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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο συγκεκριμένο σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ο συντάκτης της γνωμοδότησης 
επιθυμεί να καταθέσει ορισμένες τροπολογίες, σχετικά με τα ακόλουθα:

- Οι τροπολογίες που κατατίθενται για το άρθρο 7 αφορούν δύο ξεχωριστά ζητήματα. Η 
πρώτη έχει ως στόχο να παρέχεται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
αναθέτουν σε έναν φορέα την έκδοση της γνώμης για θέματα ισότητας, έτσι ώστε να 
απλουστευτεί σημαντικά η υλοποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης. Η δεύτερη 
αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της διαδικασίας για την τροποποίηση του 
προγράμματος συνεργασίας, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η πρόταση της Επιτροπής 
δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα.

- Προκειμένου ο κανονισμός για την ΕΕΣ να ευθυγραμμιστεί με τον κανονισμό για τις 
κοινές διατάξεις (ΚΚΔ), κατατίθεται τροπολογία στο άρθρο 20, σύμφωνα με την 
οποία τα κράτη μέλη θα μπορούν να έχουν ελεγκτική αρχή και διαχειριστική αρχή 
από τον ίδιο φορέα, με την προϋπόθεση οι δύο αρχές να είναι λειτουργικά 
ανεξάρτητες·

- Οι ελεγκτικές αρχές ενδέχεται να μην έχουν τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη 
διενέργεια ελέγχων στα διάφορα κράτη μέλη. Συνεπώς, η πρόταση της Επιτροπής 
προβλέπει ομάδα ελεγκτών με αντιπροσώπους από όλα τα κράτη μέλη. Οι 
τροπολογίες στο άρθρο 23 αποσαφηνίζουν ότι όλοι αυτοί οι αντιπρόσωποι θα είναι 
ανεξάρτητοι και θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη και 
επαγγελματική ικανότητα. Επιπλέον, η ελεγκτική αρχή θα εξηγεί στη στρατηγική
ελέγχου της τα μέτρα που λαμβάνει για τον σκοπό αυτό.

- Η τροπολογία στο άρθρο 25 διανοίγει τη δυνατότητα για χρήση ενός ενιαίου 
λογαριασμού για όλες τις ταμειακές ροές σε σχέση με ένα επιμέρους πρόγραμμα 
συνεργασίας. Η δυνατότητα αυτή θα απλουστεύσει τη διαχείριση και θα αφήνει σαφές 
ίχνος ελέγχου.

Μολονότι δεν έχουν κατατεθεί σχετικές τροπολογίες στο παρόν στάδιο, ο συντάκτης της 
γνωμοδότησης επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής σε τρία ζητήματα που 
μπορεί να απαιτήσουν περαιτέρω προβληματισμό, ανάλογα με την έκβαση του διαλόγου για 
τον ΚΚΔ (COM(2011)0615):

(1) Ο ΚΚΔ καθορίζει κανόνες για την επανεξέταση των επιδόσεων το 2017 και το 2019, 
προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη των σημείων αναφοράς που περιλαμβάνουν 
τα προγράμματα. Δεν είναι εντελώς σαφές, με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί η 
συγκεκριμένη απαίτηση στον κανονισμό ΕΕΣ, δεδομένου ότι εμπλέκονται διάφοροι 
παράγοντες.

(2) Ο ΚΚΔ θεσπίζει «συμβάσεις εταιρικής σχέσης», με τις οποίες καθορίζονται οι 
ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της ευθυγράμμισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
με τους στόχους της Ένωσης για το 2020. Ο κανονισμός για την ΕΕΣ δεν 
αντιμετωπίζει τις ιδιαίτερες προκλήσεις που θέτει, όσον αφορά τις συμβάσεις 
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εταιρικής σχέσης, η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων 
χωρών με πολύ διαφορετικές δομές.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 41 ρου ΚΚΔ, συγκροτείται «επιτροπή παρακολούθησης» για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος. Τέτοια επιτροπή 
παρακολούθησης πρέπει να συγκροτείται και για τα προγράμματα ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής δεν αντιμετωπίζει τις 
ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων της ΕΕΣ, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου, 
λόγω των διαφορετικών συστημάτων στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες.

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

1 α) Ο κανονισμός (ΕΕ) […]/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό της Ένωσης1 ορίζει τις 
γενικές αρχές όσον αφορά την εκτέλεση 
του ετήσιου προϋπολογισμού της 
Ένωσης.  Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί 
συνοχή μεταξύ του ανωτέρω κανονισμού 
και των διατάξεων που διέπουν το ΕΤΠΑ.
___________
1 ΕΕ L ….

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Μια και μόνη ελεγκτική αρχή θα 
πρέπει να είναι αρμόδια για την εκτέλεση 

(31) Μια και μόνη ελεγκτική αρχή θα 
πρέπει να είναι αρμόδια για την εκτέλεση 
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όλων των καθηκόντων που απαριθμούνται 
στο άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ], έτσι ώστε να 
εξασφαλιστούν ομοιόμορφα πρότυπα σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος.
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μια ομάδα 
ελεγκτών θα πρέπει να μπορεί να επικουρεί 
την ελεγκτική αρχή του προγράμματος.

