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Τροπολογία 13
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν 
από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή 
υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· 
μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά 
στερούνται επίσης τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν 
από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή 
υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· 
μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά 
στερούνται επίσης τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ]. Τα 
κριτήρια προσδιορισμού των ατόμων 
αυτών πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
μεταβαλλόμενες οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 14
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να παρακολουθείται η πρόοδος 
της εφαρμογής των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εκπονούν και να παρέχουν στην 
Επιτροπή ετήσιες και τελικές εκθέσεις
υλοποίησης, εξασφαλίζοντας έτσι τη 
διαθεσιμότητα ουσιαστικών και επίκαιρων 
πληροφοριών. Για τον ίδιο σκοπό, η 
Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει με 
κάθε κράτος μέλος κάθε χρόνο με σκοπό 
τη διμερή ανασκόπηση, εκτός εάν 
συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

(11) Για να παρακολουθείται η πρόοδος 
της εφαρμογής των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εκπονούν και να παρέχουν στην 
Επιτροπή ενδιάμεση και τελική έκθεση 
υλοποίησης, εξασφαλίζοντας έτσι τη 
διαθεσιμότητα ουσιαστικών και επίκαιρων 
πληροφοριών. Για τον ίδιο σκοπό, η 
Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει με 
κάθε κράτος μέλος κάθε χρόνο με σκοπό 
τη διμερή ανασκόπηση, εκτός εάν 
συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.
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Τροπολογία 15
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για τη διασφάλιση των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να 
θεσπιστούν μέτρα που να επιτρέπουν στον 
κύριο διατάκτη να διακόπτει τις πληρωμές, 
όταν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν 
σοβαρή έλλειψη στη λειτουργία του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, 
αποδεικτικά στοιχεία για παρατυπίες που 
αφορούν αίτηση πληρωμής ή στοιχεία για 
μη υποβολή εγγράφων απαραίτητων για 
την εξέταση και αποδοχή λογαριασμών.

(30) Για τη διασφάλιση των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να 
θεσπιστούν μέτρα που να επιτρέπουν στον 
κύριο διατάκτη να διακόπτει τις πληρωμές, 
όταν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν 
σοβαρή έλλειψη στη λειτουργία του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, 
αποδεικτικά στοιχεία για παρατυπίες που 
αφορούν αίτηση πληρωμής, στοιχεία για 
μη υποβολή εγγράφων απαραίτητων για 
την εξέταση και αποδοχή λογαριασμών ή 
σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων 
στην υλοποίηση των προγραμμάτων και 
εφόσον διαπιστωθεί χειροπιαστά ότι οι 
στόχοι των προγραμμάτων δεν 
επετεύχθησαν.

Or. pt

Τροπολογία 16
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι 
εκτελεστικές εξουσίες όσον αφορά το 
υπόδειγμα των ετήσιων και των τελικών 
εκθέσεων υλοποίησης και του καταλόγου 
κοινών δεικτών, το υπόδειγμα δομημένης 
έρευνας επισκόπησης για τους τελικούς 
αποδέκτες, το σύστημα ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ κρατών 

(40) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι 
εκτελεστικές εξουσίες όσον αφορά το 
υπόδειγμα των ενδιάμεσων και των 
τελικών εκθέσεων υλοποίησης και του 
καταλόγου κοινών δεικτών, το υπόδειγμα 
δομημένης έρευνας επισκόπησης για τους 
τελικούς αποδέκτες, το σύστημα 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων 
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μελών και Επιτροπής, το υπόδειγμα της 
δήλωσης διαχείρισης, τα υποδείγματα για 
τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, την 
έκθεση γνωμοδότησης και ετήσιου ελέγχου 
και τη μεθοδολογία που ακολουθείται για 
τη μέθοδο δειγματοληψίας, τους κανόνες 
σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που 
συλλέγονται κατά τη διενέργεια των 
ελέγχων και το υπόδειγμα των αιτήσεων 
πληρωμής θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή6.

μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής, το 
υπόδειγμα της δήλωσης διαχείρισης, τα 
υποδείγματα για τη στρατηγική λογιστικού 
ελέγχου, την έκθεση γνωμοδότησης και 
ετήσιου ελέγχου και τη μεθοδολογία που 
ακολουθείται για τη μέθοδο 
δειγματοληψίας, τους κανόνες σχετικά με 
τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται 
κατά τη διενέργεια των ελέγχων και το 
υπόδειγμα των αιτήσεων πληρωμής θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή6.

Or. fr

Τροπολογία 17
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ταμείο προάγει την κοινωνική συνοχή 
στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη 
του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά 
τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το Ταμείο 
συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού 
στόχου για την ανακούφιση των 
χειρότερων μορφών φτώχειας στην 
Ένωση, παρέχοντας μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους. Ο στόχος 
μετριέται με τον αριθμό των προσώπων 
που λαμβάνουν βοήθεια από το Ταμείο.

Το Ταμείο προάγει την κοινωνική συνοχή 
στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη 
του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά 
τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το Ταμείο 
συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού 
στόχου για την ανακούφιση των 
χειρότερων μορφών φτώχειας στην 
Ένωση, παρέχοντας μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους. Ο στόχος 
μετριέται με τον αριθμό των προσώπων 
που λαμβάνουν βοήθεια από το Ταμείο. 
Φροντίζει προκειμένου να μην λιμοκτονεί
ο οποιοσδήποτε βρίσκεται στην
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επικράτεια της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 18
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική
χρήση των αστέγων ή των παιδιών, μέσω 
οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από 
κράτη μέλη.

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά προς χρήση των 
απόρων και ιδιαίτερα των αστέγων ή των 
παιδιών, μέσω οργανώσεων-εταίρων που 
επιλέγονται από κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 19
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το μέρος του προϋπολογισμού της 
Ένωσης που χορηγείται στο Ταμείο 
εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 55
παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, με εξαίρεση 
την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, η οποία εκτελείται στο πλαίσιο 
της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το 
άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

1. Το μέρος του προϋπολογισμού της 
Ένωσης που χορηγείται στο Ταμείο 
εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 58
παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, με εξαίρεση 
την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, η οποία εκτελείται στο πλαίσιο 
της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το 
άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Or. fr
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Τροπολογία 20
Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το μέρος του προϋπολογισμού της 
Ένωσης που χορηγείται στο Ταμείο 
εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 55
παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, με εξαίρεση 
την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, η οποία εκτελείται στο πλαίσιο 
της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το 
άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

1. Το μέρος του προϋπολογισμού της 
Ένωσης που χορηγείται στο Ταμείο 
εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 58
παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, με εξαίρεση 
την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, η οποία εκτελείται στο πλαίσιο 
της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το 
άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 21
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι 
δικαιούχοι εφαρμόζουν την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

7. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι 
δικαιούχοι εφαρμόζουν την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 30 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 22
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12



PE508.013v01-00 8/26 AM\931287EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται 
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμμάτων τροφών.

12. Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται 
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμμάτων τροφών. Τα προϊόντα αυτά 
διατροφής και αγαθά πρέπει να 
προέρχονται από μια περιοχή 
εντοπιζόμενη στο έδαφος της Ένωσης. 
Στην περίπτωση που τα κράτη μέλη και 
οι δικαιούχοι επιλέξουν τρόφιμα και 
εμπορεύματα που προέρχονται από 
παραγωγή εντοπιζόμενη στο έδαφος της
Ένωσης, βάσει των αντικειμενικών 
κριτηρίων επιλογής, απαιτείται να 
εφαρμόζει η χώρα προέλευσης την αρχή
της αμοιβαιότητας στις εμπορικές 
συναλλαγές με την ΕΕ, ιδίως σε σχέση με 
το άνοιγμα των αγορών.

