηση των 
αποφάσεων με τις οποίες θεσπίζονται τα 
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προγράμματα· και όσον αφορά τα Ταμεία, 
αποφάσεις για τον προσδιορισμό των 
περιφερειών και των κρατών μελών που 
πληρούν τα κριτήρια του στόχου 
«Επένδυση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση», αποφάσεις για τον 
καθορισμό της ετήσιας κατανομής των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στα 
κράτη μέλη, αποφάσεις για τον καθορισμό 
του προς μεταφορά ποσού από τη 
χορήγηση του Ταμείου Συνοχής σε κάθε 
κράτος μέλος για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», αποφάσεις για 
τον καθορισμό του ποσού προς μεταφορά 
από τη χορήγηση των διαρθρωτικών 
ταμείων σε κάθε κράτος μέλος για 
επισιτιστική βοήθεια σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας, αποφάσεις για την 
έγκριση και την τροποποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, αποφάσεις 
για τα μεγάλα έργα, αποφάσεις για κοινά 
σχέδια δράσης, αποφάσεις για την 
αναστολή των πληρωμών και αποφάσεις 
για δημοσιονομικές διορθώσεις.

προγράμματα· και όσον αφορά τα Ταμεία, 
αποφάσεις για τον προσδιορισμό των 
περιφερειών και των κρατών μελών που 
πληρούν τα κριτήρια του στόχου 
«Επένδυση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση», αποφάσεις για τον 
καθορισμό της ετήσιας κατανομής των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στα 
κράτη μέλη, αποφάσεις για τον καθορισμό 
του προς μεταφορά ποσού από τη 
χορήγηση του Ταμείου Συνοχής σε κάθε 
κράτος μέλος για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», αποφάσεις για 
τον καθορισμό του ποσού προς μεταφορά 
από τη χορήγηση των διαρθρωτικών 
ταμείων σε κάθε κράτος μέλος για 
επισιτιστική βοήθεια σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας, αποφάσεις για την 
έγκριση και την τροποποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, αποφάσεις 
για τα μεγάλα έργα, αποφάσεις για κοινά 
σχέδια δράσης, αποφάσεις για την 
αναστολή των πληρωμών, αποφάσεις για 
δημοσιονομικές διορθώσεις και αποφάσεις 
σχετικά με ειδικά προγράμματα για 
κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
χρηματοοικονομικές δυσχέρειες.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) «κατηγορία περιφερειών»: είναι ο 
χαρακτηρισμός της περιφέρειας ως 
«λιγότερο αναπτυγμένη περιφέρεια», 
«περιφέρεια μετάβασης» ή «περισσότερο 
αναπτυγμένη περιφέρεια», σύμφωνα μα το 
άρθρο 82 παράγραφος 2·

(19) «κατηγορία περιφερειών»: είναι ο 
χαρακτηρισμός των περιφερειών ως 
«λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών», ή 
«περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών», 
σύμφωνα μα το άρθρο 82 παράγραφος 2·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το μερίδιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης που διατίθεται στα Ταμεία του 
ΚΣΠ εκτελείται εντός του πλαισίου της 
επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής, 
σύμφωνα με το άρθρο 53 στοιχείο β) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, πλην του 
ποσού του Ταμείου Συνοχής που 
μεταφέρεται στη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» που αναφέρεται 
στο άρθρο 84 παράγραφος 4 και των 
καινοτόμων δράσεων με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής βάσει του άρθρου 9 του 
κανονισμού του ΕΤΠΑ και της τεχνικής 
βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

7. Το μερίδιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης που διατίθεται στα Ταμεία του 
ΚΣΠ εκτελείται εντός του πλαισίου της 
επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής, 
σύμφωνα με το άρθρο 53 στοιχείο β) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, πλην του 
ποσού του Ταμείου Συνοχής που 
μεταφέρεται στη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» που αναφέρεται 
στο άρθρο 84 παράγραφος 4 και των 
καινοτόμων δράσεων με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής βάσει του άρθρου 9 του 
κανονισμού του ΕΤΠΑ και της τεχνικής 
βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής, 
καθώς και των προγραμμάτων για τη 
στήριξη κρατών μελών που 
αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές 
δυσχέρειες σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 2α του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – σημείο δ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνοπτική αξιολόγηση της εκπλήρωσης 
των εκ των προτέρων όρων και των 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και το 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, όταν δεν 
πληρούνται οι εκ των προτέρων όροι·

