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Τροπολογία 5
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Υπογραμμίζει τη σημασία της 
ευρύτερης χρήσης της συνέργειας και της 
συμπληρωματικότητας των διαφόρων 
διαθέσιμων χρηματοπιστωτικών μέσων, 
συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ένταξης, του προγράμματος 
Κοινοτικής δράσης για τη δημόσια υγεία 
και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτως ώστε να 
επιτευχθούν οι σύνθετοι στόχοι της 
Στρατηγικής ΕΕ 2020, η οποία 
αποσκοπεί σε μια πιο έξυπνη και πιο 
πράσινη ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς 
αποκλεισμούς, καθώς και στην πιο 
αποτελεσματική στήριξη των λιγότερο 
ευνοημένων μικρο-περιοχών και των πιο 
ευάλωτων ομάδων που αντιμετωπίζουν 
σύνθετα και πολυδιάστατα 
μειονεκτήματα. 

Or. en

Τροπολογία 6
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για τη διευκόλυνση της διαχείρισης της 
χρηματοδότησης της Επιτροπής, την 
επιτάχυνση των επενδύσεων στις Χώρες 

(2) Για τη διευκόλυνση της διαχείρισης της 
χρηματοδότησης της Επιτροπής, την 
επιτάχυνση των επενδύσεων στις Χώρες 
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Μέλη και τις περιφέρειες και την αύξηση 
του αντίκτυπου της χρηματοδότησης στην 
οικονομία, είναι απαραίτητο να 
απλοποιηθούν περαιτέρω οι κανόνες που 
διέπουν την πολιτική συνοχής..

Μέλη και τις περιφέρειες και την αύξηση 
του αντίκτυπου της χρηματοδότησης στην 
οικονομία, είναι επίσης απαραίτητο να 
απλοποιηθούν περαιτέρω οι κανόνες που 
διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής, σε επίπεδο Ένωσης και 
σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 7
Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη 
η διαχείριση της κοινοτικής 
χρηματοδότησης και η επιτάχυνση των 
επενδύσεων στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες, αλλά και να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπος της χρηματοδότησης στην 
οικονομία, είναι αναγκαία η περαιτέρω 
απλοποίηση των κανόνων της πολιτικής 
συνοχής.

(2) Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη 
η διαχείριση της κοινοτικής 
χρηματοδότησης και η επιτάχυνση των 
επενδύσεων στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες, αλλά και να ενισχυθεί ο
αντίκτυπος της χρηματοδότησης στην 
οικονομία και στη δημιουργία βιώσιμων 
θέσεων εργασίας που εξασφαλίζουν 
κοινωνική συμμετοχή, είναι αναγκαία η 
περαιτέρω απλοποίηση των κανόνων της 
πολιτικής συνοχής.

Or. de

Τροπολογία 8
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη 
η διαχείριση της κοινοτικής 

(2) Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη 
η διαχείριση της κοινοτικής 
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χρηματοδότησης και η επιτάχυνση των 
επενδύσεων στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες, αλλά και να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπος της χρηματοδότησης στην 
οικονομία, είναι αναγκαία η περαιτέρω 
απλοποίηση των κανόνων της πολιτικής 
συνοχής.

χρηματοδότησης και η επιτάχυνση των 
επενδύσεων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
– από το εθνικό έως το τοπικό – αλλά και 
να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της 
χρηματοδότησης στην οικονομία και τις 
μονάδες της, κυρίως τις ΜΜΕ, 
επιδρώντας έτσι θετικά στην 
απασχόληση, είναι αναγκαία η περαιτέρω 
απλοποίηση των κανόνων της πολιτικής 
συνοχής.

Or. it

Τροπολογία 9
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η Επιτροπή πρέπει να δίνει αναφορά 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα 
αυτού του Κανονισμού στο επίπεδο των 
πληρωμών και το βαθμό στον οποίο θα 
λάβει υπόψη το επίπεδο των πληρωμών 
στο σχέδιο του προϋπολογισμού της και 
στην αναθεώρηση των δημοσιονομικών 
προοπτικών. Η αναφορά της Επιτροπής 
πρέπει επίσης να αξιολογεί τα 
αποτελέσματα στην απασχόληση και 
στην άρση των κοινωνικών αποκλεισμών.

