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Τροπολογία 367
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή διατηρεί κατάλογο 
των πράξεων που χρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο σε μορφότυπο CSV ή XML, 
προσβάσιμο μέσω δικτυακού τόπου, για να 
εξασφαλίζεται διαφάνεια στη στήριξη του 
Ταμείου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 
τουλάχιστον πληροφορίες για το όνομα του 
δικαιούχου, τη διεύθυνσή του και το 
χορηγούμενο ποσό της ενωσιακής 
χρηματοδότησης, καθώς και το είδος 
υλικής στέρησης που στοχεύεται από τη 
χρηματοδότηση.

Η διαχειριστική αρχή διατηρεί κατάλογο 
των πράξεων που χρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο σε μορφότυπο CSV ή XML, 
προσβάσιμο μέσω δικτυακού τόπου, για να 
εξασφαλίζεται διαφάνεια στη στήριξη του 
Ταμείου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 
τουλάχιστον πληροφορίες για το όνομα του 
δικαιούχου, τη διεύθυνσή του καθώς και 
το χορηγούμενο ποσό της ενωσιακής 
χρηματοδότησης.

Or. fi

Τροπολογία 368
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή διατηρεί κατάλογο 
των πράξεων που χρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο σε μορφότυπο CSV ή XML, 
προσβάσιμο μέσω δικτυακού τόπου, για να 
εξασφαλίζεται διαφάνεια στη στήριξη του 
Ταμείου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 
τουλάχιστον πληροφορίες για το όνομα του 
δικαιούχου, τη διεύθυνσή του και το 
χορηγούμενο ποσό της ενωσιακής 
χρηματοδότησης, καθώς και το είδος 
υλικής στέρησης που στοχεύεται από τη 
χρηματοδότηση.

Η διαχειριστική αρχή διατηρεί κατάλογο 
των πράξεων που χρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο σε μορφότυπο CSV ή XML, 
προσβάσιμο μέσω δικτυακού τόπου, για να 
εξασφαλίζεται διαφάνεια στη στήριξη του 
Ταμείου, ο οποίος θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμος για τα άτομα με αναπηρίες. 
Ο κατάλογος περιλαμβάνει τουλάχιστον 
πληροφορίες για το όνομα του δικαιούχου, 
τη διεύθυνσή του και το χορηγούμενο 
ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης, 
καθώς και το είδος υλικής στέρησης που 
στοχεύεται από τη χρηματοδότηση.
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Τροπολογία 369
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 
ενδοχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, εκτός 
εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των 
συνθηκών της διανομής.

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 και, ενδεχομένως, 
τα συνοδευτικά μέτρα, εκτός εάν αυτό 
είναι αδύνατον λόγω των συνθηκών της 
διανομής.

Or. fi

Τροπολογία 370
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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κοινό, σε κάθε σημείο στο οποίο 
παρέχονται τα τρόφιμα, τα αγαθά και, 
ενδοχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, εκτός 
εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των 
συνθηκών της διανομής.

κοινό, σε κάθε σημείο στο οποίο 
παρέχονται τα τρόφιμα και/ή τα αγαθά και, 
ενδεχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, εκτός 
εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των 
συνθηκών της διανομής.

Or. fr

Τροπολογία 371
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 
ενδοχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, εκτός 
εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των 
συνθηκών της διανομής.

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 και, ενδεχομένως, 
τα συνοδευτικά μέτρα, εκτός εάν αυτό 
είναι αδύνατον λόγω των συνθηκών της 
διανομής.

Or. fr

Τροπολογία 372
Emer Costello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι 
δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι 
ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την 

Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι 
δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι 
ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την 
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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, 
ενδοχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, εκτός 
εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των 
συνθηκών της διανομής.

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, και 
κατά τρόπο που να μην στιγματίζει τους 
τελικούς αποδέκτες και που να σέβεται 
τις εθνικές παραδόσεις, εκτός εάν αυτό 
είναι αδύνατον λόγω των συνθηκών της 
διανομής.

Or. en

Τροπολογία 373
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 
ενδοχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, εκτός 
εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των 
συνθηκών της διανομής.

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 και κατά τρόπο 
που να μην στιγματίζει τους τελικούς 
αποδέκτες.

Or. en
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Τροπολογία 374
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 
ενδοχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, εκτός 
εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των
συνθηκών της διανομής.

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 είτε
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, ή μια σημαία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν αυτό
είναι αδύνατον λόγω των συνθηκών της 
διανομής.

Or. fr

Τροπολογία 375
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συγχρηματοδότηση Συγχρηματοδότηση σε εθελοντική βάση

Or. fr

Τροπολογία 376
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συγχρηματοδότηση Χρηματοδότηση

Or. fr

Τροπολογία 377
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συγχρηματοδότηση Χρηματοδότηση

Or. fr

Τροπολογία 378
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συγχρηματοδότηση Χρηματοδότηση

Or. es

Τροπολογία 379
Frédéric Daerden

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. Κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να 
στηρίξει τις δράσεις του Ταμείου προς 
συνδρομή των εθνικών ταμείων. Το 
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επιλέξιμης δαπάνης. ποσοστό εθελοντικής συγχρηματοδότησης 
στο επίπεδο του επιχειρησιακού 
προγράμματος δεν υπερβαίνει το 85% της 
δημόσιας επιλέξιμης δαπάνης.

Or. fr

Τροπολογία 380
Csaba Őry

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 
επιλέξιμης δαπάνης.

1. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος 
ανέρχεται στο 85% της δημόσιας 
επιλέξιμης δαπάνης.

Or. en

Τροπολογία 381
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 
επιλέξιμης δαπάνης.

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

Or. fr

Τροπολογία 382
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το Ταμείο χρηματοδοτεί τα 
επιχειρησιακά προγράμματα στο 100% 
της δημόσιας επιλέξιμης δαπάνης.

Δεν μειώνει την υποχρέωση των κρατών 
μελών να εφαρμόσουν εθνικές 
στρατηγικές καταπολέμησης της 
φτώχειας. Δεν αποκλείει τη δυνατότητα 
των κρατών μελών να συμμετέχουν 
οικονομικά στις δράσεις που 
χρηματοδοτεί το Ταμείο.

Or. fr

Τροπολογία 383
Sylvie Guillaume

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 
επιλέξιμης δαπάνης.

1. Το σύνηθες ποσοστό 
συγχρηματοδότησης στο επίπεδο του 
επιχειρησιακού προγράμματος ανέρχεται 
στο 85% της δημόσιας επιλέξιμης 
δαπάνης. Μπορεί να προσαυξηθεί υπό τις 
συνθήκες που περιγράφονται στο άρθρο 
19 παράγραφος 1.

Or. fr

Τροπολογία 384
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος 
δεν υπερβαίνει:

α) το 60% της συνολικής δαπάνης
β) το 85% της συνολικής δαπάνης σε 
περίπτωση παροχής στήριξης σε κράτη 
μέλη που είναι επιλέξιμα για στήριξη στο 
πλαίσιο του Ταμείου 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 
(ΕΤΧΣ), του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας (ΕΜΣ) ή των Ταμείων 
Συνοχής (ΚΣΠ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση: το ταμείο πρέπει να στοχεύει στην κάλυψη των κρατών μελών στα οποία η ανάγκη 
για στήριξη είναι μεγαλύτερη. Διαφοροποιώντας το ποσοστό συγχρηματοδότησης ανάλογα με το 
γενικό επίπεδο ευημερίας (κριτήρια συνοχής) ή τη χρηματοδοτική ενίσχυση, θα διατίθεται 
μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης σε χώρες όπου υφίσταται μεγαλύτερο πρόβλημα σοβαρής 
υλικής στέρησης και στέρησης τροφής.

Τροπολογία 385
Sergio Gutiérrez Prieto

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 επιλέξιμης δαπάνης.

1. Το 100% της δημόσιας επιλέξιμης 
δαπάνης χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. es

Τροπολογία 386
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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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 
επιλέξιμης δαπάνης.

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό χρηματοδότησης εναρμονίζεται με το ποσοστό του 100% που προβλεπόταν σε 
προηγούμενα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας. Η συγχρηματοδότηση με πόρους των 
κρατών μελών μπορεί να δημιουργήσει οικονομικά εμπόδια στην υλοποίηση του προγράμματος.

Τροπολογία 387
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πέραν της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς, η συγχρηματοδότηση από 
τον εθνικό προϋπολογισμό μπορεί επίσης 
να περιλαμβάνει χρηματοδοτικούς 
πόρους, τρόφιμα και βασικά αγαθά που 
αποκτούνται ανεξάρτητα από 
φιλανθρωπικές οργανώσεις που 
συμμετέχουν στην υλοποίηση του 
προγράμματος, καθώς και τη συνεισφορά 
τους με τη μορφή πρόσβασης σε χώρους 
αποθηκών και γραφείων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η αντιστάθμιση με την παροχή τροφίμων, βασικών αγαθών και πρόσβασης σε χώρους 
αποθηκών και γραφείων θα διευκολύνει την υλοποίηση του προγράμματος, ιδίως σε περιόδους 
κρίσης, όπου η χρηματοδοτική συνεισφορά σε ποσοστό 15% ενδέχεται να είναι δύσκολο να 
επιτευχθεί.
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Τροπολογία 388
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι δικαιούχοι σε καμία περίπτωση 
δεν συγχρηματοδοτούν τις πράξεις του εν 
λόγω Ταμείου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση: φιλανθρωπικές οργανώσεις πέραν των ίδιων των δικαιούχων πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν στη συγχρηματοδότηση επιπλέον ή αντί των κρατών μελών 
(συνεπώς «συνολική» αντί για «δημόσια»). Ωστόσο, πρέπει να αποφευχθεί τα κράτη μέλη να 
απευθύνονται στους ίδιους τους δικαιούχους για συγχρηματοδότηση.

Τροπολογία 389
Sergio Gutiérrez Prieto

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. es

Τροπολογία 390
Frédéric Daerden
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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.

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

Or. fr

Τροπολογία 391
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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.

