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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] σχετικά 
με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό της Ένωσης ορίζει τις 
γενικές αρχές όσον αφορά την εκτέλεση 
του ετήσιου προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο 
να διασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ του εν 
λόγω κανονισμού και των διατάξεων που 
διέπουν το ΕΚΤ.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι υποχρεώσεις των αρχών για το 
πρόγραμμα σε σχέση με τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και τον δημοσιονομικό έλεγχο 
σχετικά με την πράξη εκπληρώνονται από 
τις αρχές που είναι αρμόδιες για το 
πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο 
υποστηρίζεται η εν λόγω πράξη ή έχουν 
συνάψει συμφωνίες με τις αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο εκτελείται η 
πράξη με την προϋπόθεση να πληρούνται 
οι όροι που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) και οι 
υποχρεώσεις αναφορικά με τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και τον δημοσιονομικό έλεγχο 

β) οι υποχρεώσεις των αρχών για το 
πρόγραμμα σε σχέση με τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και τον δημοσιονομικό έλεγχο της 
εν λόγω πράξης εκπληρώνονται από τις 
αρχές που είναι αρμόδιες για το 
πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο 
υποστηρίζεται η εν λόγω πράξη ή έχουν 
συνάψει συμφωνίες με τις αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο εκτελείται η 
πράξη.
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σε σχέση με την πράξη.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το COM(2011)0615.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Επιπλέον από τη δαπάνη που 
αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 3 
του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], η αγορά 
υποδομών, γης και ακινήτων δεν είναι 
επιλέξιμες δαπάνες για συνδρομή από το 
ΕΚΤ.

3. Επιπλέον από τη δαπάνη που 
αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 3 
του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], η αγορά 
υποδομών, γης και ακινήτων, ανεξάρτητα 
από την τιμή τους, δεν είναι επιλέξιμες 
δαπάνες για συνδρομή από το ΕΚΤ.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το COM(2011)0615.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο δημοσιονομικός έλεγχος αποσκοπεί
αποκλειστικά στην επαλήθευση του κατά 
πόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις
για επιστροφές από την Επιτροπή με βάση 
τις τυπικές κλίμακες μοναδιαίου κόστους 
και τα κατ' αποκοπήν ποσά.

Οιοσδήποτε δημοσιονομικός έλεγχος
κρίνεται απαραίτητος αποσκοπεί στην 
επαλήθευση του κατά πόσον έχουν 
εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις για 
επιστροφές από την Επιτροπή με βάση τις 
τυπικές κλίμακες μοναδιαίου κόστους και 
τα κατ' αποκοπήν ποσά.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οι 
εν λόγω μορφές χρηματοδότησης, το 
κράτος μέλος δύναται να εφαρμόζει τις 
δικές του λογιστικές πρακτικές για την 
υποστήριξη των πράξεων. Για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού και 
του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], οι εν 
λόγω λογιστικές πρακτικές και τα 
προκύπτοντα ποσά δεν υπόκεινται σε 
δημοσιονομικό έλεγχο από την ελεγκτική 
αρχή ή την Επιτροπή.

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οι 
εν λόγω μορφές χρηματοδότησης, το 
κράτος μέλος δύναται να εφαρμόζει τις 
δικές του λογιστικές πρακτικές για την 
υποστήριξη των πράξεων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 16, για τον ορισμό των ειδικών 
κανόνων και όρων για τις αιτήσεις των 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 
ανώτατων ορίων, για εγγυήσεις με 
βασισμένες σε πολιτική, εξασφαλίζοντας 
ειδικότερα ότι η χρήση τους δεν οδηγεί σε 
υπερβολικά επίπεδα χρέους των δημόσιων 
φορέων.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 16, για τον ορισμό των ειδικών 
κανόνων και όρων για τις αιτήσεις των 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 
ανώτατων ορίων, για εγγυήσεις με 
βασισμένες σε πολιτική, εξασφαλίζοντας 
ειδικότερα ότι η χρήση τους δεν οδηγεί σε 
υπερβολικά επίπεδα χρέους των δημόσιων 
φορέων. Οι εν λόγω πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση τηρούν τις αρχές που 
ορίζονται στον κανονισμό ΕΕ αριθ. [...] 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που ισχύουν για τον ετήσιο 
προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τροπολογία 7
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  – σημείο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοί δείκτες για τη διαχείριση των 
πόρων του ΕΚΤ στα κράτη μέλη:
- αριθμός των εργαζομένων που 
ασχολούνται με τη διαχείριση, τη 
χορήγηση και τον έλεγχο των πόρων του 
ΕΚΤ στα αντίστοιχα κράτη μέλη.
Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι 
κατανεμημένα κατά επίπεδο NUTS.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  – σημείο 1 – παράγραφος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω στοιχεία σχετικά με τους 
συμμετέχοντες σε πράξη υποστηριζόμενη 
από το ΕΚΤ θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 
και στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […]. Όλα τα 
στοιχεία πρέπει να είναι κατανεμημένα 
κατά φύλο.

Τα εν λόγω στοιχεία σχετικά με τους 
συμμετέχοντες σε πράξη υποστηριζόμενη 
από το ΕΚΤ θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 
και στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […]. Όλα τα 
στοιχεία πρέπει να είναι κατανεμημένα 
κατά φύλο και κατά επίπεδο NUTS.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  – σημείο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής όπως ορίζεται στο άρθρο 44 
παράγραφοι 1 και 2 στο άρθρο 101 
παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…].

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής όπως ορίζεται στο άρθρο 44 
παράγραφοι 1 και 2 στο άρθρο 101 
παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…]. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι 
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κατανεμημένα κατά επίπεδο NUTS.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  – σημείο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις
εφαρμογής όπως ορίζεται στο άρθρο 44 
παράγραφοι 1 και 2 στο άρθρο 101 
παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…]. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι 
κατανεμημένα κατά φύλο.

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής όπως ορίζεται στο άρθρο 44 
παράγραφοι 1 και 2 στο άρθρο 101 
παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…]. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι 
κατανεμημένα κατά φύλο και κατά 
επίπεδο NUTS.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  – σημείο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 
παράγραφος 4 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…]. Πρέπει να συλλέγονται με βάση 
αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων 
εντός κάθε άξονα προτεραιότητας. Πρέπει 
να εξασφαλίζεται η εσωτερική εγκυρότητα 
του δείγματος κατά τρόπον ώστε τα 
στοιχεία να μπορούν να γενικεύονται στο 
επίπεδο του άξονα προτεραιότητας. Όλα τα 
στοιχεία πρέπει να είναι κατανεμημένα 
κατά φύλο.

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 
παράγραφος 4 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…]. Πρέπει να συλλέγονται με βάση 
αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων 
εντός κάθε άξονα προτεραιότητας. Πρέπει 
να εξασφαλίζεται η εσωτερική εγκυρότητα 
του δείγματος κατά τρόπον ώστε τα 
στοιχεία να μπορούν να γενικεύονται στο 
επίπεδο του άξονα προτεραιότητας. Όλα τα 
στοιχεία πρέπει να είναι κατανεμημένα 
κατά φύλο και κατά επίπεδο NUTS.
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