ii) συνοπτική αξιολόγηση της εκπλήρωσης 
των εκ των προτέρων όρων και των 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής τους, όταν δεν πληρούνται οι 
εκ των προτέρων όροι·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή. Σε περιπτώσεις κρατών μελών 
που χειμάζονται ή απειλούνται από 
χρηματοοικονομικές δυσχέρειες, 
εφαρμόζεται το άρθρο 22 παράγραφος 2α 
(αίτηση για ειδικό πρόγραμμα υπό τη 
διαχείριση της Επιτροπής).

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Σε περίπτωση κρατών μελών τα 
οποία λαμβάνουν οικονομική βοήθεια 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο 
δ), η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αίτησης 
του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, να 
καταρτίσει μέσω εκτελεστικής πράξης 
ειδικό πρόγραμμα σύμφωνα με το [άρθρο 
55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού (άμεση 
διαχείριση)] στο πλαίσιο του οποίου οι 
πληρωμές που έχουν ανασταλεί μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για τους στόχους της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου 
(μέγιστη δυνατή αύξηση του αντίκτυπου 
των διαθέσιμων πόρων στην ανάπτυξη 



AD\903303EL.doc 17/36 PE480.661v02-00

EL

και την ανταγωνιστικότητα).

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη, τα οποία πληρούν τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), 
μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή, 
για την σταθεροποίηση της οικονομικής 
τους κατάστασης και την αποφυγή 
καταστρεπτικής απώλειας πόρων, να 
καταρτίσει, μέσω εκτελεστικής πράξης, 
ειδικό πρόγραμμα σύμφωνα με το [άρθρο 
55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού (άμεση 
διαχείριση)], το οποίο διασφαλίζει ότι οι 
ανασταλείσες ή/και ανακτηθείσες 
πιστώσεις του εν λόγω κράτους μέλους θα 
χρησιμοποιηθούν το συντομότερο δυνατό 
για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 
του παρόντος κανονισμού (μέγιστη 
δυνατή αύξηση του αντικτύπου των 
διαθέσιμων πιστώσεων στη μεγέθυνση 
και στην ανταγωνιστικότητα).

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε προτεραιότητα ορίζει δείκτες για την 
εκτίμηση της προόδου της εφαρμογής του 
προγράμματος ως προς την επίτευξη των 
στόχων, ως βάση για την παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και επανεξέταση των 
επιδόσεων. Οι δείκτες αυτοί 
περιλαμβάνουν:

Κάθε προτεραιότητα ορίζει μετρήσιμους 
ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για την 
εκτίμηση της προόδου της εφαρμογής του 
προγράμματος ως προς την επίτευξη των 
στόχων, ως βάση για την παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και επανεξέταση των 
επιδόσεων. Οι δείκτες αυτοί 
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περιλαμβάνουν:

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, οι ειδικοί 
κανόνες για κάθε Ταμείο ορίζουν κοινούς 
δείκτες και μπορούν να προβλέπουν 
ειδικούς δείκτες για κάθε πρόγραμμα.

Για κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, οι ειδικοί 
κανόνες για κάθε Ταμείο ορίζουν κοινούς 
μετρήσιμους ποιοτικούς και ποσοτικούς
δείκτες και μπορούν να προβλέπουν 
ειδικούς δείκτες για κάθε πρόγραμμα.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη που ευρίσκονται σε 
δυσχερή χρηματοοικονομική κατάσταση 
και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 22 παράγραφος 1, μπορούν, 
ενδεχομένως με την υποστήριξη της 
Επιτροπής, να επενδύουν τόκους ή άλλα 
κέρδη με σκοπό τη μέγιστη δυνατή 
αύξηση της μεγέθυνσης και της 
ανταγωνιστικότητας, ιδίως σε έργα 
υποδομής που αφορούν την οικονομία.