2. Η απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος καθορίζει το ανώτατο 
ποσοστό στήριξης από το Ταμείο.

Or. fr

Τροπολογία 392
Csaba Őry

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που 
εκτελούνται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής ή εξ ονόματος της Επιτροπής 
μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 

3. Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που 
εκτελούνται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής ή εξ ονόματος της Επιτροπής 
μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 



AM\928613EL.doc 15/87 PE506.148v01-00

EL

100%. 85%.

Or. en

Τροπολογία 393
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
Αύξηση στις πληρωμές για κράτη μέλη με 
προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες
1. Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα 
ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι 
πληρωμές του τελικού υπολοίπου 
μπορούν να αυξηθούν κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το 
αυξημένο ποσοστό, που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 100%, εφαρμόζεται σε 
αιτήσεις πληρωμών που αφορούν τη 
λογιστική περίοδο κατά την οποία το 
κράτος μέλος υπέβαλε την αίτησή του και 
μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους 
κατά τις οποίες το κράτος μέλος πληροί 
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εάν το οικείο κράτος μέλος έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του 
Συμβουλίου·
β) εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 του Συμβουλίου·
γ) η χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε στη 
διάθεσή του σύμφωνα με τη Συνθήκη για 
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
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Σταθερότητας.
2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, 
η στήριξη της Ένωσης με μορφή 
ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών 
του τελικού υπολοίπου δεν είναι 
υψηλότερη από τη δημόσια στήριξη και 
το ανώτατο ποσό της στήριξης από το 
Ταμείο, όπως ορίζεται στην απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Or. fi

Τροπολογία 394
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
Αύξηση στις πληρωμές για κράτη μέλη με 
προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες
1. Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα 
ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι 
πληρωμές του τελικού υπολοίπου 
μπορούν να αυξηθούν κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το 
αυξημένο ποσοστό, που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 100%, εφαρμόζεται σε 
αιτήσεις πληρωμών που αφορούν τη 
λογιστική περίοδο κατά την οποία το 
κράτος μέλος υπέβαλε την αίτησή του και 
μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους 
κατά τις οποίες το κράτος μέλος πληροί 
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εάν το οικείο κράτος μέλος έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του 
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Συμβουλίου·
β) εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 του Συμβουλίου·
γ) η χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε στη 
διάθεσή του σύμφωνα με τη Συνθήκη για 
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας.
2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, 
η στήριξη της Ένωσης με μορφή 
ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών 
του τελικού υπολοίπου δεν είναι 
υψηλότερη από τη δημόσια στήριξη και 
το ανώτατο ποσό της στήριξης από το 
Ταμείο, όπως ορίζεται στην απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Or. fr

Τροπολογία 395
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
Αύξηση στις πληρωμές για κράτη μέλη με 
προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες
1. Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα 
ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι 
πληρωμές του τελικού υπολοίπου 
μπορούν να αυξηθούν κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το 
αυξημένο ποσοστό, που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 100%, εφαρμόζεται σε 
αιτήσεις πληρωμών που αφορούν τη 
λογιστική περίοδο κατά την οποία το 
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κράτος μέλος υπέβαλε την αίτησή του και 
μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους 
κατά τις οποίες το κράτος μέλος πληροί 
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εάν το οικείο κράτος μέλος έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του 
Συμβουλίου·
β) εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 του Συμβουλίου·
γ) η χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε στη 
διάθεσή του σύμφωνα με τη Συνθήκη για 
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας.
2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, 
η στήριξη της Ένωσης με μορφή 
ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών 
του τελικού υπολοίπου δεν είναι 
υψηλότερη από τη δημόσια στήριξη και 
το ανώτατο ποσό της στήριξης από το 
Ταμείο, όπως ορίζεται στην απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Or. es

Τροπολογία 396
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα 
ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι 
πληρωμές του τελικού υπολοίπου 
μπορούν να αυξηθούν κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού 

διαγράφεται
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συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το 
αυξημένο ποσοστό, που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 100%, εφαρμόζεται σε 
αιτήσεις πληρωμών που αφορούν τη 
λογιστική περίοδο κατά την οποία το 
κράτος μέλος υπέβαλε την αίτησή του και 
μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους 
κατά τις οποίες το κράτος μέλος πληροί 
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εάν το οικείο κράτος μέλος έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του 
Συμβουλίου·
β) εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 του Συμβουλίου·
γ) η χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε στη 
διάθεσή του σύμφωνα με τη Συνθήκη για 
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας.

Or. es

Τροπολογία 397
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα 
ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι 
πληρωμές του τελικού υπολοίπου μπορούν 
να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 
άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης 
που εφαρμόζεται στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα. Το αυξημένο ποσοστό, που 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%,
εφαρμόζεται σε αιτήσεις πληρωμών που 

1. Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα 
ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι 
πληρωμές του τελικού υπολοίπου μπορούν 
να αυξηθούν κατά 10 ή 15 ποσοστιαίες 
μονάδες άνω του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το αυξημένο 
ποσοστό εφαρμόζεται σε αιτήσεις 
πληρωμών που αφορούν τη λογιστική 
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αφορούν τη λογιστική περίοδο κατά την 
οποία το κράτος μέλος υπέβαλε την αίτησή 
του και μεταγενέστερες λογιστικές 
περιόδους κατά τις οποίες το κράτος μέλος 
πληροί μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

περίοδο κατά την οποία το κράτος μέλος 
υπέβαλε την αίτησή του και 
μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους κατά 
τις οποίες το κράτος μέλος πληροί μία από 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. pt

Τροπολογία 398
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη που πληρούν μία από 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) και β) μπορούν να 
επωφεληθούν από ποσοστό 
συγχρηματοδότησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος που ανέρχεται έως και στο 
95%· τα κράτη μέλη που πληρούν δύο 
προϋποθέσεις μπορούν να επωφεληθούν 
από ποσοστό συγχρηματοδότησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος που 
ανέρχεται στο 100% του συνόλου των 
επιλέξιμων δαπανών.

Or. pt

Τροπολογία 399
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν το οικείο κράτος μέλος έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει του 

διαγράφεται
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του 
Συμβουλίου·

Or. es

Τροπολογία 400
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν το οικείο κράτος μέλος έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του 
Συμβουλίου·

α) εάν στο οικείο κράτος μέλος το 
ποσοστό της ανεργίας υπερβαίνει το 10%·

Or. pt

Τροπολογία 401
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 του Συμβουλίου·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 402
Inês Cristina Zuber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 του Συμβουλίου·

β) εάν στο οικείο κράτος μέλος το 
ποσοστό της φτώχειας και/ή του 
κοινωνικού αποκλεισμού υπερβαίνει το 
20%·

Or. pt

Τροπολογία 403
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε στη 
διάθεσή του σύμφωνα με τη Συνθήκη για 
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 404
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε στη 
διάθεσή του σύμφωνα με τη Συνθήκη για 
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας.

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 405
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, 
η στήριξη της Ένωσης με μορφή 
ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών 
του τελικού υπολοίπου δεν είναι 
υψηλότερη από τη δημόσια στήριξη και 
το ανώτατο ποσό της στήριξης από το 
Ταμείο, όπως ορίζεται στην απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 406
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η 
στήριξη της Ένωσης με μορφή ενδιάμεσων 
πληρωμών και πληρωμών του τελικού 
υπολοίπου δεν είναι υψηλότερη από τη
δημόσια στήριξη και το ανώτατο ποσό της 
στήριξης από το Ταμείο, όπως ορίζεται 
στην απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η 
στήριξη της Ένωσης με μορφή ενδιάμεσων 
πληρωμών και πληρωμών του τελικού 
υπολοίπου δεν είναι υψηλότερη από τη 
δημόσια και/ή την ιδιωτική στήριξη και το 
ανώτατο ποσό της στήριξης από το Ταμείο, 
όπως ορίζεται στην απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 407
Sari Essayah
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα τρόφιμα μπορούν να αγοράζονται από 
τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

Or. fi

Τροπολογία 408
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα τρόφιμα και τα αγαθά για τους 
τελικούς αποδέκτες μπορούν να 
αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-
εταίρους.

Or. fr

Τροπολογία 409
Csaba Őry

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα τρόφιμα και τα αγαθά για άτομα που 
πλήττονται από τη φτώχεια μπορούν να 
αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-
εταίρους.

Or. en
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Τροπολογία 410
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα τρόφιμα και τα αγαθά για τους 
τελικούς αποδέκτες μπορούν να 
αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-
εταίρους.

Or. pt

Τροπολογία 411
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα τρόφιμα και τα αγαθά για προσωπική 
χρήση από τους τελικούς αποδέκτες 
μπορούν να αγοράζονται από τις ίδιες τις 
οργανώσεις-εταίρους.

Or. fr

Τροπολογία 412
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα τρόφιμα για τους απόρους μπορούν να 
αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-
εταίρους.

Or. fr
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Τροπολογία 413
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα τρόφιμα και τα αγαθά για προσωπική 
χρήση από τους τελικούς αποδέκτες και 
οι διευκολύνσεις για τη λήψη των μέτρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2α μπορούν να αγοράζονται 
από τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 414
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα τρόφιμα και τα αγαθά για απόρους
μπορούν να αγοράζονται από τις ίδιες τις 
οργανώσεις-εταίρους.

Or. es

Τροπολογία 415
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα τρόφιμα και τα αγαθά για προσωπική 
χρήση από τους απόρους μπορούν να 
αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-



AM\928613EL.doc 27/87 PE506.148v01-00

EL

εταίρους.

Or. fr

Τροπολογία 416
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα τρόφιμα και τα αγαθά για τους 
τελικούς αποδέκτες του Ταμείου μπορούν 
να αγοράζονται από τις ίδιες τις 
οργανώσεις-εταίρους.