Or. fr

Τροπολογία 23
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
ανέρχονται σε 2 500 000 000 ευρώ σε 
τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
ανέρχονται σε 3 500 000 000 ευρώ σε 
τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Or. fr
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Τροπολογία 24
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός τριών μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε 
κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή 
ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που 
καλύπτει την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 
και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα 
στοιχεία:

1. Εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε 
κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή 
ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που 
καλύπτει την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 
και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Or. fr

Τροπολογία 25
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον οποίο 
καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
των απόρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι 
απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·

γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον οποίο 
καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
των απόρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι 
απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·
η περιγραφή λαμβάνει υπόψη τους τα 
άτομα που κατέστησαν άπορα πρόσφατα, 
με αρνητικό εισόδημα και τους 
ιδιοκτήτες στέγης που είναι εκτεθειμένοι 
σε δάνειο·

Or. en

Τροπολογία 26
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υποβάλλει παρατηρήσεις 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Το κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρεί το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που πρότεινε.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει παρατηρήσεις 
εντός ενός μηνός από την ημερομηνία 
υποβολής του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Τη απουσία
παρατηρήσεων εντός της προθεσμίας
αυτής, θεωρείται ότι η Επιτροπή
αποδέχεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα. 
Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή 
όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
αναθεωρεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
που πρότεινε.

Or. fr

Τροπολογία 27
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, την τροποποίηση 
επιχειρησιακού προγράμματος το αργότερο 
εντός πέντε μηνών από την επίσημη 
υποβολή της από το κράτος μέλος, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί 
ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν 
παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, την τροποποίηση 
επιχειρησιακού προγράμματος το αργότερο 
εντός τριών μηνών από την επίσημη 
υποβολή της από το κράτος μέλος, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί 
ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν 
παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 28
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, 
η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τις 
οργανώσεις-εταίρους στο επίπεδο της 
Ένωσης σχετικά με την υλοποίηση της 
στήριξης από το Ταμείο.

Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, 
η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τις 
οργανώσεις-εταίρους στο επίπεδο της 
Ένωσης σχετικά με την υλοποίηση της 
στήριξης από το Ταμείο. Το αποτέλεσμα
των διαβουλεύσεων αποτελεί αντικείμενο
έκθεσης προς το Κοινοβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 29
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από το 2015 έως το 2022 τα κράτη 
μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 
30 Ιουνίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση 
σχετικά με την υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος.

1. Μεταξύ 2015 και 2022 τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ενδιάμεση
έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος.

Or. fr

Τροπολογία 30
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συντάσσουν την ετήσια
έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, 
καθώς και τον κατάλογο των κοινών 
δεικτών εισροών και εκροών.

2. Τα κράτη μέλη συντάσσουν την 
ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η 
Επιτροπή, καθώς και τον κατάλογο των 
κοινών δεικτών εισροών και εκροών.
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Or. fr

Τροπολογία 31
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης είναι 
αποδεκτές εφόσον περιέχουν όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 
υποδείγματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινών δεικτών. Εάν η ετήσια έκθεση 
υλοποίησης δεν είναι αποδεκτή, η 
Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος 
μέλος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης. Εάν η 
Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει την 
πληροφορία αυτή εντός της προθεσμίας, η 
έκθεση θεωρείται αποδεκτή.

3. Η ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης
γίνεται αποδεκτή εφόσον περιέχει όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 
υποδείγματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινών δεικτών. Εάν η ενδιάμεση έκθεση 
υλοποίησης δεν είναι αποδεκτή, η 
Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος 
μέλος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης. Εάν η 
Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει την 
πληροφορία αυτή εντός της προθεσμίας, η 
έκθεση θεωρείται αποδεκτή.

Or. fr

Τροπολογία 32
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξετάζει την ετήσια έκθεση 
υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος 
μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή της ετήσιας 
έκθεσης υλοποίησης.

4. Η Επιτροπή εξετάζει την ενδιάμεση 
έκθεση υλοποίησης και ενημερώνει το 
κράτος μέλος για τις παρατηρήσεις της 
εντός δύο μηνών από την παραλαβή της 
ετήσιας έκθεσης υλοποίησης.