Αιτιολόγηση

Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου υποδεικνύει την ανάγκη να ενισχύονται ιδίως έργα υποδομής 
στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσχέρειες, δεδομένου ότι τα έργα 
αυτά συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη διαρκή ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) έργα υποδομής

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη που ευρίσκονται σε 
δυσχερή χρηματοοικονομική κατάσταση 
και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 22 παράγραφος 1, μπορούν, 
ενδεχομένως με την υποστήριξη της 
Επιτροπής, να επενδύουν τους πόρους 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αύξηση 
της μεγέθυνσης και της 
ανταγωνιστικότητας, ιδίως σε έργα 
υποδομής που αφορούν την οικονομία.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
κεφάλαια και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή 
αποδόσεις που αποδίδονται στην 
υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ σε 
χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος για περίοδο τουλάχιστον 10 
ετών μετά το κλείσιμο του προγράμματος.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
κεφάλαια και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή 
αποδόσεις που αποδίδονται στην 
υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ σε 
χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος για περίοδο τουλάχιστον 10 
ετών μετά το κλείσιμο του προγράμματος.
Το ποσό που απομένει μετά την 
παρέλευση δέκα ετών από το κλείσιμο 
του προγράμματος μεταφέρεται στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη που ευρίσκονται σε 
δυσχερή χρηματοοικονομική κατάσταση 
και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 22 παράγραφος 1, μπορούν, 
ενδεχομένως με την υποστήριξη της 
Επιτροπής, να επενδύουν τους πόρους 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 
παράγραφοι 1 και 2, με σκοπό τη μέγιστη 
δυνατή αύξηση της μεγέθυνσης και της 
ανταγωνιστικότητας, ιδίως σε έργα 
υποδομής που αφορούν την οικονομία.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θγ α) την καταλληλότητα σχεδιαζόμενων 
ή ληφθέντων μέτρων για τη συμμετοχή 
των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 
5 στην προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) διαδικασίες που εξασφαλίζουν την 
ορθότητα και κανονικότητα των 
δηλούμενων δαπανών·

(γ) διαδικασίες που εξασφαλίζουν την 
ορθότητα και κανονικότητα των 
δηλούμενων δαπανών και τον σεβασμό 
της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης·
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κύριος διατάκτης, κατά την έννοια 
του δημοσιονομικού κανονισμού, μπορεί 
να διακόπτει την προθεσμία πληρωμής για 
μια αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για 
ανώτατη περίοδο εννέα μηνών, εάν:

1. Ο κύριος διατάκτης, κατά την έννοια 
του δημοσιονομικού κανονισμού, μπορεί 
να διακόπτει την προθεσμία πληρωμής για 
μια αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για 
ανώτατη περίοδο εννέα μηνών, εάν 
πληρούνται μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Τροπολογία χάριν σαφήνειας του κειμένου.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή πραγματοποιεί τις 
δημοσιονομικές διορθώσεις ακυρώνοντας 
συνολικά ή εν μέρει τη συνεισφορά της 
Ένωσης σε ένα πρόγραμμα και 
προβαίνοντας σε ανάκτηση από το κράτος 
μέλος, με στόχο να αποκλεισθεί το 
ενδεχόμενο χρηματοδότησης από την 
Ένωση δαπάνης η οποία συνιστά 
παράβαση της εφαρμοστέας ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων και για 
ανεπάρκειες των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου των κρατών μελών που 
ανιχνεύτηκαν από Επιτροπή ή το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

1. Η Επιτροπή πραγματοποιεί τις 
δημοσιονομικές διορθώσεις ακυρώνοντας 
συνολικά ή εν μέρει τη συνεισφορά της 
Ένωσης σε ένα πρόγραμμα και 
προβαίνοντας σε ανάκτηση από το κράτος 
μέλος, με στόχο να αποκλεισθεί το 
ενδεχόμενο χρηματοδότησης από την 
Ένωση δαπάνης η οποία συνιστά 
παράβαση της εφαρμοστέας ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων και για 
ανεπάρκειες των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου των κρατών μελών που 
ανιχνεύτηκαν από Επιτροπή ή το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ή οι 
οποίες έχουν εντοπισθεί από το κράτος 
μέλος αλλά δεν έχουν διορθωθεί 
κατάλληλα από το συγκεκριμένο κράτος 
μέλος. 
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν κίνητρο να διορθώσουν 
καταλλήλως τις παραβάσεις του νόμου.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αποφασίζοντας για το ποσό της 
δημοσιονομικής διόρθωσης βάσει της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τη φύλαξη και τη σοβαρότητα της 
παράβασης της εφαρμοστέας ενωσιακής ή 
εθνικής νομοθεσίας και τις δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης. 