Or. fr

Τροπολογία 417
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν 
καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση 
τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα 
ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που 
αφορά τα εν λόγω αποθέματα 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων 
και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν 
καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση 
τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα 
ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που 
αφορά τα εν λόγω αποθέματα 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων, 
συμπληρωματικά προς το Ταμείο. Δεν 
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περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 
του παρόντος κανονισμού, να 
συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό 
τη μείωση των χορηγούμενων κονδυλίων 
από το Ταμείο προς τα κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 418
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν 
καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση 
τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα 
ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που 
αφορά τα εν λόγω αποθέματα 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων 
και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 
περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του 
παρόντος κανονισμού, να 
συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν 
καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση 
τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα 
ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που 
αφορά τα εν λόγω αποθέματα 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων 
και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 
περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του 
παρόντος κανονισμού, να 
συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 419
Marije Cornelissen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν 
καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση 
τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα 
ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που 
αφορά τα εν λόγω αποθέματα 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων 
και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 
περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του 
παρόντος κανονισμού, να 
συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν 
καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση 
τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα 
ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που 
αφορά τα εν λόγω αποθέματα 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων 
και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 
περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του 
παρόντος κανονισμού, να 
συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα ή να 
εξασφαλίζουν συγχρηματοδότηση από 
ιδιωτικούς φορείς ή φιλανθρωπικά 
ιδρύματα πέραν των δικαιούχων.

Or. en

Τροπολογία 420
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
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παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν 
καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση 
τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα 
ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που 
αφορά τα εν λόγω αποθέματα 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων 
και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 
περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 
του παρόντος κανονισμού, να 
συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν 
καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση 
τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα 
ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που 
αφορά τα εν λόγω αποθέματα 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων 
συμπληρωματικά προς τους πόρους του 
Ταμείου, χωρίς να αφαιρείται το κόστος 
χρήσης από τις χορηγούμενες πιστώσεις.

Or. es

Τροπολογία 421
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν 
καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση 
τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα 
ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που 
αφορά τα εν λόγω αποθέματα 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων 
και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 
περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του 

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν 
καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση 
τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα 
ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που 
αφορά τα εν λόγω αποθέματα 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων 
και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 
περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του 
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παρόντος κανονισμού, να 
συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

παρόντος κανονισμού, να 
συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα και 
είναι συμπληρωματικά προς το Ταμείο.

Or. fr

Τροπολογία 422
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η υλική αυτή βοήθεια διανέμεται 
δωρεάν στους απόρους.

4. Η επισιτιστική αυτή βοήθεια διανέμεται 
δωρεάν στους απόρους.

Or. fi

Τροπολογία 423
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η υλική αυτή βοήθεια διανέμεται 
δωρεάν στους απόρους.

4. Η υλική αυτή βοήθεια διανέμεται 
δωρεάν στους απόρους.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 424
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η υλική αυτή βοήθεια διανέμεται 4. Τα τρόφιμα και η υλική βοήθεια 
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δωρεάν στους απόρους. διανέμονται δωρεάν στους απόρους, χωρίς 
καμία εξαίρεση.

Or. en

Τροπολογία 425
Emer Costello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η υλική αυτή βοήθεια διανέμεται
δωρεάν στους απόρους.

4. Τα τρόφιμα και η υλική βοήθεια 
διανέμονται κατά κανόνα δωρεάν στους 
απόρους. Εφόσον προβλέπεται στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος, οι οργανώσεις-εταίροι
μπορούν να ζητήσουν από τους τελικούς 
αποδέκτες την καταβολή συμβολικού 
ποσού για τα τρόφιμα ή τα αγαθά.

Or. en

Τροπολογία 426
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η υλική αυτή βοήθεια διανέμεται 
δωρεάν στους απόρους.

4. Η επισιτιστική και/ή υλική αυτή 
βοήθεια διανέμεται εν γένει δωρεάν στους 
απόρους. Εφόσον η επισιτιστική και/ή
υλική αυτή βοήθεια που διανέμεται στους 
απόρους επιδιώκει επίσης την κοινωνική 
ενσωμάτωση ή αποκατάσταση, μπορεί να 
ζητηθεί από τους τελικούς αποδέκτες η 
καταβολή συμβολικού ποσού που δεν 
υπερβαίνει το 10% των τιμών της αγοράς.

Or. fr
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Τροπολογία 427
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μια πράξη που χρηματοδοτείται από 
το Ταμείο δεν μπορεί να λάβει 
χρηματοδότηση από άλλο μέσο της 
Ένωσης.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

To TEBA διευρύνει τις αποστολές που πρέπει να εκπληρώσουν οι οργανώσεις-εταίροι. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να επωφελούνται από τη μέγιστη δυνατή 
ευελιξία στις χρηματοδοτήσεις τους.

Τροπολογία 428
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μια πράξη που χρηματοδοτείται από το 
Ταμείο δεν μπορεί να λάβει 
χρηματοδότηση από άλλο μέσο της 
Ένωσης.

5. Μια πράξη που χρηματοδοτείται από το 
Ταμείο δεν μπορεί να λάβει 
χρηματοδότηση από άλλο μέσο της 
Ένωσης. Ωστόσο, οι δικαιούχοι έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά και με τον βέλτιστο 
δυνατό τρόπο τα ευρωπαϊκά ταμεία,
όπως το ΕΚΤ, για να αναλάβουν 
συμπληρωματικές δράσεις με στόχο την 
ανακούφιση από τη φτώχεια καθώς και 
την κοινωνική ενσωμάτωση, 
αποφεύγοντας παράλληλα τη διπλή 
χρηματοδότηση. 

Or. en
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Τροπολογία 429
Csaba Őry

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) επιστροφή με βάση το κόστος ανά 
μονάδα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 430
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ιγ) κατ’ αποκοπήν ποσά που δεν 
υπερβαίνουν τις 100 000 ευρώ δημόσιας 
στήριξης ως προχρηματοδότηση με την 
υπογραφή της σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 431
Csaba Őry

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) κατ’ αποκοπήν χρηματοδότηση που 
καθορίζεται με την εφαρμογή ενός 
ποσοστού σε μία ή περισσότερες 
προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών.

διαγράφεται

Or. en



AM\928613EL.doc 35/87 PE506.148v01-00

EL

Τροπολογία 432
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) κατ’ αποκοπήν χρηματοδότηση που 
καθορίζεται με την εφαρμογή ενός 
ποσοστού σε μία ή περισσότερες 
προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών.

ιδ) κατ’ αποκοπήν χρηματοδότηση που 
καθορίζεται με την εφαρμογή ενός 
ποσοστού σε μια προκαθορισμένη 
κατηγορία δαπανών ως
προχρηματοδότηση με την υπογραφή της 
σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 433
Csaba Őry

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιλογές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορούν να συνδυαστούν 
μόνον εφόσον η καθεμία εφαρμόζεται σε 
διαφορετική κατηγορία δαπανών ή 
χρησιμοποιούνται για διαδοχικές φάσεις 
της ίδιας πράξης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 434
Csaba Őry

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα ποσά των δαπανών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
β), γ) και δ) καθορίζονται βάσει:

διαγράφεται

α) μιας δίκαιης, αντικειμενικής και 
επαληθεύσιμης μεθόδου υπολογισμού που 
βασίζεται στα ακόλουθα:
i) στατιστικά δεδομένα ή άλλες 
αντικειμενικές πληροφορίες· ή
ii) επαληθευμένα ιστορικά δεδομένα του 
κάθε δικαιούχου ή στην εφαρμογή των 
συνήθων πρακτικών λογιστικής εγγραφής 
δαπανών·
β) μεθόδων και αντίστοιχου κόστους ανά 
μονάδα, εφάπαξ ποσών και κατ’ 
αποκοπήν χρηματοδότησης που 
εφαρμόζονται σε συστήματα για 
επιχορηγήσεις τα οποία 
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το 
κράτος μέλος για παρόμοιο τύπο πράξης 
και δικαιούχο·
γ) συντελεστών που καθορίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό·
δ) κατά περίπτωση, με παραπομπή σε 
σχέδιο προϋπολογισμού εκ των προτέρων 
συμφωνημένο από τη διαχειριστική αρχή, 
αν η δημόσια στήριξη δεν υπερβαίνει τις 
100 000 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 435
Csaba Őry

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα ποσά που υπολογίζονται με τους 
τρόπους που αναφέρονται στην 

διαγράφεται
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παράγραφο 1 στοιχεία β), γ) και δ) 
θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες που 
έχουν πραγματοποιηθεί και πληρωθεί από 
τον δικαιοόυχο για τον σκοπό της 
εφαρμογής του τίτλου VI.

Or. en

Τροπολογία 436
Sari Essayah

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· 

Or. fi

Τροπολογία 437
Frédéric Daerden

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 τελικών 
αποδεκτών·

Or. fr

Τροπολογία 438
Inês Cristina Zuber
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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 τελικών 
αποδεκτών·

Or. pt

Τροπολογία 439
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 τελικών 
αποδεκτών·

Or. fr

Τροπολογία 440
Sylvie Guillaume

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 για 
την προσωπική χρήση των απόρων·

Or. fr
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Τροπολογία 441
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ιε) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και 
βασικών καταναλωτικών αγαθών για την 
προσωπική χρήση των τελικών 
αποδεκτών·

Or. en

Τροπολογία 442
Sergio Gutiérrez Prieto

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·

Or. es

Τροπολογία 443
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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·

Or. fr
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Τροπολογία 444
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 τελικών 
αποδεκτών·

Or. fr

Τροπολογία 445
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 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 αγοράζονται από 
δημόσιο φορέα ο οποίος τα παρέχει στη 
συνέχεια σε οργανώσεις-εταίρους, το 
κόστος μεταφοράς των τροφίμων στις 
αποθήκες των οργανώσεων-εταίρων βάσει 
κατ’ αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών 
που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Or. fi

Τροπολογία 446
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 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 προσωπική 
χρήση των τελικών αποδεκτών 
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

Τροπολογία 447
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 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 προσωπική 
χρήση των τελικών αποδεκτών
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. pt

Τροπολογία 448
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 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 προσωπική 
χρήση των τελικών αποδεκτών
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