Or. fr
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Τροπολογία 33
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει με το κάθε 
κράτος μέλος μία φορά ετησίως από το 
2014 έως το 2022, εκτός εάν 
συμφωνήσουν διαφορετικά, για την 
εξέταση της προόδου στην υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 
υλοποίησης και, κατά περίπτωση, τις 
παρατηρήσεις της Επιτροπής που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7.

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει με το κάθε 
κράτος μέλος μία φορά ετησίως από το 
2014 έως το 2022, εκτός εάν 
συμφωνήσουν διαφορετικά, για την 
εξέταση της προόδου στην υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση 
υλοποίησης και, κατά περίπτωση, τις 
παρατηρήσεις της Επιτροπής που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7.

Or. fr

Τροπολογία 34
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης για 
μείωση, κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια, των ατόμων που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού έως το 2020, σε συνάρτηση 
με το είδος υλικής στέρησης που έχει 
επιλεγεί ως αντικείμενο του προγράμματος 
και λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
περιστάσεων όσον αφορά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και την υλική 
στέρηση·

α) τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης για 
μείωση, κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια, των ατόμων που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού έως το 2020, σε συνάρτηση 
με το είδος υλικής στέρησης που έχει 
επιλεγεί ως αντικείμενο του προγράμματος 
και λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
περιστάσεων όσον αφορά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και την υλική 
στέρηση, τα άτομα με αρνητικό εισόδημα 
και ιδιοκτησία καθώς και τους πλέον 
απόρους και τους περισσότερο 
εκτεθειμένους στον κίνδυνο της 
φτώχειας·

Or. es
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Τροπολογία 35
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη 
έρευνα επισκόπησης στους τελικούς 
αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. 
Η Επιτροπή εγκρίνει το εν λόγω υπόδειγμα 
μέσω της έκδοσης εκτελεστικής πράξης. Η 
εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη 
έρευνα επισκόπησης στους τελικούς 
αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. 
Η Επιτροπή εγκρίνει το εν λόγω υπόδειγμα 
μέσω της έκδοσης εκτελεστικής πράξης. Η 
εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2. 
Το υπόδειγμα τηρεί την αρχή της
απλούστευσης συμμορφούμενο 
ταυτόχρονα με τους στόχους της 
αξιολόγησης.

Or. fr

Τροπολογία 36
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων 
αξιολόγηση, με σκοπό την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων που 
επιτεύχθηκαν καθώς και για τη μέτρηση 
της προστιθέμενης αξίας του Ταμείου. 
Αυτή η εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2023.

Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων 
αξιολόγηση, με σκοπό την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων που 
επιτεύχθηκαν καθώς και για τη μέτρηση 
της προστιθέμενης αξίας του Ταμείου σε 
σχέση με τα άτομα με αρνητικό εισόδημα 
και ιδιοκτησία καθώς και τους πλέον 
απόρους και τους περισσότερο 
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εκτεθειμένους στον κίνδυνο της 
φτώχειας. Αυτή η εκ των υστέρων 
αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Or. es

Τροπολογία 37
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι 
δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι 
ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την 
υποστήριξη που έχουν λάβει από το 
Ταμείο, τοποθετώντας τουλάχιστον μία 
αφίσα με στοιχεία σχετικά με την πράξη 
(ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει 
τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την 
Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το 
κοινό, σε κάθε σημείο στο οποίο 
παρέχονται τα τρόφιμα, τα αγαθά και, 
ενδεχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, εκτός 
εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των 
συνθηκών της διανομής.

3. Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι 
δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι 
ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την 
υποστήριξη που έχουν λάβει από το 
Ταμείο, τοποθετώντας τουλάχιστον μία 
αφίσα με στοιχεία σχετικά με την πράξη 
(ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει 
τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την 
Ένωση, σε σημείο εύκολα προσβάσιμο και
ορατό από το κοινό, σε κάθε σημείο στο 
οποίο παρέχονται τα τρόφιμα, τα αγαθά 
και, ενδεχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, 
εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των 
συνθηκών της διανομής. Οι δικαιούχοι και 
οι οργανώσεις-εταίροι εξασφαλίζουν ότι 
οι ηλικιωμένοι και τα άτομα μα αναπηρία 
θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. 