3. Αποφασίζοντας για το ποσό της 
δημοσιονομικής διόρθωσης βάσει της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα της 
παράβασης της εφαρμοστέας ενωσιακής ή 
εθνικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων και για 
ανεπάρκειες στα συστήματα διαχείρισης 
και ελέγχου των κρατών μελών, και τις 
δημοσιονομικές επιπτώσεις της για τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Σε περίπτωση που κράτος μέλος το 
οποίο ευρίσκεται σε δυσχερή 
χρηματοοικονομική κατάσταση πληροί 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 
παράγραφος1, η Επιτροπή καταρτίζει, 
κατόπιν σχετικής αίτησης και μέσω 
εκτελεστικής πράξης, ειδικό πρόγραμμα 
υπό άμεση διαχείριση σύμφωνα με το 
[άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού], για να 
συγκεντρώνει τις ανασταλείσες ή/και 
ανακτηθείσες πιστώσεις καθώς και 
έσοδα από τόκους ή αναξιοποίητες 



AD\903303EL.doc 23/36 PE480.661v02-00

EL

πιστώσεις του εν λόγω κράτους μέλους 
και να τις χρησιμοποιεί για την 
αποτελεσματικότερη δυνατή προώθηση 
της μεγέθυνσης και της οικονομικής 
απόδοσης, ιδίως σε έργα υποδομών που 
αφορούν την οικονομία.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Σε περίπτωση που κράτη μέλη τα 
οποία αντιμετωπίζουν 
χρηματοοικονομικές δυσχέρειες 
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 22 
παράγραφος 1, οι περικεκομμένες 
πιστώσεις επενδύονται στο πλαίσιο 
προγράμματος που καταρτίζει η 
Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης και 
το οποίο διαχειρίζεται η ίδια σύμφωνα με 
το [άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
του δημοσιονομικού κανονισμού] για 
προτεραιότητες σχετικές με τη μέγιστη 
δυνατή προώθηση της μεγέθυνσης και 
της ανάπτυξης της οικονομίας, ιδίως σε 
έργα υποδομών που αφορούν την 
οικονομία, για να αποτραπούν επιπλέον 
οικονομικές ζημίες στις περιφέρειες.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 
κατανέμονται μεταξύ των ακόλουθων 
τριών κατηγοριών περιφερειών του 
επιπέδου NUTS 2:

2. Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 
κατανέμονται μεταξύ των ακόλουθων δύο
κατηγοριών περιφερειών του επιπέδου 
NUTS 2:
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στις περιφέρειες μετάβασης με κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ μεταξύ του 75% και του 
90% του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27·

διαγράφεται

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που 
μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των 
στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 
2006 έως 2008, αφορά το μέσο ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Οι δύο κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που 
μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των 
στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 
2006 έως 2008, αφορά το μέσο ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ ο παρών 
κανονισμός, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση 
με εκτελεστική πράξη στην οποία ορίζεται 
κατάλογος των περιφερειών οι οποίες 
πληρούν τα κριτήρια για τις τρεις
κατηγορίες περιφερειών βάσει της 
παραγράφου 2 και των κρατών μελών που 
πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3. Ο 
κατάλογος αυτός ισχύει από τη 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020.

4. Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ ο παρών 
κανονισμός, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση 
με εκτελεστική πράξη στην οποία ορίζεται 
κατάλογος των περιφερειών οι οποίες 
πληρούν τα κριτήρια για τις δύο
κατηγορίες περιφερειών βάσει της 
παραγράφου 2 και των κρατών μελών που 
πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3. Ο 
κατάλογος αυτός ισχύει από τη 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020.
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) 50,13% (δηλ. σύνολο 162 589 839 384 
ευρώ) στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες·

(α) 62,14 % στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) 12,01% (δηλ. σύνολο 38 951 564 661 
ευρώ) στις περιφέρειες μετάβασης·

διαγράφεται

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) 16,39% (δηλ. σύνολο 53 142 922 017 
ευρώ) στις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες·

(γ) 16,39 % στις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) 21,19% (δηλ. σύνολο 68 710 486 782 
ευρώ) στα κράτη μέλη που υποστηρίζονται 
από το Ταμείο Συνοχής·

(δ) 21,19% στα κράτη μέλη που 
υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής·

Τροπολογία 44
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) 0,29 % (δηλ. σύνολο 925 680 000 
ευρώ) ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και 
τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι 
οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της 
συνθήκης προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

(ε) 0,29 % ως πρόσθετη χρηματοδότηση 
για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και 
τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι 
οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της 
συνθήκης προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες 
μετάβασης·

(α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
η υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 

3. Τουλάχιστον το 15 % των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες και το 25 % για 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
σε κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
η υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
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των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
στο ΕΚΤ.