Τροπολογία 449
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 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 για προσωπική χρήση 
των απόρων αγοράζονται από δημόσιο 
φορέα ο οποίος τα παρέχει στη συνέχεια σε 
οργανώσεις-εταίρους, το κόστος 
μεταφοράς των τροφίμων στις αποθήκες 
των οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ 
αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Or. fr

Τροπολογία 450
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β



AM\928613EL.doc 43/87 PE506.148v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 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 προσωπική 
χρήση των τελικών αποδεκτών
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. en

Τροπολογία 451
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 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 προσωπική 
χρήση των απόρων 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. es

Τροπολογία 452
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 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 προσωπική 
χρήση των τελικών αποδεκτών 
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

Τροπολογία 453
Csaba Őry

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες 
μεταφοράς και αποθήκευσης που 
επωμίζονται οι οργανώσεις-εταίροι βάσει 
κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% των 
δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο 
α)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 454
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες 
μεταφοράς και αποθήκευσης που 
επωμίζονται οι οργανώσεις-εταίροι βάσει 

γ) οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες 
μεταφοράς και αποθήκευσης που 
επωμίζονται οι οργανώσεις-εταίροι βάσει 
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κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% των δαπανών 
που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

κατ’ αποκοπήν ποσοστού 7% των δαπανών 
που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή, 
κατόπιν αιτήματός τους, έως το ποσό των 
επιλέξιμων δαπανών που όντως 
πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν·

Or. en

Τροπολογία 455
Marije Cornelissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) οι δαπάνες που επωμίζονται δημόσιοι 
φορείς ή οργανώσεις-εταίροι με στόχο 
την ενίσχυση των τοπικών αλυσίδων 
εφοδιασμού τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 456
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες 
κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες 
αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις 
οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν 
απευθείας την υλική βοήθεια στους 
απόρους, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 
5% επί των δαπανών που αναφέρονται στο 
στοιχείο α)·

δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες 
κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες 
αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις 
οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν 
απευθείας την επισιτιστική βοήθεια στους 
απόρους, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 
5% επί των δαπανών που αναφέρονται στο 
στοιχείο α)·

Or. fi
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Τροπολογία 457
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες 
κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες 
αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις 
οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν 
απευθείας την υλική βοήθεια στους 
απόρους, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 
5% επί των δαπανών που αναφέρονται στο 
στοιχείο α)·

δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες 
κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες 
αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις 
οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν 
απευθείας την υλική βοήθεια στους 
απόρους, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 
5% επί των δαπανών που αναφέρονται στο 
στοιχείο α)·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 458
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες 
κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες 
αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις 
οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν 
απευθείας την υλική βοήθεια στους 
απόρους, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 
5% επί των δαπανών που αναφέρονται στο 
στοιχείο α)·

δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες 
κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες 
αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις 
οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν 
απευθείας την υλική βοήθεια στους 
απόρους, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 
7% επί των δαπανών που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) ή, κατόπιν αιτήματός τους, 
έως το ποσό των επιλέξιμων δαπανών 
που όντως πραγματοποιήθηκαν και 
καταβλήθηκαν·

Or. en
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Τροπολογία 459
Danuta Jazłowiecka

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ο ΦΠΑ δεν είναι ανακτήσιμος.

Or. pl

Τροπολογία 460
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κόστος μεταχειρισμένων αγαθών· διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 461
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κόστος μεταχειρισμένων αγαθών· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 462
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κόστος μεταχειρισμένων αγαθών· διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 463
Csaba Őry

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν πρωτοβουλίας των κρατών 
μελών, το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
μπορεί να χρηματοδοτήσει, μέχρι 
ανώτατου ποσοστού 4% της χορήγησης
του Ταμείου, μέτρα προπαρασκευαστικά, 
διαχειριστικά, παρακολούθησης, 
διοικητικής και τεχνικής βοήθειας, 
λογιστικού ελέγχου, ενημέρωσης, ελέγχου 
και αξιολόγησης που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Μπορεί επίσης να χρηματοδοτήσει 
τεχνική βοήθεια και ανάπτυξη 
ικανοτήτων των οργανώσεων-εταίρων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 464
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 διαγράφεται
Γενικές αρχές των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου των κρατών 
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μελών
Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 
εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:
α) περιγραφή των καθηκόντων κάθε 
αρμόδιου φορέα σε θέματα διαχείρισης 
και ελέγχου και την κατανομή 
αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό του κάθε 
φορέα·
β) συμμόρφωση με την αρχή του 
διαχωρισμού των λειτουργιών μεταξύ των 
φορέων και στο εσωτερικό των εν λόγω 
φορέων·
γ) διαδικασίες που εξασφαλίζουν την 
ορθότητα και κανονικότητα των 
δηλούμενων δαπανών·
δ) πληροφορικά συστήματα για την 
τήρηση λογιστικών στοιχείων, την 
αποθήκευση και διαβίβαση 
δημοσιονομικών δεδομένων και 
δεδομένων για τους δείκτες, την 
παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων·
ε) συστήματα για τη σύνταξη εκθέσεων 
και την παρακολούθηση, όταν ο αρμόδιος 
φορέας αναθέτει την εκτέλεση 
καθηκόντων σε άλλο φορέα·
στ) ρυθμίσεις για τον έλεγχο της 
λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου·
ζ) συστήματα και διαδικασίες για τη 
διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου·
η) πρόληψη, ανίχνευση και διόρθωση 
παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της 
απάτης, και είσπραξη αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών μαζί με τους 
ενδεχόμενους τόκους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διενεργούν τους 
κατάλληλους διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους και επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις 
παρατυπιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
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Τροπολογία 465
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια 
διαχειριστική αρχή, μια αρχή 
πιστοποίησης και μια λειτουργικά 
ανεξάρτητη αρχή ελέγχου ταμείου ΕΔΕ 
για το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 466
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται
Αρμοδιότητες των κρατών μελών
1. Τα κράτη μέλη εκτελούν τις 
υποχρεώσεις διαχείρισης, ελέγχου και 
λογιστικού ελέγχου και αναλαμβάνουν τις 
συνακόλουθες αρμοδιότητες που 
ορίζονται στους κανόνες περί 
επιμερισμένης διαχείρισης, οι οποίοι 
ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό 
και στον παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα 
με την αρχή της επιμερισμένης 
διαχείρισης, τα κράτη μέλη είναι 
υπεύθυνα για τη διαχείριση και τον έλεγχο 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
2. Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, 
εντοπίζουν και διορθώνουν παρατυπίες 
και ανακτούν αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά καθώς και τόκους 
υπερημερίας. Κοινοποιούν τις παρατυπίες 
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αυτές στην Επιτροπή και τηρούν την 
Επιτροπή ενήμερη για την πρόοδο των 
σχετικών διοικητικών και δικαστικών 
διαδικασιών.
Όταν δεν είναι εφικτή η ανάκτηση 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε 
έναν δικαιούχο εξαιτίας παράλειψης ή 
αμέλειας από πλευράς ενός κράτους 
μέλους, το εν λόγω κράτος μέλος είναι 
υπεύθυνο για την επιστροφή των 
σχετικών ποσών στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 59 που θεσπίζει λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις των 
κρατών μελών οι οποίες προσδιορίζονται 
στην παρούσα παράγραφο.
3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
εφαρμόζουν διαδικασία για την 
ανεξάρτητη εξέταση και επίλυση 
καταγγελιών σχετικά με την επιλογή ή την 
εφαρμογή πράξεων 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ταμείο. 
Τα κράτη μέλη αναφέρουν τα 
αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων 
στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος.
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 εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3.

Or. fr

Τροπολογία 467
Sergio Gutiérrez Prieto
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εκτελούν τις 
υποχρεώσεις διαχείρισης, ελέγχου και 
λογιστικού ελέγχου και αναλαμβάνουν τις 
συνακόλουθες αρμοδιότητες που ορίζονται 
στους κανόνες περί επιμερισμένης 
διαχείρισης, οι οποίοι ορίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και στον 
παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με την αρχή 
της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη 
μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και 
τον έλεγχο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

1. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις 
εμπλεκόμενες οργανώσεις πολιτών,
εκτελούν τις υποχρεώσεις διαχείρισης, 
ελέγχου και λογιστικού ελέγχου και 
αναλαμβάνουν τις συνακόλουθες 
αρμοδιότητες που ορίζονται στους κανόνες 
περί επιμερισμένης διαχείρισης, οι οποίοι 
ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό 
και στον παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με 
την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, 
τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Or. es

Τροπολογία 468
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
εφαρμόζουν διαδικασία για την 
ανεξάρτητη εξέταση και επίλυση 
καταγγελιών σχετικά με την επιλογή ή την 
εφαρμογή πράξεων 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ταμείο. 
Τα κράτη μέλη αναφέρουν τα 
αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων στην 
Επιτροπή, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
εφαρμόζουν διαδικασία για την 
ανεξάρτητη εξέταση και επίλυση 
καταγγελιών σχετικά με την επιλογή ή την 
εφαρμογή πράξεων χρηματοδοτούμενων
από το Ταμείο. Τα κράτη μέλη αναφέρουν 
τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων 
στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος.