Or. en
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Τροπολογία 10
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται 
στην τρέχουσα χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προσκομίσουν ανάλυση η οποία 
να δικαιολογεί την αναθεώρηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος αντί για την 
αξιολόγησή του.

(6) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται 
στην τρέχουσα χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση και στις επιπτώσεις της 
στις επιχειρήσεις και την απασχόληση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προσκομίσουν 
ανάλυση η οποία να δικαιολογεί την 
αναθεώρηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος αντί για την αξιολόγησή 
του.

Or. it

Τροπολογία 11
Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Κατά τις περιόδους κρίσης, όταν 
αυξάνεται η πίεση στην αγορά εργασίας 
και ο κίνδυνος απολύσεων, κρίνεται 
απαραίτητη η δυνατότητα ευέλικτων 
αντιδράσεων για να παρέχεται ειδική 
στήριξη ιδίως σε ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη ή μεμονωμένες περιφέρειες. 
Συνεπώς, πρέπει να θεσπιστούν κανόνες 
που θα δίνουν τη δυνατότητα ταχείας 
αντίδρασης στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο προκειμένου να αποτρέπονται 
τυχόν καθυστερήσεις στην εφαρμογή 
προγραμμάτων και αρνητικές επιπτώσεις 
αναφορικά με την απόκτηση και 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας 
που εξασφαλίζουν κοινωνική συμμετοχή.
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Or. de

Τροπολογία 12
Gesine Meissner

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Η ορθή εφαρμογή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και η 
βέλτιστη χρήση της χρηματοδότησης της 
Ένωσης κρίνονται απαραίτητες για την 
αντιμετώπιση της ανάγκης να 
εφαρμοστούν τα ενεργητικά μέτρα για 
την αγορά εργασίας όπως είναι η 
κατάρτιση σε περίπτωση ανεργίας, η 
πρόβλεψη και η διαχείριση της 
αναδιάρθρωσης, η προσαρμογή των 
ικανοτήτων ή ακόμη η παροχή υψηλής 
ποιότητας κλάδων μαθητείας για τους 
νέους. Εν μέσω της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, προβάλλει 
επιτακτικότερη η ανάγκη να 
εξακολουθούν τα άτομα να εργάζονται ή 
να τα διευκολύνουμε να ξαναβρούν μια 
νέα εργασία .

Or. en

Τροπολογία 13
Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Είναι αναγκαία η καταβολή μιας 
επιπλέον δόσης της προκαταβολής για το 
2010 για τα κράτη μέλη ή περιφέρειες 
των κρατών μελών που επλήγησαν 
περισσότερο από την κρίση προκειμένου 
να είναι δυνατή η κανονική ταμειακή ροή 
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και η πραγματοποίηση των πληρωμών 
στους δικαιούχους κατά την εφαρμογή 
των προγραμμάτων βάσει των 
εξαιρετικών συνθηκών και λαμβάνοντας 
υπόψη τις σημαντικές και πρωτοφανείς 
επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής 
και χρηματοπιστωτικής κρίσης στον 
προϋπολογισμό των κρατών μελών.

Or. de

Τροπολογία 14
Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η προθεσμία υπολογισμού της 
αυτόματης αποδέσμευσης ετήσιων 
πιστώσεων αναφορικά με τη συνολική 
συνεισφορά για το 2007 πρέπει να 
παραταθεί προκειμένου να βελτιωθεί η 
απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων για 
διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα. 
Είναι απαραίτητη η εν λόγω ευελιξία, 
διότι τα προγράμματα ξεκίνησαν 
αργότερα από ό,τι προβλεπόταν και 
καθυστέρησε η έγκρισή τους. 
Λαμβάνοντας υπό την κρίση μπορεί να 
εξασφαλιστεί κατάλληλη στήριξη των 
πρωτοβουλιών για απόκτηση και 
δημιουργία περισσότερων θέσεων 
απασχόλησης. 