Or. en

Τροπολογία 38
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος 
δεν υπερβαίνει το 85% της δημόσιας 

1. Το ποσοστό χρηματοδότησης στο 
επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος 
ανέρχεται στο 100% της δημόσιας 
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επιλέξιμης δαπάνης. επιλέξιμης δαπάνης.

Or. fr

Τροπολογία 39
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος καθορίζει το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και το 
ανώτατο ποσοστό στήριξης από το 
Ταμείο.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 40
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα τρόφιμα και τα αγαθά για αστέγους ή 
για παιδιά μπορούν να αγοράζονται από τις 
ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

3. Τα τρόφιμα και τα αγαθά για τους 
απόρους και ιδιαίτερα τους αστέγους ή τα
παιδιά μπορούν να αγοράζονται από τις 
ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

Or. fr

Τροπολογία 41
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατ’ αποκοπήν ποσά που δεν 
υπερβαίνουν τις 100 000 ευρώ δημόσιας 
στήριξης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 42
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και 
βασικών καταναλωτικών αγαθών για την 
προσωπική χρήση των αστέγων ή των 
παιδιών·

α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και 
βασικών καταναλωτικών αγαθών για την 
προσωπική χρήση των απόρων και 
ιδιαίτερα των αστέγων ή των παιδιών·

Or. fr

Τροπολογία 43
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά καταναλωτικά 
αγαθά για προσωπική χρήση των αστέγων 
ή των παιδιών αγοράζονται από δημόσιο 
φορέα ο οποίος τα παρέχει στη συνέχεια σε 
οργανώσεις-εταίρους, το κόστος 
μεταφοράς των τροφίμων ή των αγαθών 
στις αποθήκες των οργανώσεων-εταίρων 
βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 1% των 
δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για χρήση των
απόρων και ιδιαίτερα των αστέγων ή των 
παιδιών αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο 
οποίος τα παρέχει στη συνέχεια σε 
οργανώσεις-εταίρους, το κόστος 
μεταφοράς των τροφίμων ή των αγαθών 
στις αποθήκες των οργανώσεων-εταίρων 
βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 1% των 
δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Or. fr



PE508.013v01-00 18/26 AM\931287EL.doc

EL

Τροπολογία 44
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) φόρος προστιθέμενης αξίας όταν δεν
είναι ανακτήσιμος.

Or. fr

Τροπολογία 45
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν 
είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και 
καταβάλλονται από δικαιούχο πλην του μη 
υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της 
οδηγίας 2006/112/ΕΚ9.

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας όταν είναι 
ανακτήσιμος και δεν αποτελεί επομένως 
επιβάρυνση

Or. fr

Τροπολογία 46
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική 
δημόσια αρχή ή φορέα, λειτουργικά 

4. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική 
δημόσια αρχή ή φορέα, λειτουργικά 
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ανεξάρτητη(-ο) από τη διαχειριστική αρχή 
και την αρχή πιστοποίησης, ως αρχή 
ελέγχου.

ανεξάρτητη(-ο) από τη διαχειριστική αρχή 
και την αρχή πιστοποίησης, ως αρχή 
ελέγχου. Το εθνικό όργανο ελέγχου ή το
εθνικό Ελεγκτικό συνέδριο δύνανται να 
ορίζονται ως ελεγκτικές αρχές.

Or. fr

Τροπολογία 47
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση και 
την ετήσια συνοπτική παρουσίαση που 
προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 
στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

ε) συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση και 
την ετήσια συνοπτική παρουσίαση που 
προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 
στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 48
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. την κατάρτιση των ετήσιων 
λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 
56 παράγραφος 5 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού·

2. την κατάρτιση των ετήσιων 
λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 
59 παράγραφος 5 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού·