Or. es

Τροπολογία 469
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 28 διαγράφεται
Ορισμός και οργάνωση των φορέων 
διαχείρισης και ελέγχου
1. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική 
δημόσια αρχή ή φορέα ως διαχειριστική 
αρχή.
2. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική 
δημόσια αρχή ή φορέα ως αρχή 
πιστοποίησης, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3.
3. Το κράτος μέλος μπορεί να ορίσει μια 
διαχειριστική αρχή η οποία να εκτελεί 
συμπληρωματικά και τα καθήκοντα της 
αρχής πιστοποίησης.
4. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική 
δημόσια αρχή ή φορέα, λειτουργικά 
ανεξάρτητη(-ο) από τη διαχειριστική 
αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ως 
αρχή ελέγχου.
5. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης της 
αρχής του διαχωρισμού των λειτουργιών, 
η διαχειριστική αρχή, η αρχή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση, και η 
αρχή ελέγχου μπορούν να αποτελούν 
μέρος της ίδιας δημόσιας αρχής ή φορέα.
6. Το κράτος μέλος μπορεί να ορίσει έναν 
ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς για 
να εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα της 
διαχειριστικής αρχής ή της αρχής 
πιστοποίησης υπό την ευθύνη της εν λόγω 
αρχής. Οι σχετικές ρυθμίσεις μεταξύ της 
διαχειριστικής αρχής ή της αρχής 
πιστοποίησης και των ενδιάμεσων 
φορέων καταγράφονται σε επίσημο 
έγγραφο.
7. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική 
αρχή μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση 
μέρους του επιχειρησιακού 
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προγράμματος σε έναν ενδιάμεσο φορέα 
μέσω γραπτής συμφωνίας μεταξύ του 
ενδιάμεσου φορέα και του κράτους 
μέλους ή της διαχειριστικής αρχής. Ο 
ενδιάμεσος φορέας παρέχει εγγυήσεις της 
φερεγγυότητας και των ικανοτήτων του 
στον οικείο τομέα καθώς και της 
διοικητικής και δημοσιονομικής του 
διαχείρισης.
8. Το κράτος μέλος ορίζει εγγράφως τους 
κανόνες που διέπουν τις σχέσεις του με 
τις διαχειριστικές αρχές, τις αρχές 
πιστοποίησης και τις ελεγκτικές αρχές, 
τις σχέσεις μεταξύ των εν λόγω αρχών 
και τις σχέσεις αυτών των αρχών με την 
Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 470
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 28 διαγράφεται
Ορισμός και οργάνωση των φορέων 
διαχείρισης και ελέγχου
1. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική 
δημόσια αρχή ή φορέα ως διαχειριστική 
αρχή.
2. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική 
δημόσια αρχή ή φορέα ως αρχή 
πιστοποίησης, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3.
3. Το κράτος μέλος μπορεί να ορίσει μια 
διαχειριστική αρχή η οποία να εκτελεί 
συμπληρωματικά και τα καθήκοντα της 
αρχής πιστοποίησης.
4. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική 
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δημόσια αρχή ή φορέα, λειτουργικά 
ανεξάρτητη(-ο) από τη διαχειριστική 
αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ως 
αρχή ελέγχου.
5. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης της 
αρχής του διαχωρισμού των λειτουργιών, 
η διαχειριστική αρχή, η αρχή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση, και η 
αρχή ελέγχου μπορούν να αποτελούν 
μέρος της ίδιας δημόσιας αρχής ή φορέα.
6. Το κράτος μέλος μπορεί να ορίσει έναν 
ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς για 
να εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα της 
διαχειριστικής αρχής ή της αρχής 
πιστοποίησης υπό την ευθύνη της εν λόγω 
αρχής. Οι σχετικές ρυθμίσεις μεταξύ της 
διαχειριστικής αρχής ή της αρχής 
πιστοποίησης και των ενδιάμεσων 
φορέων καταγράφονται σε επίσημο 
έγγραφο.
7. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική 
αρχή μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση 
μέρους του επιχειρησιακού 
προγράμματος σε έναν ενδιάμεσο φορέα 
μέσω γραπτής συμφωνίας μεταξύ του 
ενδιάμεσου φορέα και του κράτους 
μέλους ή της διαχειριστικής αρχής. Ο 
ενδιάμεσος φορέας παρέχει εγγυήσεις της 
φερεγγυότητας και των ικανοτήτων του 
στον οικείο τομέα καθώς και της 
διοικητικής και δημοσιονομικής του 
διαχείρισης.
8. Το κράτος μέλος ορίζει εγγράφως τους 
κανόνες που διέπουν τις σχέσεις του με 
τις διαχειριστικές αρχές, τις αρχές 
πιστοποίησης και τις ελεγκτικές αρχές, 
τις σχέσεις μεταξύ των εν λόγω αρχών 
και τις σχέσεις αυτών των αρχών με την 
Επιτροπή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διενεργούν τους 
κατάλληλους διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους και επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις 
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παρατυπιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τροπολογία 471
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική 
δημόσια αρχή ή φορέα ως διαχειριστική 
αρχή.

1. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική 
δημόσια αρχή ή φορέα ως διαχειριστική 
αρχή ταμείου ΕΔΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφύγουν τη δημιουργία διπλών δομών και να χρησιμοποιούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τους υφιστάμενους οργανισμούς για τη διαχείριση και τον έλεγχο 
του εν λόγω Ταμείου.

Τροπολογία 472
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική 
δημόσια αρχή ή φορέα ως αρχή 
πιστοποίησης, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3.

2. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική 
δημόσια αρχή ή φορέα ως αρχή 
πιστοποίησης ενός ταμείου ΕΔΕ, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 3.

Or. en

Τροπολογία 473
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος μπορεί να ορίσει μια 
διαχειριστική αρχή η οποία να εκτελεί 
συμπληρωματικά και τα καθήκοντα της 
αρχής πιστοποίησης.

3. Το κράτος μέλος μπορεί να ορίσει μια 
διαχειριστική αρχή ταμείου ΕΔΕ η οποία 
να εκτελεί συμπληρωματικά και τα 
καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 474
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το κράτος μέλος μπορεί να ορίσει έναν 
ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς για 
να εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα της 
διαχειριστικής αρχής ή της αρχής 
πιστοποίησης υπό την ευθύνη της εν λόγω 
αρχής. Οι σχετικές ρυθμίσεις μεταξύ της 
διαχειριστικής αρχής ή της αρχής 
πιστοποίησης και των ενδιάμεσων φορέων 
καταγράφονται σε επίσημο έγγραφο.

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς 
ταμείου ΕΔΕ για να εκτελούν 
συγκεκριμένα καθήκοντα της 
διαχειριστικής αρχής ή της αρχής 
πιστοποίησης υπό την ευθύνη της εν λόγω 
αρχής. Οι σχετικές ρυθμίσεις μεταξύ της 
διαχειριστικής αρχής ή της αρχής 
πιστοποίησης και των ενδιάμεσων φορέων 
καταγράφονται σε επίσημο έγγραφο.

Or. en

Τροπολογία 475
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 476
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διενεργούν τους 
κατάλληλους διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους και επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις 
παρατυπιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τροπολογία 477
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επαληθεύει την παράδοση των 
συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών και την πραγματική καταβολή 
των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι 
και ότι οι δαπάνες αυτές είναι σύμφωνες με 
το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης και του 
κράτους μέλους, το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και τους όρους για την 
υποστήριξη της πράξης·

α) επαληθεύει την παράδοση των 
χρηματοδοτούμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών και την πραγματική καταβολή 
των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι 
και ότι οι δαπάνες αυτές είναι σύμφωνες με 
το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης και του 
κράτους μέλους, το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και τους όρους για την 
υποστήριξη της πράξης·

Or. es

Τροπολογία 478
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 479
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. την τήρηση λογαριασμών για τα προς 
ανάκτηση ποσά και τα ποσά που 
αποσύρονται μετά από ολική ή μερική 
ακύρωση της συμμετοχής σε μια πράξη. 
Τα ανακτώμενα ποσά επιστρέφονται στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης πριν 
από το κλείσιμο του προγράμματος και 
αφαιρούνται από την επόμενη δήλωση 
δαπανών.

8. την τήρηση λογαριασμών για τα προς 
ανάκτηση ποσά και τα ποσά που 
αποσύρονται μετά από ολική ή μερική 
ακύρωση της συμμετοχής σε μια πράξη. 
Τα ανακτώμενα ποσά επιστρέφονται στο 
Ταμείο πριν από το κλείσιμο του 
προγράμματος και αφαιρούνται από την 
επόμενη δήλωση δαπανών.

Or. fr

Τροπολογία 480
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει τη 
διενέργεια ελέγχων στα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου σε κατάλληλο 
δείγμα πράξεων και στους ετήσιους 
λογαριασμούς.

διαγράφεται

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 59 για να καθορίζει τους όρους 
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που πρέπει να τηρούν οι εν λόγω έλεγχοι.

Or. fr

Τροπολογία 481
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 32 διαγράφεται
Διαδικασία ορισμού της διαχειριστικής 
αρχής και της αρχής πιστοποίησης
1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή την ημερομηνία και τη μορφή 
ορισμού της διαχειριστικής αρχής και, 
κατά περίπτωση, της αρχής 
πιστοποίησης, εντός έξι μηνών από την 
έκδοση της απόφασης έγκρισης του 
επιχειρησιακού προγράμματος.
2. Ο ορισμός που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 βασίζεται σε έκθεση και 
γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτικού 
φορέα, που αξιολογεί το σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των
ενδιάμεσων φορέων σ’ αυτό, και τη 
συμμόρφωσή του με τα άρθρα 26, 27, 29 
και 30, σύμφωνα με τα κριτήρια για το 
εσωτερικό περιβάλλον, τις 
δραστηριότητες ελέγχου, την ενημέρωση 
και επικοινωνία και την παρακολούθηση, 
τα οποία καθορίζονται από την 
Επιτροπή, μέσω πράξης κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 59.
3. Ο ανεξάρτητος φορέας ελέγχου εκτελεί 
τα καθήκοντά του σύμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι μια διαχειριστική αρχή 
ή μια αρχή πιστοποίησης που ορίστηκε 
για επιχειρησιακό πρόγραμμα 
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συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] 
θεωρείται ότι ορίστηκε για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή της 
αναφερόμενης στην παράγραφο 1 
κοινοποίησης, την έκθεση και τη 
γνωμοδότηση του ανεξάρτητου 
ελεγκτικού φορέα και την περιγραφή του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή των εν λόγω εγγράφων.
5. Τα κράτη μέλη εποπτεύουν τον φορέα 
που ορίστηκε και αποσύρουν τον ορισμό 
του με επίσημη απόφαση, εάν παύσουν να 
πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα 
κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, εκτός εάν ο φορέας λάβει 
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα εντός 
περιόδου συμμόρφωσης που ορίζει το 
κράτος μέλος, ανάλογα με τη σοβαρότητα 
του προβλήματος. Το κράτος μέλος 
κοινοποιεί στην Επιτροπή αμέσως την 
έναρξη δοκιμαστικής περιόδου για έναν 
φορέα που ορίζει και τυχόν απόφαση 
απόσυρσης.