Or. de
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Τροπολογία 15
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 – σημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1083/2006
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για 
επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, όπως 
ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, ταμεία 
εγγυήσεων και δανειοδοτήσεων·

α) μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για 
επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, όπως 
ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, ταμεία 
εγγυήσεων, μικροπιστώσεις και ταμεία 
δανειοδοτήσεων·

Or. de

Τροπολογία 16
Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1083/2006
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Το Άρθρο 47(1) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι αξιολογήσεις αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της λογικής 
συνέπειας της συνδρομής των Ταμείων, 
καθώς και της στρατηγικής και της 
υλοποίησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων όσον αφορά τα ειδικά 
διαρθρωτικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενες 
περιφέρειες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και τη 
σχετική κοινοτική νομοθεσία όσον 
αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
ενός περιβάλλοντος χωρίς φραγμούς για 
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τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τη 
στρατηγική περιβαλλοντική 
αξιολόγηση».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Τροπολογία αυτή εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις που εκτίθενται στο Άρθρο 16 του κανονισμού. 
Το Άρθρο 16 τονίζει τη σημασία της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες όπου ο 
κανονισμός υποδεικνύει ότι «η προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες θα είναι ένα από
τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται στον ορισμό των λειτουργιών που θα 
συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και που θα λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλα τα στάδια της 
εφαρμογής». 

Η Τροπολογία αυτή επίσης βοηθά στην εφαρμογή των άρθρων 2 (2) και 3 (β) του 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) Αριθ. 1081/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 όπως και στην ανάκληση του Κανονισμού (ΕΚ) 
Αριθ.1784/1999 ούτως ώστε να καταστεί η Ευρώπη ένα μέρος πιο εύκολα προσβάσιμο για ένα 
συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η πρόταση αυτή 
επίσης βοηθά τα Κράτη Μέλη να προετοιμαστούν για το σχεδιασμό, το συντονισμό και την 
τελική εφαρμογή των προσπαθειών τους για την υλοποίηση κάποιων πρότυπων μέτρων για 
ανθρώπους με αναπηρίες σε ίση βάση και μακροπρόθεσμα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες η οποία είχε ήδη 
υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Νοέμβριο. Οι ανάγκες των ανθρώπων 
με αναπηρίες είναι οι ίδιες όπου κι αν αυτοί διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
Τροπολογία εξυπηρετεί εν τέλει και την ικανότητά τους για μετακίνηση.

Τροπολογία 17
Corina Creţu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1083/2006
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Στο Άρθρο 55(2), η υποπαράγραφος 
3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
«Στον υπολογισμό, η διαχειριστική αρχή 
λαμβάνει υπόψη την ενδεδειγμένη 
περίοδο αναφοράς για την εκάστοτε 
κατηγορία επένδυσης, την κατηγορία 
του έργου, την κερδοφορία που 
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αναμένεται κανονικά από την εκάστοτε 
κατηγορία επένδυσης και την εφαρμογή 
της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" και, 
όποτε κρίνεται σκόπιμο, θέματα 
ισότητας που συνδέονται με την σχετική 
ευημερία του οικείου κράτους μέλους.»

Or. en

Τροπολογία 18
Corina Creţu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1083/2006
Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι 
αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων 
εκτίμηση των εσόδων, τα παραγόμενα 
εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση 
πράξης έσοδα αφαιρούνται από τη δαπάνη 
που δηλώνεται στην Επιτροπή.