στο ΕΚΤ.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 
3,48 % των συνολικών διαθέσιμων πόρων 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα Ταμεία για την 
περίοδο 2014 έως 2020 (δηλ. σύνολο 
11 700 000 004 ευρώ).

8. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 7 % 
των συνολικών διαθέσιμων πόρων για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
από τα Ταμεία για την περίοδο 2014 έως 
2020.

Αιτιολόγηση

Πρβλ. άρθρο 37·του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά 
με την πέμπτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την 
πολιτική συνοχής μετά το 2013 (2011/2035(INI)).

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μεταξύ των 
κατηγοριών περιφερειών των συνολικών 
πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος 
μέλος για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης
και τις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες.

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μεταξύ των 
κατηγοριών περιφερειών των συνολικών
πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος 
μέλος για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επαλήθευση του αν το επίπεδο των 
δημόσιων ή ισοδύναμων διαρθρωτικών 
δαπανών για τον στόχο «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» 
διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της 
περιόδου πραγματοποιείται μόνο στα 
κράτη μέλη στα οποία οι λιγότερο 
αναπτυγμένες και οι περιφέρειες 
μετάβασης καλύπτουν ποσοστό 
τουλάχιστον 15 % του συνολικού 
πληθυσμού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο όρος της προσθετικότητας πρέπει να ελέγχεται σε όλα τα κράτη μέλη· πρβλ. άρθρο 1 και 2 του 
ψηφίσματος του ΕΚ της 5ης Ιουλίου 2011 (2011/2035(INI)): «αναγνωρίζει επίσης την 
προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής ενίσχυσης, όταν τα χρηματοδοτούμενα σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έργα συμβάλλουν στην επίτευξη πανευρωπαϊκών στόχων ως 
προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, την οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα, […] και ότι όλα αυτά τα 
αποτελέσματα δεν θα ήταν εφικτά χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·».

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος ή επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής μπορούν να χρηματοδοτούν μια 
πράξη που αποτελείται από ένα σύνολο 
έργων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που 
έχουν ως στόχο να ολοκληρώσουν μια 
αδιαίρετη εργασία συγκεκριμένης 
οικονομικής ή τεχνικής φύσης με σαφώς 
προσδιορισμένους στόχους και με 
συνολικό κόστος άνω των 50 000 000
ευρώ (στο εξής «μεγάλο έργο»). Τα 
χρηματοδοτικά μέσα δεν θεωρούνται 
μεγάλα έργα

Στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος ή επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής μπορούν να χρηματοδοτούν μια 
πράξη που αποτελείται από ένα σύνολο 
έργων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που 
έχουν ως στόχο να ολοκληρώσουν μια 
αδιαίρετη εργασία συγκεκριμένης 
οικονομικής ή τεχνικής φύσης με σαφώς 
προσδιορισμένους στόχους και με 
συνολικό κόστος άνω των 10.000.000
ευρώ (στο εξής «μεγάλο έργο»). Τα 
χρηματοδοτικά μέσα δεν θεωρούνται 
μεγάλα έργα
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατά την αξιολόγηση μεγάλων έργων 
η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον η 
χρηματοδοτική συνεισφορά των Ταμείων 
θα οδηγούσε σε σημαντική απώλεια 
θέσεων εργασίας στους υφιστάμενους 
τόπους εγκατάστασης εντός της Ένωσης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση της Ένωσης δεν στηρίζει 
τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εντός 
της Ένωσης.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελεγκτική αρχή διασφαλίζει τη 
διενέργεια ελέγχων στα συστήματα
διαχείρισης και ελέγχου σε κατάλληλο 
δείγμα πράξεων και στους ετήσιους 
λογαριασμούς.