Or. fr

Τροπολογία 482
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 32 διαγράφεται
Διαδικασία ορισμού της διαχειριστικής 
αρχής και της αρχής πιστοποίησης
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1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή την ημερομηνία και τη μορφή 
ορισμού της διαχειριστικής αρχής και, 
κατά περίπτωση, της αρχής 
πιστοποίησης, εντός έξι μηνών από την 
έκδοση της απόφασης έγκρισης του 
επιχειρησιακού προγράμματος.
2. Ο ορισμός που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 βασίζεται σε έκθεση και 
γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτικού 
φορέα, που αξιολογεί το σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 
ενδιάμεσων φορέων σ’ αυτό, και τη 
συμμόρφωσή του με τα άρθρα 26, 27, 29 
και 30, σύμφωνα με τα κριτήρια για το 
εσωτερικό περιβάλλον, τις 
δραστηριότητες ελέγχου, την ενημέρωση 
και επικοινωνία και την παρακολούθηση, 
τα οποία καθορίζονται από την 
Επιτροπή, μέσω πράξης κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 59.
3. Ο ανεξάρτητος φορέας ελέγχου εκτελεί 
τα καθήκοντά του σύμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι μια διαχειριστική αρχή 
ή μια αρχή πιστοποίησης που ορίστηκε 
για επιχειρησιακό πρόγραμμα 
συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] 
θεωρείται ότι ορίστηκε για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή της 
αναφερόμενης στην παράγραφο 1 
κοινοποίησης, την έκθεση και τη 
γνωμοδότηση του ανεξάρτητου 
ελεγκτικού φορέα και την περιγραφή του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή των εν λόγω εγγράφων.
5. Τα κράτη μέλη εποπτεύουν τον φορέα 
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που ορίστηκε και αποσύρουν τον ορισμό 
του με επίσημη απόφαση, εάν παύσουν να 
πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα 
κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, εκτός εάν ο φορέας λάβει 
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα εντός 
περιόδου συμμόρφωσης που ορίζει το 
κράτος μέλος, ανάλογα με τη σοβαρότητα 
του προβλήματος. Το κράτος μέλος 
κοινοποιεί στην Επιτροπή αμέσως την 
έναρξη δοκιμαστικής περιόδου για έναν 
φορέα που ορίζει και τυχόν απόφαση 
απόσυρσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διενεργούν τους 
κατάλληλους διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους και επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις 
παρατυπιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τροπολογία 483
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή την ημερομηνία και τη μορφή 
ορισμού της διαχειριστικής αρχής και, 
κατά περίπτωση, της αρχής πιστοποίησης, 
εντός έξι μηνών από την έκδοση της 
απόφασης έγκρισης του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή την ημερομηνία και τη μορφή 
ορισμού της διαχειριστικής αρχής ταμείου 
ΕΔΕ και, κατά περίπτωση, της αρχής 
πιστοποίησης, εντός έξι μηνών από την 
έκδοση της απόφασης έγκρισης του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 484
Sergio Gutiérrez Prieto
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν
ότι μια διαχειριστική αρχή ή μια αρχή 
πιστοποίησης που ορίστηκε για 
επιχειρησιακό πρόγραμμα 
συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] 
θεωρείται ότι ορίστηκε για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ότι μια διαχειριστική αρχή ή μια αρχή 
πιστοποίησης που ορίστηκε για 
επιχειρησιακό πρόγραμμα 
χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
για τις κοινές διατάξεις] θεωρείται ότι 
ορίστηκε για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Or. es

Τροπολογία 485
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διενεργούν τους 
κατάλληλους διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους και επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις 
παρατυπιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τροπολογία 487
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
κράτος μέλος να εξετάσει καταγγελία που 
υποβάλλεται στην Επιτροπή σχετικά με 
την επιλογή ή την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ταμείο 
πράξεων ή τη λειτουργία του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου.

4. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
κράτος μέλος να εξετάσει καταγγελία που 
υποβάλλεται στην Επιτροπή σχετικά με 
την επιλογή ή την υλοποίηση 
χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο 
πράξεων ή τη λειτουργία του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου.

Or. fr

Τροπολογία 488
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
κράτος μέλος να εξετάσει καταγγελία που 
υποβάλλεται στην Επιτροπή σχετικά με 
την επιλογή ή την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ταμείο 
πράξεων ή τη λειτουργία του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου.

4. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
κράτος μέλος να εξετάσει καταγγελία που 
υποβάλλεται στην Επιτροπή σχετικά με 
την επιλογή ή την υλοποίηση 
χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο 
πράξεων ή τη λειτουργία του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου.

Or. es
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Τροπολογία 489
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 34 διαγράφεται
Συνεργασία με την αρχή ελέγχου
1. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αρχές 
ελέγχου για τον συντονισμό των σχεδίων 
και των μεθόδων τους λογιστικού ελέγχου 
και ανταλλάσσει αμέσως τα 
αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων 
των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.
2. Η Επιτροπή και η αρχή ελέγχου 
συνεδριάζουν τακτικά, τουλάχιστον μία 
φορά το έτος, εκτός εάν καταλήξουν σε 
διαφορετική απόφαση μεταξύ τους, για 
να εξετάζουν από κοινού την ετήσια 
έκθεση ελέγχου, τη γνωμοδότηση και τη 
στρατηγική λογιστικού ελέγχου και να 
ανταλλάσσουν απόψεις για θέματα που 
σχετίζονται με τη βελτίωση των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

Or. fr

Τροπολογία 490
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 34 διαγράφεται
Συνεργασία με την αρχή ελέγχου
1. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αρχές 
ελέγχου για τον συντονισμό των σχεδίων 
και των μεθόδων τους λογιστικού ελέγχου 
και ανταλλάσσει αμέσως τα 



AM\928613EL.doc 67/87 PE506.148v01-00

EL

αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων 
των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.
2. Η Επιτροπή και η αρχή ελέγχου 
συνεδριάζουν τακτικά, τουλάχιστον μία 
φορά το έτος, εκτός εάν καταλήξουν σε 
διαφορετική απόφαση μεταξύ τους, για 
να εξετάζουν από κοινού την ετήσια 
έκθεση ελέγχου, τη γνωμοδότηση και τη 
στρατηγική λογιστικού ελέγχου και να 
ανταλλάσσουν απόψεις για θέματα που 
σχετίζονται με τη βελτίωση των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διενεργούν τους 
κατάλληλους διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους και επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις 
παρατυπιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τροπολογία 491
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27α
1. Τα κράτη μέλη εκτελούν τις 
υποχρεώσεις διαχείρισης, ελέγχου και 
λογιστικού ελέγχου και αναλαμβάνουν τις 
συνακόλουθες αρμοδιότητες που 
προβλέπονται από τις διατάξεις περί 
επιμερισμένης διαχείρισης, οι οποίες 
ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό 
και στον παρόντα κανονισμό.
2. Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, 
εντοπίζουν και διορθώνουν παρατυπίες 
και ανακτούν αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά καθώς και τόκους 
υπερημερίας.
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3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
εφαρμόζουν διαδικασία για την 
ανεξάρτητη εξέταση και διευθέτηση 
καταγγελιών σχετικά με την επιλογή ή την 
εκτέλεση πράξεων 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ταμείο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να προβαίνουν στους κατάλληλους διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους 
και να επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις παρατυπιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες.

Τροπολογία 492
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληρωμές έχουν τη μορφή 
προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων 
πληρωμών και πληρωμής του ετήσιου 
υπολοίπου, κατά περίπτωση, και του 
τελικού υπολοίπου.

2. Οι πληρωμές έχουν τη μορφή επαρκούς
προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων 
πληρωμών και πληρωμής του ετήσιου 
υπολοίπου, κατά περίπτωση, και του 
τελικού υπολοίπου.

Or. en

Τροπολογία 493
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταβάλλει ως ενδιάμεσες 
πληρωμές το 90% του ποσού που 
προκύπτει από την εφαρμογή του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης που 
ορίζεται στην απόφαση για την έγκριση 

1. Η Επιτροπή καταβάλλει ως ενδιάμεσες 
πληρωμές το 100% του ποσού που 
προκύπτει από την εφαρμογή του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης που 
ορίζεται στην απόφαση για την έγκριση 
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του επιχειρησιακού προγράμματος το 
οποίο αντιστοιχεί στην επιλέξιμη δημόσια 
δαπάνη που περιλαμβάνεται στην αίτηση 
πληρωμής. Καθορίζει το ετήσιο υπόλοιπο 
σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2.

του επιχειρησιακού προγράμματος το 
οποίο αντιστοιχεί στην επιλέξιμη δημόσια 
δαπάνη που περιλαμβάνεται στην αίτηση 
πληρωμής. Καθορίζει το ετήσιο υπόλοιπο 
σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 494
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταβάλλει ως ενδιάμεσες 
πληρωμές το 90% του ποσού που 
προκύπτει από την εφαρμογή του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης που 
ορίζεται στην απόφαση για την έγκριση 
του επιχειρησιακού προγράμματος το 
οποίο αντιστοιχεί στην επιλέξιμη δημόσια 
δαπάνη που περιλαμβάνεται στην αίτηση 
πληρωμής. Καθορίζει το ετήσιο υπόλοιπο 
σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 495
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι, 
όταν παρέχονται επιχορηγήσεις προς τις 
οργανώσεις-εταίρους, οι δικαιούχοι 
διαθέτουν επαρκή ρευστότητα ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή εκτέλεση των 
πράξεων.

1. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι, 
όταν παρέχονται επιχορηγήσεις προς τις 
οργανώσεις-εταίρους, οι δικαιούχοι 
διαθέτουν επαρκή ρευστότητα ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή εκτέλεση των 
πράξεων, δηλαδή η προχρηματοδότηση 
κατά την έναρξη των προγραμμάτων 
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διασφαλίζεται για τις οργανώσεις-
εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 496
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με την επιφύλαξη των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών πόρων, η Επιτροπή 
πραγματοποιεί την ενδιάμεση πληρωμή το 
αργότερο εντός 60 ημερών από την 
ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης 
πληρωμής από την Επιτροπή.

5. Με την επιφύλαξη των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών πόρων, η Επιτροπή 
πραγματοποιεί την ενδιάμεση πληρωμή το 
αργότερο εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης 
πληρωμής από την Επιτροπή.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος, η προθεσμία για την πληρωμή από 
την Επιτροπή θα πρέπει να επισπευστεί σε 30 ημέρες.

Τροπολογία 497
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 43 διαγράφεται
Διακοπή της προθεσμίας πληρωμής
1. Ο κύριος διατάκτης, κατά την έννοια 
του δημοσιονομικού κανονισμού, μπορεί 
να διακόπτει την προθεσμία πληρωμής 
για μια αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για 
ανώτατη περίοδο εννέα μηνών, όταν 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) με βάση τα στοιχεία που έχουν 
παρασχεθεί από εθνικό ή ενωσιακό φορέα 
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δημοσιονομικού ελέγχου, υπάρχουν 
ενδείξεις σημαντικής ανεπάρκειας στη 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου·
β) ο κύριος διατάκτης οφείλει να 
διενεργεί πρόσθετες επαληθεύσεις όταν 
περιέρχονται σε γνώση του πληροφορίες 
ότι οι δαπάνες που περιέχονται σε μια 
αίτηση πληρωμής συνδέονται με 
παρατυπία που έχει σοβαρές 
δημοσιονομικές συνέπειες·
γ) δεν υποβάλλεται ένα από τα έγγραφα 
που απαιτούνται βάσει του άρθρου 45 
παράγραφος 1.
2. Ο κύριος διατάκτης μπορεί να 
περιορίσει τη διακοπή στο μέρος της 
δαπάνης που καλύπτεται από την αίτηση 
πληρωμής την οποία αφορούν τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ο 
κύριος διατάκτης ενημερώνει το κράτος 
μέλος και τη διαχειριστική αρχή αμέσως 
για τον λόγο της διακοπής και τους ζητά 
να διορθώσουν την κατάσταση. Ο κύριος 
διατάκτης τερματίζει τη διακοπή της 
προθεσμίας πληρωμής μόλις ληφθούν τα 
αναγκαία μέτρα.

Or. fr

Τροπολογία 498
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 44 διαγράφεται
Αναστολή πληρωμών
1. Το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων 
πληρωμών μπορεί να αναστέλλεται από 
την Επιτροπή στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
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α) υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του 
επιχειρησιακού προγράμματος για τις 
οποίες δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά 
μέτρα·
β) δαπάνη που περιλαμβάνεται σε 
δήλωση δαπανών συνδέεται με 
παρατυπία που έχει σοβαρές 
δημοσιονομικές συνέπειες και η οποία δεν 
έχει διορθωθεί·
γ) το κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα για την επανόρθωση 
της κατάστασης η οποία αποτέλεσε αιτία 
της διακοπής βάσει του άρθρου 43·
δ) υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια όσον 
αφορά την ποιότητα και την αξιοπιστία 
του συστήματος παρακολούθησης ή των 
δεδομένων σχετικά με τους δείκτες.
2. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει με 
εκτελεστικές πράξεις την αναστολή όλων 
ή μέρους των ενδιάμεσων πληρωμών, 
αφού προηγουμένως δώσει στο κράτος 
μέλος την ευκαιρία να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του.
3. Η Επιτροπή τερματίζει την αναστολή 
όλων ή μέρους των ενδιάμεσων 
πληρωμών όταν το κράτος μέλος έχει 
λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
καταστήσει δυνατή την άρση της 
αναστολής.

Or. fr

Τροπολογία 499
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που 
πραγματοποιείται για την υλοποίηση 
πράξεων και εγγράφεται στους 

α) την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που 
πραγματοποιείται για την υλοποίηση 
πράξεων και εγγράφεται στους 
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λογαριασμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
46 παράγραφος 1 στοιχείο α) στην οποία 
εφαρμόζεται το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης που ορίζεται στο 
άρθρο 18·

λογαριασμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
46 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

Or. es

Τροπολογία 500
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 48 διαγράφεται
Διαθεσιμότητα εγγράφων
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.
Η εν λόγω τριετής περίοδος διακόπτεται 
είτε σε περίπτωση δικαστικών ή 
διοικητικών διαδικασιών είτε με δεόντως 
αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής.
2. Τα έγγραφα τηρούνται υπό τη μορφή 
είτε πρωτοτύπων είτε επικυρωμένων 
αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε 
κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, 
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή 
εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή.
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3. Τα έγγραφα τηρούνται σε μορφή που 
επιτρέπει ταυτοποίηση των υποκειμένων 
των δεδομένων για διάστημα που δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο για τους σκοπούς 
για τους οποίους συγκεντρώθηκαν τα 
δεδομένα ή για τους οποίους 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία.
4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 59, για να καθορίσει τους 
φορείς δεδομένων που μπορούν να 
θεωρούνται κοινά αποδεκτοί.
5. Η διαδικασία πιστοποίησης της 
αντιστοιχίας των εγγράφων που 
διατηρούνται σε κοινά αποδεκτούς φορείς 
δεδομένων με τα πρωτότυπα έγγραφα 
ορίζεται από τις εθνικές αρχές και 
εξασφαλίζει ότι οι διατηρούμενες 
εκδόσεις τηρούν τις εθνικές νομικές 
απαιτήσεις και είναι αξιόπιστες για τους 
σκοπούς του λογιστικού ελέγχου.
6. Όταν τα έγγραφα υπάρχουν μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή, τα πληροφορικά 
συστήματα που χρησιμοποιούνται πρέπει 
να πληρούν τα αποδεκτά πρότυπα 
ασφαλείας που διασφαλίζουν ότι τα 
διατηρούμενα έγγραφα τηρούν τις εθνικές 
νομικές απαιτήσεις και είναι αξιόπιστα 
για τους σκοπούς του λογιστικού ελέγχου.

Or. fr

Τροπολογία 501
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 48 διαγράφεται
Διαθεσιμότητα εγγράφων
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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.
Η εν λόγω τριετής περίοδος διακόπτεται 
είτε σε περίπτωση δικαστικών ή 
διοικητικών διαδικασιών είτε με δεόντως 
αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής.
2. Τα έγγραφα τηρούνται υπό τη μορφή 
είτε πρωτοτύπων είτε επικυρωμένων 
αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε 
κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, 
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή 
εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή.
3. Τα έγγραφα τηρούνται σε μορφή που 
επιτρέπει ταυτοποίηση των υποκειμένων 
των δεδομένων για διάστημα που δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο για τους σκοπούς 
για τους οποίους συγκεντρώθηκαν τα 
δεδομένα ή για τους οποίους 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία.
4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 59, για να καθορίσει τους 
φορείς δεδομένων που μπορούν να 
θεωρούνται κοινά αποδεκτοί.
5. Η διαδικασία πιστοποίησης της 
αντιστοιχίας των εγγράφων που 
διατηρούνται σε κοινά αποδεκτούς φορείς 
δεδομένων με τα πρωτότυπα έγγραφα 
ορίζεται από τις εθνικές αρχές και 
εξασφαλίζει ότι οι διατηρούμενες 
εκδόσεις τηρούν τις εθνικές νομικές 
απαιτήσεις και είναι αξιόπιστες για τους 
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σκοπούς του λογιστικού ελέγχου.
6. Όταν τα έγγραφα υπάρχουν μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή, τα πληροφορικά 
συστήματα που χρησιμοποιούνται πρέπει 
να πληρούν τα αποδεκτά πρότυπα 
ασφαλείας που διασφαλίζουν ότι τα 
διατηρούμενα έγγραφα τηρούν τις εθνικές 
νομικές απαιτήσεις και είναι αξιόπιστα 
για τους σκοπούς του λογιστικού ελέγχου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στοχεύει να διασφαλίσει την απλή, ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία 
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης προς το εν λόγω Ταμείο από τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις-εταίρους.

Τροπολογία 502
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος προβαίνει στις 
απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις 
όσον αφορά τις μεμονωμένες ή 
συστημικές παρατυπίες που 
διαπιστώνονται σε πράξεις ή στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Οι 
δημοσιονομικές διορθώσεις συνίστανται 
στην ακύρωση ολόκληρης ή μέρους της 
δημόσιας συνεισφοράς σε μια πράξη ή 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το κράτος 
μέλος λαμβάνει υπόψη τη φύση και τη 
σοβαρότητα των παρατυπιών και την 
οικονομική απώλεια των Ταμείων και 
εφαρμόζει αναλογική διόρθωση. Οι 
δημοσιονομικές διορθώσεις εγγράφονται 
στους ετήσιους λογαριασμούς από τη 
διαχειριστική αρχή για τη λογιστική 
χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας 
αποφασίζεται η ακύρωση.