3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι 
αντικειμενικά δυνατή ή τεχνικά αξιόπιστη
η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, 
τα παραγόμενα εντός πέντε ετών από την 
ολοκλήρωση πράξης έσοδα αφαιρούνται 
από τη δαπάνη που δηλώνεται στην 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 19
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1083/2006
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή 
διασφαλίζουν ότι μία πράξη η οποία 
περιλαμβάνει επενδύσεις στις υποδομές ή 
παραγωγικές επενδύσεις διατηρεί τη 
συνεισφορά των Ταμείων μόνον εάν, εντός 

1. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή 
διασφαλίζουν ότι μία πράξη η οποία 
περιλαμβάνει επενδύσεις στις υποδομές ή 
παραγωγικές επενδύσεις διατηρεί τη 
συνεισφορά των Ταμείων μόνον εάν, εντός 
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πέντε ετών από την ολοκλήρωσή της, δεν 
υποστεί σημαντική τροποποίηση η οποία 
προκαλείται από αλλαγή στη φύση της 
κυριότητας στοιχείου υποδομής ή από την 
παύση παραγωγικής δραστηριότητας και 
επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους 
υλοποίησης της πράξης ή παρέχει 
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε επιχείρηση 
ή δημόσιο φορέα.

δέκα ετών από την ολοκλήρωσή της, δεν 
υποστεί σημαντική τροποποίηση η οποία 
προκαλείται από αλλαγή στη φύση της 
κυριότητας στοιχείου υποδομής ή από την 
παύση παραγωγικής δραστηριότητας και 
επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους 
υλοποίησης της πράξης ή παρέχει 
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε επιχείρηση 
ή δημόσιο φορέα.

Or. de

Τροπολογία 20
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 – υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1083/2006
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν τα 
οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο χρονικά 
περιθώρια σε τρία χρόνια σε περίπτωση 
διατήρησης της επένδυσης ή των θέσεων 
εργασίας που δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν τα 
οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο χρονικά 
περιθώρια σε πέντε χρόνια σε περίπτωση 
διατήρησης της επένδυσης ή των θέσεων 
εργασίας που δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ.

Or. de

Τροπολογία 21
Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1083/2006
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – σημείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Στο άρθρο 82 παράγραφος 1 
προστίθεται το εξής κείμενο:
«(εα) για τα κράτη μέλη που το 2009 
έλαβαν επιχορηγήσεις σύμφωνα με τον 
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κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του 
Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2002 
για τη θέσπιση ενός μηχανισμού 
μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης 
του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών 
μελών1 , ή για τα κράτη μέλη το ΑΕγχΠ 
των οποίων το 2009 σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος μειώθηκε κατά 
περισσότερο από 10% ή το ποσοστό 
ανεργίας των οποίων είτε συνολικά είτε 
σε ορισμένες περιφέρειες σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος αυξήθηκε κατά 
περισσότερο από 3 ποσοστιαίες μονάδες, 
το 2010 2% της συνεισφοράς του Ταμείου 
Συνοχής και 4% της συνεισφοράς του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.
1 ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 1.»

Or. de

Τροπολογία 22
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1083/2006
Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Το Άρθρο 93(1) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο: 
«1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτομάτως 
κάθε τμήμα του ποσού που υπολογίζεται 
σύμφωνα με τη δεύτερη υποπαράγραφο
σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα το 
οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την 
καταβολή των πληρωμών 
προχρηματοδότησης ή των ενδιάμεσων 
πληρωμών, ή για το οποίο δεν 
υποβλήθηκε αίτηση πληρωμής, 
σύμφωνα με το άρθρο 85, έως τις 31 
Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά το 
έτος της ανάληψης υποχρεώσεων του 
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προϋπολογισμού δυνάμει του 
προγράμματος, με την εξαίρεση της 
παραγράφου 2.
Για το σκοπό της αυτόματης 
αποδέσμευσης που αναφέρεται στην 
πρώτη υποπαράγραφο, η Επιτροπή θα 
υπολογίζει το ποσό προσθέτοντας το εν
έκτο της δέσμευσης του ετήσιου 
προϋπολογισμού σχετικά με τη συνολική 
ετήσια συμβολή για το 2007 με την κάθε 
μια από τις δεσμεύσεις προϋπολογισμού 
από το 2008 έως το 2013.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναβολή της αυτόματης αποδέσμευσης σχετικά με τις δεσμεύσεις που έγιναν το 2007 παρέχει 
κάποια ευελιξία σε μια κατάσταση όπου η έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
αποδείχθηκε βραδύτερη του αναμενόμενου.