Η ελεγκτική αρχή διασφαλίζει τη 
διενέργεια ελέγχων όσον αφορά την ομαλή 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και σε κατάλληλο δείγμα 
πράξεων με βάση τις δαπάνες που 
δηλώνονται στην Επιτροπή. Οι 
κατάλληλες μέθοδοι δειγματοληψίας είναι 
όλες στατιστικές μέθοδοι. Σε περίπτωση 
που δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι 
μέθοδοι αυτές, λόγω του περιορισμένου 
αριθμού πράξεων, μπορεί να 
χρησιμοποιείται επίσημη μη στατιστική 
μέθοδος η οποία εξασφαλίζει ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα των 
δηλούμενων δαπανών και επιτρέπει στην 
ελεγκτική αρχή να συναγάγει έγκυρα 
συμπεράσματα για την αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος.

Τροπολογία 53
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 για να καθορίζει τους όρους 
που πρέπει να τηρούν οι εν λόγω έλεγχοι.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 για να καθορίζει τους όρους
των κατάλληλων στατιστικών ή μη 
στατιστικών μεθόδων δειγματοληψίας.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την απόφασή της να ζητήσει τα εν 
λόγω έγγραφα, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη αν τα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου του επιχειρησιακού προγράμματος 
είναι παρόμοια με εκείνα που 
εφαρμόστηκαν στην προηγούμενη περίοδο 
προγραμματισμού, αν η ελεγκτική αρχή 
εκτελεί και καθήκοντα αρχής 
πιστοποίησης, και κάθε στοιχείο για την 
αποτελεσματική λειτουργία τους.

Κατά την απόφασή της να ζητήσει τα εν 
λόγω έγγραφα, η Επιτροπή εφαρμόζει μια 
προσέγγιση βάσει κινδύνου και λαμβάνει 
υπόψη αν τα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου του επιχειρησιακού προγράμματος 
είναι παρόμοια με εκείνα που 
εφαρμόστηκαν στην προηγούμενη περίοδο 
προγραμματισμού, αν η ελεγκτική αρχή 
εκτελεί και καθήκοντα αρχής 
πιστοποίησης, και κάθε στοιχείο για την 
αποτελεσματική λειτουργία τους.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριοι διατάκτες εξηγούν, στις ετήσιες 
εκθέσεις δραστηριοτήτων τους, τον 
τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή άσκησε 
τον εποπτικό της ρόλο ως προς τη
διαπίστευση.

Αιτιολόγηση

Για να ληφθεί υπόψη η σύσταση του ΕΕΣ όπως διατυπώνεται στις παραγράφους 25 και 26 της 
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γνώμης του 7/2011.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Σε περίπτωση που κράτος μέλος που 
ευρίσκεται σε δυσχερή 
χρηματοοικονομική κατάσταση πληροί 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 
παράγραφος1, η Επιτροπή καταρτίζει, 
κατόπιν σχετικής αίτησης και μέσω 
εκτελεστικής πράξης, ειδικό πρόγραμμα 
υπό άμεση διαχείριση σύμφωνα με το 
[άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού], για να 
συγκεντρώνει τις ανασταλείσες ή/και 
ανακτηθείσες πιστώσεις καθώς και 
έσοδα από τόκους ή αναξιοποίητες 
πιστώσεις του εν λόγω κράτους μέλους 
και να τις χρησιμοποιεί για την 
αποτελεσματικότερη δυνατή προώθηση 
της μεγέθυνσης, ιδίως σε έργα υποδομών 
που αφορούν την οικονομία.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 131 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Όταν η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία 
σύμφωνα με το άρθρο 137, μπορεί να 
προβεί σε δημοσιονομική διόρθωση μόνο 
σε σχέση με δαπάνες που αφορούν 
λογιστικές χρήσεις για τις οποίες οι 
ετήσιοι λογαριασμοί υποβλήθηκαν ή 
έπρεπε να είχαν υποβληθεί. Δαπάνες που 
θεωρούνται περαιωθείσες σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, για τις οποίες έχει λήξει η 
τριετής περίοδος βάσει του άρθρου 132, 
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παράγραφος 1, δεν υπόκεινται σε 
δημοσιονομικές διορθώσεις, εκτός εάν 
πρόκειται για εντοπισθείσες παρατυπίες 
που συνδέονται με τη μη συμμόρφωση 
προς το άρθρο 61 και στις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 136, 
παράγραφοι 4 και 5.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 134 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων 
πληρωμών, στο επίπεδο των αξόνων 
προτεραιότητας ή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, μπορεί να αναστέλλεται 
από την Επιτροπή εάν: 

1. Το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων 
πληρωμών, στο επίπεδο των αξόνων 
προτεραιότητας ή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, μπορεί να αναστέλλεται 
από την Επιτροπή εάν πληρούνται μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

Αιτιολόγηση

Τροπολογία χάριν σαφήνειας του κειμένου.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ποσό της συνεισφοράς των Ταμείων 
που ακυρώνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί από το κράτος μέλος 
στο εσωτερικό του ίδιου επιχειρησιακού 
προγράμματος με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4.