Or. fr

Τροπολογία 49
Inés Ayala Sender
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου καταρτίζει, εντός έξι 
μηνών από την έγκριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγική 
λογιστικού ελέγχου για τη διενέργεια των 
λογιστικών ελέγχων. Η στρατηγική 
λογιστικού ελέγχου ορίζει τη μεθοδολογία 
ελέγχου, τη μέθοδο δειγματοληψίας για 
τους ελέγχους πράξεων και τον 
προγραμματισμό των ελέγχων για την 
τρέχουσα λογιστική χρήση και τις δύο 
επόμενες λογιστικές χρήσεις. Η 
στρατηγική λογιστικού ελέγχου 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 
2016 μέχρι και το 2022. Η αρχή ελέγχου 
υποβάλλει στην Επιτροπή τη στρατηγική 
λογιστικού ελέγχου, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος.

4. Η αρχή ελέγχου καταρτίζει, εντός έξι 
μηνών από την έγκριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγική 
λογιστικού ελέγχου για τη διενέργεια των 
λογιστικών ελέγχων. Η στρατηγική 
λογιστικού ελέγχου ορίζει τη μεθοδολογία 
ελέγχου, τη μέθοδο δειγματοληψίας για 
τους ελέγχους πράξεων και τον 
προγραμματισμό των ελέγχων για την 
τρέχουσα λογιστική χρήση και τις δύο 
επόμενες λογιστικές χρήσεις. Η 
στρατηγική λογιστικού ελέγχου 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 
2016 μέχρι και το 2022. Η αρχή ελέγχου 
υποβάλλει στην Επιτροπή τη στρατηγική 
λογιστικού ελέγχου, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος. Η ελεγκτική αρχή πρέπει να
λαμβάνει δεόντως υπόψη τον έλεγχο των
αποτελεσμάτων.

Or. es

Τροπολογία 50
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 5 
του δημοσιονομικού κανονισμού·

α) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 5 
του δημοσιονομικού κανονισμού·

Or. fr

Τροπολογία 51
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα 
πραγματοποιούνται σε ετήσιες δόσεις στη 
διάρκεια της περιόδου από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020. Η απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος 
συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά 
την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 2 
του δημοσιονομικού κανονισμού και, 
μόλις κοινοποιηθεί στο οικείο κράτος 
μέλος, συνιστά νομική ανάληψη 
υποχρέωσης κατά την έννοια του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα 
πραγματοποιούνται σε ετήσιες δόσεις στη 
διάρκεια της περιόδου από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020. Η απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος 
συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά 
την έννοια του άρθρου 84 παράγραφος 2 
του δημοσιονομικού κανονισμού και, 
μόλις κοινοποιηθεί στο οικείο κράτος 
μέλος, συνιστά νομική ανάληψη 
υποχρέωσης κατά την έννοια του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 52
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε έτος από το 2015 έως και το 
2022, οι φορείς που ορίστηκαν 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 15 
Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της 
λήξης της λογιστικής περιόδου, τα 
ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 56 του 
δημοσιονομικού κανονισμού:

1. Για κάθε έτος από το 2015 έως και το 
2022, οι φορείς που ορίστηκαν 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 
Ιανουαρίου του έτους που έπεται της 
λήξης της λογιστικής περιόδου, τα 
ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 59 του 
δημοσιονομικού κανονισμού:

Or. fr

Τροπολογία 53
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε έτος από το 2015 έως και το 
2022, οι φορείς που ορίστηκαν 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 15 
Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της 
λήξης της λογιστικής περιόδου, τα 
ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 56 του 
δημοσιονομικού κανονισμού:

1. Για κάθε έτος από το 2015 έως και το 
2022, οι φορείς που ορίστηκαν 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 
Ιανουαρίου του έτους που έπεται της 
λήξης της λογιστικής περιόδου, τα 
ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 56 του 
δημοσιονομικού κανονισμού:

Or. fr

Τροπολογία 54
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους πιστοποιημένους ετήσιους 
λογαριασμούς των οικείων φορέων που 
ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 32, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 
του δημοσιονομικού κανονισμού·

α) τους πιστοποιημένους ετήσιους 
λογαριασμούς των οικείων φορέων που 
ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 32, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 
του δημοσιονομικού κανονισμού·

