
PA\927264EL.doc PE505.992v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

2012/0295(COD)

4.3.2013

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(COM (2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Θεώδορος Σκυλακάκης



PE505.992v01-00 2/10 PA\927264EL.doc

EL

PA_Legam



PA\927264EL.doc 3/10 PE505.992v01-00

EL

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 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Βάσει του άρθρου 317 της Συνθήκης 
και στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, θα πρέπει να καθοριστούν οι 
όροι υπό τους οποίους μπορεί να ασκήσει 
τις αρμοδιότητές της η Επιτροπή για την 
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
διασαφηνιστούν οι αρμοδιότητες 
συνεργασίας των κρατών μελών. Οι όροι 
αυτοί εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν στην
Επιτροπή να αποκτήσει τη βεβαιότητα ότι 
τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους 
πόρους του Ταμείου με νόμιμο και 
κανονικό τρόπο και σύμφωνα με την αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
κατά την έννοια του κανονισμού αριθ. […]
του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(«δημοσιονομικός κανονισμός)1.

(5) Βάσει του άρθρου 317 της Συνθήκης 
και στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, θα πρέπει να καθοριστούν οι 
όροι υπό τους οποίους μπορεί να ασκήσει 
τις αρμοδιότητές της η Επιτροπή για την 
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
διασαφηνιστούν οι αρμοδιότητες 
συνεργασίας των κρατών μελών.
Εκτιμάται ότι οι όροι αυτοί θα 
διαβεβαιώσουν την Επιτροπή ότι τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν το Ταμείο με νόμιμο 
και κανονικό τρόπο και σύμφωνα με την 
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης1

(«δημοσιονομικός κανονισμός»). Κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ως 
προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού, η 
Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιεί 
περισσότερο, και να προωθεί, ελέγχους 
των επιδόσεων.

_____________ ____________
1 ΕΕ L , , σ. .. 1ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων τα οποία 
διανέμονται στους απόρους.

(6) Αυτές οι διατάξεις πρέπει να είναι 
σύμφωνες προς τις διατάξεις του 
Δημοσιονομικού Κανονισμού και να
εξασφαλίζουν επίσης ότι οι πράξεις που 
λαμβάνουν υποστήριξη συμβαδίζουν με τη 
λοιπή εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων τα οποία 
διανέμονται στους απόρους.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) 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·

(γ) 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 καθώς και τα άτομα με αρνητικό 
εισόδημα και ιδιοκτησία·

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

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 σ’ 
ό,τι αφορά τους καινούργιους άπορους με 
αρνητικό εισόδημα και ιδιοκτήτες στέγης 
με αρνητικό ισοζύγιο μετοχικού 
κεφαλαίου.  Αυτή η εκ των υστέρων 
αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 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. en
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Τροπολογία6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι επίσημες ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ του κράτους μέλους 
και της Επιτροπής πραγματοποιούνται με 
τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων που καθιερώνεται 
σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζει η Επιτροπή με
τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3.

4. Όλες οι επίσημες ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ του κράτους μέλους 
και της Επιτροπής πραγματοποιούνται με 
τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων που καθιερώνεται 
σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζει η Επιτροπή με
μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα 
με το άρθρο 59.

Or. en

Τροπολογία7

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. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να ζητήσει από την αρχή 
ελέγχου να επιφέρει αλλαγές στην 
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στρατηγική λογιστικού ελέγχου, οι οποίες, 
κατά την άποψή της, είναι αναγκαίες για 
να εξασφαλισθεί η ορθή διεξαγωγή των 
ελέγχων, σύμφωνα με τα διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου. Με τον τρόπο 
αυτό η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι έχει 
ληφθεί επαρκώς υπόψη ο έλεγχος των 
επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εκδίδει, μέσω εκτελεστικών
πράξεων, υποδείγματα για τη στρατηγική 
λογιστικού ελέγχου, τη γνωμοδότηση 
λογιστικού ελέγχου και την ετήσια έκθεση 
ελέγχου καθώς και για τη μεθοδολογία 
δειγματοληψίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 60 παράγραφος 3.

6. Η Επιτροπή εκδίδει, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, υποδείγματα για 
τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, τη 
γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου και την 
ετήσια έκθεση ελέγχου καθώς και για τη 
μεθοδολογία δειγματοληψίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4. Αυτές οι
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θεσπίζονται
με τη διαδικασία του άρθρου 59.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσει την αποτελεσματική 
λειτουργία των συστημάτων του 
διαχείρισης και ελέγχου ή την ορθότητα 
των δαπανών σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

3. Η Επιτροπή ζητεί από ένα κράτος μέλος 
να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
λειτουργία των συστημάτων του 
διαχείρισης και ελέγχου ή την ορθότητα 
των δαπανών σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1

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 15 
Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της 
λήξης της λογιστικής περιόδου, τα 
ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 59 του 
δημοσιονομικού κανονισμού:

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

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

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

(εε) τη διαχειριστική δήλωση που 
προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 
του δημοσιονομικού κανονισμού·

(στστ) ετήσια συνοπτική παρουσίαση των 
τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και 
των ελέγχων που διενεργήθηκαν, 

(στστ) ετήσια συνοπτική παρουσίαση των 
τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και 
των ελέγχων που διενεργήθηκαν, 
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συνοδευόμενη από ανάλυση του είδους και 
της έκτασης των σφαλμάτων και των 
αδυναμιών, καθώς και των διορθωτικών 
ενεργειών που έχουν αναληφθεί ή 
σχεδιάζονται·

συνοδευόμενη από ανάλυση του είδους και 
της έκτασης των σφαλμάτων και των 
αδυναμιών, καθώς και των διορθωτικών 
ενεργειών που έχουν αναληφθεί ή 
σχεδιάζονται·

(ζζ) 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.

(ζζ) 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. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι 
όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με 
τις πράξεις τίθενται για διάστημα τριών
ετών στη διάθεση της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν το 
ζητήσουν. Αυτή η τριετής περίοδος 
αρχίζει να υπολογίζεται από τις 31 
Δεκεμβρίου του έτους της απόφασης 
αποδοχής των λογαριασμών από την
Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 
ή, το αργότερο, από την ημερομηνία 
πληρωμής του τελικού υπολοίπου.

1. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι 
όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με 
τις πράξεις τίθενται για διάστημα πέντε
ετών στη διάθεση της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν το 
ζητήσουν. Αυτή η πενταετής περίοδος 
αρχίζει να υπολογίζεται από την 
ημερομηνία πληρωμής του τελικού 
υπολοίπου.

Η εν λόγω τριετής περίοδος διακόπτεται 
είτε σε περίπτωση δικαστικών ή 
διοικητικών διαδικασιών είτε με δεόντως 
αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής.

Η εν λόγω πενταετής περίοδος 
διακόπτεται είτε σε περίπτωση δικαστικών 
ή διοικητικών διαδικασιών είτε με δεόντως 
αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής.

Or. en
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