3. Εφόσον οι παρατυπίες έχουν 
προληφθεί, εντοπισθεί και διορθωθεί και 
το κράτος μέλος έχει προβεί σε 
κατάλληλη δημοσιονομική διόρθωση, το
ποσό της συνεισφοράς των Ταμείων που 
ακυρώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από το 
κράτος μέλος στο εσωτερικό του ίδιου 
επιχειρησιακού προγράμματος μόνο μία 
φορά, με την επιφύλαξη της παραγράφου 
4.
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της ιδέας ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να επαναχρησιμοποιούν τα 
κεφάλαια εάν οι παρατυπίες εντοπίζονται από το κράτος μέλος το οποίο δίνει την κατάλληλη 
συνέχεια.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Οι δημοσιονομικές διορθώσεις δεν 
θίγουν τις απαιτήσεις του ενδιαφερομένου 
κράτους μέλους για ανάκτηση των 
σχετικών ποσών σύμφωνα με το άρθρο 
112, παράγραφος 2. 

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι οι ανακτήσεις πρέπει να επιδιώκονται σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 136 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει σε 
δημοσιονομικές διορθώσεις με 
εκτελεστικές πράξεις, ακυρώνοντας το 
σύνολο ή μέρος της συνεισφοράς της 
Ένωσης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα 
όταν, σύμφωνα με το άρθρο 77, μετά τη 
διεξαγωγή της αναγκαίας εξέτασης, 
συμπεραίνει ότι:

1. Η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει σε 
δημοσιονομικές διορθώσεις με 
εκτελεστικές πράξεις, ακυρώνοντας το 
σύνολο ή μέρος της συνεισφοράς της 
Ένωσης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα 
όταν, σύμφωνα με το άρθρο 77, μετά τη 
διεξαγωγή της αναγκαίας εξέτασης, 
συμπεραίνει ότι πληρούνται μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Τροπολογία χάριν σαφήνειας του κειμένου.

Τροπολογία 62
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οιαδήποτε δημοσιονομική διόρθωση που 
καταλήγει σε καθαρή διόρθωση συνιστά 
έσοδο για ειδικό προορισμό στο ίδιο 
κεφάλαιο του γενικού προϋπολογισμού 
της Ένωσης.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Σε περίπτωση που κράτος μέλος που 
ευρίσκεται σε δυσχερή 
χρηματοοικονομική κατάσταση πληροί
τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 
παράγραφος1, η Επιτροπή καταρτίζει, 
κατόπιν σχετικής αίτησης και μέσω 
εκτελεστικής πράξης, ειδικό πρόγραμμα 
υπό άμεση διαχείριση σύμφωνα με το 
[άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού], για να 
συγκεντρώνει τις ανασταλείσες ή/και 
ανακτηθείσες πιστώσεις καθώς και 
έσοδα από τόκους ή αναξιοποίητες 
πιστώσεις του εν λόγω κράτους μέλους 
και να τις χρησιμοποιεί για την 
αποτελεσματικότερη δυνατή προώθηση 
της μεγέθυνσης, ιδίως σε έργα υποδομών 
που αφορούν την οικονομία.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
γνωμοδοτεί για τις κατ’ εξουσιοδότηση 
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πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 20 
παράγραφος 4, 54 παράγραφος 1, 58, 77 
παράγραφος 1, 112 παράγραφος 2, 114 
παράγραφος 8, 114 παράγραφος 9, 114 
παράγραφος 10, 116 παράγραφος 1, 116 
παράγραφος 6 και 136 παράγραφος 6 
κατόπιν αίτησης είτε του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είτε του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή παρέχεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο η δυνατότητα να 
διαμορφώνουν τις απόψεις τους με βάση την έκθεση εμπειρογνωμόνων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.
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