όλων των καθηκόντων που απαριθμούνται 
στο άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ], έτσι ώστε να 
εξασφαλιστούν ομοιόμορφα πρότυπα σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος. 
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μια ομάδα 
ελεγκτών θα πρέπει να μπορεί να επικουρεί 
την ελεγκτική αρχή του προγράμματος. Θα 
πρέπει να απαιτείται η εφαρμογή διεθνών 
προτύπων ελέγχου, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο 
ποιότητας όσον αφορά τις εν λόγω 
εργασίες ελέγχου.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνώμη των 
εθνικών φορέων ισότητας σχετικά με τα 
μέτρα που καθορίζονται στα σημεία ii) και 
iii) μαζί με την πρόταση προγράμματος 
συνεργασίας.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνώμη των 
εθνικών φορέων ισότητας σχετικά με τα 
μέτρα που καθορίζονται στα σημεία ii) και 
iii) μαζί με την πρόταση προγράμματος 
συνεργασίας. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναθέτουν σε εθνικό φορέα ισότητας την 
έκδοση αυτής της γνώμης για το σύνολο 
κάθε προγράμματος συνεργασίας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να παρέχεται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη η δυνατότητα 
να αναθέτουν σε έναν φορέα την έκδοση της γνώμης για θέματα ισότητας, έτσι ώστε να 
απλουστευτεί σημαντικά η υλοποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες ή τα 
εδάφη, κατά περίπτωση, που συμμετέχουν 

5. Τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες ή τα 
εδάφη, κατά περίπτωση, που συμμετέχουν 
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επιβεβαιώνουν γραπτώς τη συμφωνία τους 
με το περιεχόμενο ενός προγράμματος 
συνεργασίας πριν από την υποβολή του 
στην Επιτροπή. Η εν λόγω συμφωνία 
περιλαμβάνει επίσης δέσμευση όλων των 
συμμετεχόντων κρατών μελών να 
παράσχουν τη συγχρηματοδότηση που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή του 
προγράμματος συνεργασίας.

επιβεβαιώνουν γραπτώς τη συμφωνία τους 
με το περιεχόμενο ενός προγράμματος 
συνεργασίας πριν από την υποβολή του 
στην Επιτροπή. Η εν λόγω συμφωνία 
περιλαμβάνει επίσης δέσμευση όλων των 
συμμετεχόντων κρατών μελών να 
παράσχουν τη συγχρηματοδότηση που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή του 
προγράμματος συνεργασίας. Η ίδια 
διαδικασία, δηλαδή η συμφωνία όλων 
των συμμετεχόντων κρατών μελών και 
τρίτων χωρών ή εδαφών, είναι επίσης 
αναγκαία σε περίπτωση τροποποίησης 
του προγράμματος συνεργασίας σύμφωνα 
με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 
[...]/2012 [ΚΚΔ].

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες προσωπικού μιας πράξης 
δύνανται να υπολογίζονται ως ένα κατ’ 
αποκοπή ποσό ύψους έως το 15 % των 
άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες 
προσωπικού της εν λόγω πράξης.

Οι δαπάνες προσωπικού μιας πράξης 
δύνανται να υπολογίζονται ως ένα κατ’ 
αποκοπή ποσό ύψους έως το 20 % των 
άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες 
προσωπικού της εν λόγω πράξης.

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό που προτείνει η Επιτροπή φαίνεται ανεπαρκές, δεδομένης της εξειδίκευσης των 
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας, των οποίων το κόστος προσωπικού είναι ιδιαίτερα 
υψηλό.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 113 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. /2012 [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 113 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. /2012 [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που 
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συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας ορίζουν μία και μόνη 
διαχειριστική αρχή και, για τους σκοπούς 
του άρθρου 114 παράγραφος 4 του εν 
λόγω κανονισμού, μία και μόνη ελεγκτική 
αρχή, η οποία εδρεύει στο ίδιο κράτος 
μέλος.

συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας ορίζουν μία και μόνη 
διαχειριστική αρχή και, για τους σκοπούς 
του άρθρου 114 παράγραφος 4 του εν 
λόγω κανονισμού, μία και μόνη ελεγκτική 
αρχή, η οποία εδρεύει στο ίδιο κράτος 
μέλος.  Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν 
σε πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας 
μπορούν να αναθέτουν στην ενιαία 
οντότητα διαχείρισης την ευθύνη της 
πιστοποίησης.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην υποχρεωθεί η αρχή διαχείρισης ενός προγράμματος περιφερειακής 
συνεργασίας να αναλάβει ταυτόχρονα καθήκοντα πιστοποίησης του συγκεκριμένου 
προγράμματος, αλλά να διατηρηθεί ως προαιρετική η συγχώνευση των καθηκόντων διαχείρισης 
και πιστοποίησης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η διαχειριστική αρχή και η ελεγκτική 
αρχή μπορούν να αποτελούν μέρος της 
ίδιας δημόσιας αρχής ή φορέα, με την 
προϋπόθεση να τηρείται η αρχή του 
διαχωρισμού των λειτουργιών. 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε προκειμένου ο κανονισμός για την ΕΕΣ να απλουστευτεί 
και να ευθυγραμμιστεί με τον κανονισμό για τις κοινές διατάξεις (ΚΚΔ), που ορίζει ότι τα κράτη 
μέλη μπορούν να έχουν ελεγκτική αρχή και διαχειριστική αρχή από τον ίδιο φορέα, με την 
προϋπόθεση οι δύο αρχές να είναι λειτουργικά ανεξάρτητες. Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητες που θα αποκτηθούν κατά την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εν λόγω ελεγκτές είναι, αν είναι 
δυνατόν, οι ίδιοι φορείς που είναι αρμόδιοι 
για τη διενέργεια των εν λόγω 
επαληθεύσεων για τα επιχειρησιακά 
προγράμματα βάσει του στόχου της 
επένδυσης στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση ή, σε περίπτωση τρίτων 
χωρών, για τη διενέργεια συγκρίσιμων 
επαληθεύσεων στο πλαίσιο των μέσων 
εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Ο εν λόγω ελεγκτές μπορεί να είναι οι ίδιοι 
φορείς που είναι αρμόδιοι για τη 
διενέργεια των εν λόγω επαληθεύσεων για 
τα επιχειρησιακά προγράμματα βάσει του 
στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση ή, σε περίπτωση τρίτων 
χωρών, για τη διενέργεια συγκρίσιμων 
επαληθεύσεων στο πλαίσιο των μέσων 
εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ελεγκτές είναι λειτουργικά 
ανεξάρτητοι από τους ελεγκτές οι οποίοι 
διενεργούν ελέγχους βάσει του άρθρου 22.

3. Η ελεγκτική αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
αντιπρόσωποι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυτοί 
είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι, ιδιαίτερα 
από τους ελεγκτές οι οποίοι διενεργούν 
ελέγχους βάσει του άρθρου 22, και ότι 
διαθέτουν την απαιτούμενη 
εμπειρογνωμοσύνη και επαγγελματική 
ικανότητα για να διενεργούν τους 
ελέγχους σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά 
πρότυπα ελέγχου. 

Αιτιολόγηση

Η ελεγκτική αρχή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτέλεση του εποπτικού ρόλου της 
Επιτροπής. Η εφαρμογή διεθνώς αποδεκτών προτύπων ελέγχου εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο 
ποιότητας για τις εργασίες ελέγχου. Επιπλέον, η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι όλοι 
αυτοί οι αντιπρόσωποι θα είναι ανεξάρτητοι και θα διαθέτουν την απαιτούμενη 
εμπειρογνωμοσύνη και επαγγελματική ικανότητα.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η στρατηγική ελέγχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 116 παράγραφος 
4 του κανονισμού (ΕΕ) […]/2012 [ΚΚΔ] 
πρέπει να περιλαμβάνει επεξήγηση των 
μέτρων που λαμβάνει η ελεγκτική αρχή 
για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 
που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Οι ελεγκτικές αρχές ενδέχεται να μην έχουν τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη διενέργεια 
ελέγχων στα διάφορα κράτη μέλη. Συνεπώς, η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ομάδα 
ελεγκτών με αντιπροσώπους από όλα τα κράτη μέλη. Η ελεγκτική αρχή θα εξηγεί στη 
στρατηγική ελέγχου της τα μέτρα που λαμβάνει στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι εκθέσεις της αρχής ελέγχου 
διαβιβάζονται στα εθνικά ιδρύματα 
ελέγχου των κρατών που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας, 
καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συνεισφορά του ΕΤΠΑ στα 
προγράμματα συνεργασίας καταβάλλεται 

1. Η συνεισφορά του ΕΤΠΑ στα 
προγράμματα συνεργασίας καταβάλλεται 



PE480.662v02-00 10/11 AD\903305EL.doc

EL

σε έναν ενιαίο λογαριασμό χωρίς εθνικούς 
επί μέρους λογαριασμούς.

σε έναν ενιαίο λογαριασμό χωρίς εθνικούς 
επί μέρους λογαριασμούς. Ο λογαριασμός 
αυτός μπορεί να χρησιμοποιείται για όλες 
τις δαπάνες και όλα τα έσοδα σε σχέση με 
το πρόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διανοίγει τη δυνατότητα για χρήση ενός ενιαίου λογαριασμού για όλες 
τις ταμειακές ροές σε σχέση με ένα επιμέρους πρόγραμμα συνεργασίας. Η δυνατότητα αυτή θα 
απλουστεύσει τη διαχείριση και θα αφήνει σαφές ίχνος ελέγχου.
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