Τροπολογία 23
Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1083/2006
Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Το άρθρο 93 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτομάτως 
κάθε τμήμα του ποσού, το οποίο 
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 
υπολογίστηκε για το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή των 
πληρωμών προχρηματοδότησης ή των 
ενδιάμεσων πληρωμών, ή για το οποίο 
δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρωμής, 
σύμφωνα με το άρθρο 86, έως τις 31 
Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά το 
έτος της ανάληψης υποχρεώσεων του 
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προϋπολογισμού δυνάμει του 
προγράμματος, με την εξαίρεση της 
παραγράφου 2.
Για το σκοπό της αυτόματης 
αποδέσμευσης ανάληψης υποχρεώσεων η
Επιτροπή υπολογίζει το ποσό 
προσθέτοντας στις αναλήψεις 
υποχρεώσεων από το 2008 έως το 2013 
κάθε φορά το ένα έκτο της ετήσιας 
ανάληψης υποχρεώσεων αναφορικά με 
την ετήσια συνεισφορά για το 2007.»

Or. de

Τροπολογία 24
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1083/2006
Άρθρο 93 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Στο Άρθρο 93, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2a. Κατά παρέκκλιση από την πρώτη 
υποπαράγραφο της παραγράφου 1 και 
από την παράγραφο 2, οι προθεσμίες για 
αυτόματη αποδέσμευση δεν θα ισχύσουν 
για τη δέσμευση του ετήσιου 
προϋπολογισμού σχετικά με τη συνολική 
ετήσια συμβολή για το 2007.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναβολή της αυτόματης αποδέσμευσης σχετικά με τις δεσμεύσεις που έγιναν το 2007 παρέχει 
κάποια ευελιξία σε μια κατάσταση όπου η έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
αποδείχθηκε βραδύτερη του αναμενόμενου.
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Τροπολογία 25
Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1083/2006
Άρθρο 93 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Στο άρθρο 93 προστίθεται η 
παρακάτω παράγραφος:
«2α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1 εδάφιο 1 και παράγραφο 2 
δεν εφαρμόζονται οι προθεσμίες 
αυτόματης αποδέσμευσης ανάληψης 
ετήσιων υποχρεώσεων αναφορικά με την 
ετήσια συνολική συνεισφορά για το 2007.»

Or. de

Τροπολογία 26
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1a
Μεταβατικά μέτρα

Για να αντιμετωπιστούν οι ιδιάζουσες 
περιστάσεις της μετάβασης στους 
κανόνες αποδέσμευσης που εισάγει ο 
παρών Κανονισμός, πιστώσεις οι οποίες 
ακυρώθηκαν λόγω των αποδεσμεύσεων 
που έγιναν από την Επιτροπή για το 
οικονομικό έτος 2007 στην εφαρμογή της 
πρώτης παραγράφου του Άρθρου93(1) 
και του Άρθρου 97 του Κανονισμού (ΕΚ) 
Αριθ.1083/2006, συμφώνως προς το 
Άρθρο 11 του Δημοσιονομικού 
Κανονισμού, θα αποκατασταθούν στον 
βαθμό που κρίνεται απαραίτητος για την 
εφαρμογή της δεύτερης παραγράφου του 
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Άρθρου 93(1) του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ.
1083/2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναβολή της αυτόματης αποδέσμευσης σχετικά με τις δεσμεύσεις που έγιναν το 2007 παρέχει 
κάποια ευελιξία σε μια κατάσταση όπου η έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
αποδείχθηκε βραδύτερη του αναμενόμενου.