Or. fr

Τροπολογία 55
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη διαχειριστική δήλωση που προβλέπεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του 
δημοσιονομικού κανονισμού·

β) τη διαχειριστική δήλωση που 
προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 
του δημοσιονομικού κανονισμού·
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Or. fr

Τροπολογία 56
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου του 
ανεξάρτητου φορέα ελέγχου που έχει 
οριστεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56
παράγραφος 5 του δημοσιονομικού 
κανονισμού συνοδευόμενη από έκθεση 
ελέγχου που παραθέτει τα πορίσματα των 
διενεργηθέντων λογιστικών ελέγχων σε 
σχέση με την καλυπτόμενη από τη 
γνωμοδότηση λογιστική χρήση.

δ) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου του 
ανεξάρτητου φορέα ελέγχου που έχει 
οριστεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59
παράγραφος 5 του δημοσιονομικού 
κανονισμού συνοδευόμενη από έκθεση 
ελέγχου που παραθέτει τα πορίσματα των 
διενεργηθέντων λογιστικών ελέγχων σε 
σχέση με την καλυπτόμενη από τη 
γνωμοδότηση λογιστική χρήση.

Or. fr

Τροπολογία 57
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Απριλίου του έτους που 
έπεται της λήξης της λογιστικής περιόδου, 
η Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή 
των λογαριασμών των οικείων φορέων που 
έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 28 για 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Η απόφαση 
αποδοχής καλύπτει την πληρότητα, την 
ακρίβεια και την ειλικρίνεια των 
λογαριασμών που έχουν υποβληθεί και 
πραγματοποιείται με την επιφύλαξη 
ενδεχόμενων μεταγενέστερων 
δημοσιονομικών διορθώσεων.

1. Έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους που 
έπεται της λήξης της λογιστικής περιόδου, 
η Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή 
των λογαριασμών των οικείων φορέων που 
έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 28 για 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Or. fr
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Τροπολογία 58
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η Επιτροπή προτείνει κατά 
παρέκταση ή κατ’ αποκοπήν
δημοσιονομική διόρθωση, παρέχεται στο 
κράτος μέλος η δυνατότητα να αποδείξει, 
μέσω εξέτασης των συναφών εγγράφων, 
ότι η πραγματική έκταση της παρατυπίας 
είναι μικρότερη από την εκτίμηση της 
Επιτροπής. Το κράτος μέλος, σε 
συμφωνία με την Επιτροπή, μπορεί να 
περιορίσει το εύρος της εξέτασης αυτής σε 
ένα κατάλληλο ποσοστό ή δείγμα των 
συναφών εγγράφων. Εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η χρονική 
παράταση που χορηγείται για την εξέταση 
αυτή δεν μπορεί να υπερβεί περαιτέρω 
περίοδο δύο μηνών μετά τη δίμηνη 
περίοδο πού αναφέρεται στην παράγραφο 
1.

2. Όταν η Επιτροπή προτείνει 
δημοσιονομική διόρθωση, κινεί 
διαδικασία αντιπαράθεσης με το κράτος 
μέλος με στόχο την επίτευξη συμφωνίας
Το κράτος μέλος, σε συμφωνία με την 
Επιτροπή, μπορεί να περιορίσει το εύρος 
της εξέτασης αυτής σε ένα κατάλληλο 
ποσοστό ή δείγμα των συναφών εγγράφων. 
Εκτός από δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, η χρονική παράταση που 
χορηγείται για την εξέταση αυτή δεν 
μπορεί να υπερβεί περαιτέρω περίοδο δύο 
μηνών μετά τη δίμηνη περίοδο πού 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Είναι
δυνατόν να λαμβάνει τη μορφή
ανεξαρτήτου επανελέγχου.

Or. fr

Τροπολογία 59
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν το κράτος μέλος δεν αποδέχεται τα 
προσωρινά συμπεράσματα της Επιτροπής, 
καλείται σε ακρόαση από την Επιτροπή, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιμες 
όλες οι σχετικές πληροφορίες και 
παρατηρήσεις που θα χρησιμεύσουν ως 
βάση για τα συμπεράσματα της Επιτροπής 

4. Όταν το κράτος μέλος δεν αποδέχεται τα 
προσωρινά συμπεράσματα της Επιτροπής, 
καλείται σε ακρόαση από την Επιτροπή,
ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιμες 
όλες οι σχετικές πληροφορίες και 
παρατηρήσεις που θα χρησιμεύσουν ως 
βάση για τα συμπεράσματα της Επιτροπής 
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σχετικά με την εφαρμογή της 
δημοσιονομικής διόρθωσης.

σχετικά με την εφαρμογή της 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Σε περίπτωση 
διαφωνίας, ορίζεται με κοινή συμφωνία
μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους
ένας ad hoc ανεξάρτητος μεσολαβητής. 
Εάν η μεσολάβηση αποτύχει, η Επιτροπή 
και το κράτος επιλύσουν τη διαφορά τους 
μέσω διαιτησίας.

Or. fr

Τροπολογία 60
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο εντοπίζουν 
παρατυπίες που επηρεάζουν τους 
ετήσιους λογαριασμούς που 
αποστέλλονται στην Επιτροπή, η 
συνακόλουθη δημοσιονομική διόρθωση 
μειώνει τη χρηματοδότηση από το Ταμείο 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 61
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1.4.4. – πίνακας – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή από τις διαχειριστικές αρχές με 
την ετήσια έκθεση υλοποίησης.

Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή από τις διαχειριστικές αρχές με 
την ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης.

Or. fr
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Τροπολογία 62
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1.4.4. – πίνακας – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βασική αυτή ετήσια υποβολή έκθεσης 
θα συνοδεύεται από δομημένες έρευνες 
επισκόπησης. Οι εν λόγω έρευνες 
επισκόπησης θα ανατεθούν από την ίδια 
την Επιτροπή τουλάχιστον δύο φορές στη 
διάρκεια της περιόδου υλοποίησης. Θα 
παράσχουν διαφωτιστικά στοιχεία σχετικά 
με τους αποδέκτες, δηλαδή εάν κυριαρχεί 
κάποια ηλικιακή ομάδα ή κάποιες 
μειονότητες κ.λπ., θα αξιολογήσουν τη 
σημασία των συνεισφορών σε είδος, εκτός 
των προϊόντων, για παράδειγμα τη 
σημασία της εθελοντικής εργασίας και 
υπηρεσιών και τον αντίκτυπο του 
προγράμματος σ’ αυτές. Αναμένεται ότι οι 
πληροφορίες αυτές θα παρέχονται μόνο σε 
βάση εικασιών μετά από ενημέρωση, 
επειδή σε πολλές περιπτώσεις η ανωνυμία 
ενδέχεται να αποτελεί προϋπόθεση για να 
μπορεί ένας πελάτης να δεχτεί την 
υποστήριξη.

Η βασική αυτή ενδιάμεση υποβολή 
έκθεσης θα συνοδεύεται από δομημένες 
έρευνες επισκόπησης. Οι εν λόγω έρευνες 
επισκόπησης θα ανατεθούν από την ίδια 
την Επιτροπή τουλάχιστον δύο φορές στη 
διάρκεια της περιόδου υλοποίησης. Θα 
παράσχουν διαφωτιστικά στοιχεία σχετικά 
με τους αποδέκτες, δηλαδή εάν κυριαρχεί 
κάποια ηλικιακή ομάδα ή κάποιες 
μειονότητες κ.λπ., θα αξιολογήσουν τη 
σημασία των συνεισφορών σε είδος, εκτός 
των προϊόντων, για παράδειγμα τη 
σημασία της εθελοντικής εργασίας και 
υπηρεσιών και τον αντίκτυπο του 
προγράμματος σ’ αυτές. Αναμένεται ότι οι 
πληροφορίες αυτές θα παρέχονται μόνο σε 
βάση εικασιών μετά από ενημέρωση, 
επειδή σε πολλές περιπτώσεις η ανωνυμία 
ενδέχεται να αποτελεί προϋπόθεση για να 
μπορεί ένας πελάτης να δεχτεί την 
υποστήριξη.
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