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 503
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ποσό της συνεισφοράς του Ταμείου 
που ακυρώνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί από το κράτος 
μέλος στο εσωτερικό του ίδιου 
επιχειρησιακού προγράμματος με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 4.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 504
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συνεισφορά που ακυρώνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν 
επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιηθεί για 
καμία πράξη που αποτέλεσε αντικείμενο 
διόρθωσης ούτε, στην περίπτωση που η 
δημοσιονομική διόρθωση 
πραγματοποιείται λόγω συστημικής 
παρατυπίας, για πράξη που επηρεάστηκε 
από τη συστημική παρατυπία.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 505
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η δημοσιονομική διόρθωση της 
Επιτροπής δεν επηρεάζει την υποχρέωση 
του κράτους μέλους να επιδιώξει 
ανακτήσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 506
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 51 διαγράφεται
Δημοσιονομικές διορθώσεις από την 
Επιτροπή
1. Η Επιτροπή πραγματοποιεί τις 
δημοσιονομικές διορθώσεις, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, ακυρώνοντας 
συνολικά ή εν μέρει τη συνεισφορά της 
Ένωσης σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
και προβαίνοντας σε ανάκτηση από το 
κράτος μέλος, με στόχο να αποκλεισθεί το 
ενδεχόμενο χρηματοδότησης από την 
Ένωση δαπάνης η οποία συνιστά 
παράβαση της εφαρμοστέας ενωσιακής 
και εθνικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 
και για ανεπάρκειες των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου των κρατών 
μελών που εντοπίστηκαν από Επιτροπή ή 
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Παράβαση της εφαρμοστέας 
ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας 
συνεπάγεται δημοσιονομική διόρθωση 
μόνον όταν συντρέχει ένας από τους 
ακόλουθους όρους:
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α) η παράβαση επηρέασε ή θα μπορούσε 
να επηρεάσει την επιλογή μιας πράξης 
από τη διαχειριστική αρχή για τη στήριξη 
από το Ταμείο·
β) η παράβαση επηρέασε ή θα μπορούσε 
να έχει επηρεάσει το ποσό της δαπάνης 
που δηλώθηκε για επιστροφή από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 507
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 508
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 53 διαγράφεται
Διαδικασία δημοσιονομικής διόρθωσης 
από την Επιτροπή
1. Πριν λάβει απόφαση για τη 
δημοσιονομική διόρθωση, η Επιτροπή 
κινεί τη διαδικασία ενημερώνοντας το 
κράτος μέλος για τα προσωρινά 
συμπεράσματα της εξέτασής της και 
ζητώντας από το κράτος μέλος να 
διατυπώσει τις παρατηρήσεις του εντός 
δύο μηνών.
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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.
3. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα τα 
στοιχεία που υποβάλλει το κράτος μέλος 
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις 
παραγράφους 1 και 2.
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 σχετικά με την εφαρμογή της 
δημοσιονομικής διόρθωσης.
5. Για την επιβολή δημοσιονομικών 
διορθώσεων, η Επιτροπή λαμβάνει 
απόφαση σχετικά με τη δημοσιονομική 
διόρθωση, με εκτελεστική πράξη, εντός 
έξι μηνών από την ημερομηνία της 
ακρόασης ή από την ημερομηνία 
παραλαβής των συμπληρωματικών 
στοιχείων, όταν το κράτος μέλος δεχθεί 
να υποβάλει τα εν λόγω συμπληρωματικά 
στοιχεία μετά την ακρόαση. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία και τις 
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη 
διαδικασία. Στην περίπτωση που δεν 
πραγματοποιηθεί ακρόαση, ο 
υπολογισμός της εξάμηνης περιόδου 
ξεκινά δύο μήνες από την ημερομηνία της 
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προσκλητήριας επιστολής της 
Επιτροπής.
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.

Or. fr

Τροπολογία 509
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 54 διαγράφεται
Επιστροφές στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης - Ανακτήσεις
1. Κάθε επιστροφή η οποία οφείλεται 
στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
πραγματοποιείται πριν από την 
προθεσμία που αναφέρεται στο ένταλμα 
είσπραξης το οποίο συντάσσεται 
σύμφωνα με το άρθρο 77 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Η 
προθεσμία αυτή είναι η τελευταία ημέρα 
του δεύτερου μήνα από την έκδοση του 
εντάλματος.
2. Κάθε καθυστέρηση σε σχέση με την 
επιστροφή συνεπάγεται την πληρωμή
τόκων υπερημερίας, αρχής γενομένης από 
την ημερομηνία λήξης μέχρι την 
ημερομηνία που πραγματοποιείται η 
πραγματική πληρωμή. Το επιτόκιο αυτών 
των τόκων είναι κατά μιάμιση 
ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο από το 
επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα στις βασικές πράξεις 
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της αναχρηματοδότησης κατά την πρώτη 
εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο 
καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

Or. fr

Τροπολογία 510
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 511
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 56 διαγράφεται
Κανόνες για την αποδέσμευση
1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει μέρος του 
ποσού επιχειρησιακού προγράμματος, 
υπολογιζόμενο σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
για την καταβολή της 
προχρηματοδότησης, των ενδιάμεσων 
πληρωμών και του ετήσιου υπολοίπου 
έως τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου 
οικονομικού έτους μετά το έτος της 
δημοσιονομικής ανάληψης υποχρεώσεων 
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος ή για το οποίο δεν έχει 
υποβληθεί αίτηση πληρωμής σύμφωνα με 
το άρθρο 42 η οποία συντάχθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 38.
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Για τους σκοπούς της αποδέσμευσης, η 
Επιτροπή υπολογίζει το ποσό 
προσθέτοντας το ένα έκτο της ετήσιας 
δημοσιονομικής ανάληψης υποχρεώσεων 
σχετικά με την ετήσια συνεισφορά για το 
2014 σε καθεμία από τις δημοσιονομικές 
δεσμεύσεις για τα έτη 2015 έως 2020.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 πρώτο εδάφιο, οι προθεσμίες για την 
αποδέσμευση δεν ισχύουν για την ετήσια 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
που αφορά τη συνολική ετήσια 
συνεισφορά για το 2014.
3. Εάν η πρώτη ετήσια δημοσιονομική 
ανάληψη υποχρεώσεων αφορά τη 
συνολική ετήσια ανάληψη υποχρεώσεων 
για το 2015, κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, οι προθεσμίες για την 
αποδέσμευση δεν εφαρμόζονται στην 
ετήσια δημοσιονομική ανάληψη 
υποχρεώσεων που αφορά τη συνολική 
ετήσια συνεισφορά του 2015. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η Επιτροπή υπολογίζει το 
ποσό στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο με 
την προσθήκη του ενός πέμπτου της 
ετήσιας δημοσιονομικής ανάληψης 
υποχρεώσεων που αφορά το συνολικό 
ετήσιο ποσό συνεισφοράς του 2015 σε 
καθεμία από τις δημοσιονομικές 
αναλήψεις υποχρεώσεων από το 2016 έως 
το 2020.
4. Το συγκεκριμένο μέρος των 
αναλήψεων υποχρεώσεων που είναι 
ακόμη ανοικτό στις 31 Δεκεμβρίου 2022 
αποδεσμεύεται εάν κάποιο από τα 
έγγραφα που απαιτούνται δυνάμει του 
άρθρου 47 παράγραφος 2 δεν έχει 
υποβληθεί στην Επιτροπή έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2023.

Or. fr

Τροπολογία 512
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 57 διαγράφεται
Εξαίρεση από την αποδέσμευση
1. Από το ποσό το οποίο αφορά η 
αποδέσμευση αφαιρούνται τα ποσά που 
δεν ήταν σε θέση να δηλώσει στην 
Επιτροπή ο αρμόδιος οργανισμός 
εξαιτίας:
α) αναστολής πράξεων με δικαστική 
διαδικασία ή με διοικητική ένσταση η 
οποία είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα· ή
β) λόγων ανωτέρας βίας που επηρέασαν 
σοβαρά την υλοποίηση ολόκληρου ή 
μέρους του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Οι εθνικές αρχές που 
προβάλλουν λόγους ανωτέρας βίας 
αποδεικνύουν τις άμεσες επιπτώσεις της 
ανωτέρας βίας στην υλοποίηση 
ολόκληρου ή μέρους του επιχειρησιακού 
προγράμματος·
γ) Η μείωση μπορεί να ζητηθεί άπαξ, εάν 
η αναστολή ή η κατάσταση ανωτέρας 
βίας διήρκεσε μέχρι ένα έτος, ή πολλές 
φορές που αντιστοιχούν στη διάρκεια της 
κατάστασης ανωτέρας βίας ή στον 
αριθμό ετών που μεσολαβούν από την 
ημερομηνία της δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης για την αναστολή της 
υλοποίησης της δράσης έως την 
ημερομηνία έκδοσης της οριστικής 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης.
2. Το κράτος μέλος αποστέλλει στην 
Επιτροπή, έως τις 31 Ιανουαρίου, 
στοιχεία για τις αναφερόμενες στην 
παράγραφο 1 εξαιρέσεις για το ποσό που 
έπρεπε να δηλωθεί μέχρι το τέλος του 
προηγούμενου έτους.

Or. fr
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Τροπολογία 513
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 58 διαγράφεται
Διαδικασία για τις αποδεσμεύσεις
1. Η Επιτροπή ενημερώνει εγκαίρως το 
κράτος μέλος και τη διαχειριστική αρχή 
όποτε υπάρχει κίνδυνος εφαρμογής της 
αποδέσμευσης βάσει του άρθρου 56.
2. Βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει 
στις 31 Ιανουαρίου, η Επιτροπή 
ανακοινώνει στο κράτος μέλος και τη 
διαχειριστική αρχή το ποσό της 
αποδέσμευσης που προκύπτει από τα 
στοιχεία που έχει στην κατοχή της.
3. Το κράτος μέλος έχει προθεσμία δύο 
μηνών να αποδεχθεί το ποσό που 
πρόκειται να αποδεσμευτεί ή να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του.
4. Το κράτος μέλος υποβάλει στην 
Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 
αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης 
που αποτυπώνει για το εξεταζόμενο 
οικονομικό έτος το μειωμένο ποσό της 
στήριξης που παρέχεται στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Εάν δεν το 
πράξει, η Επιτροπή αναθεωρεί το σχέδιο 
χρηματοδότησης μειώνοντας τη 
συνεισφορά του Ταμείου για το 
εξεταζόμενο οικονομικό έτος.
5. Η Επιτροπή τροποποιεί την απόφαση 
για την έγκριση του προγράμματος, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, το αργότερο έως 
τις 30 Σεπτεμβρίου.

Or. fr
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Τροπολογία 514
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 60α
Μεταβατικές διατάξεις

Η Επιτροπή θεσπίζει τις απαραίτητες 
χρηματοδοτικές και κανονιστικές 
διατάξεις, κατά περίπτωση μέσω 
δημοσιονομικής αναδιάταξης, πρόωρης 
προχρηματοδότησης ή παράτασης της 
ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
121/2012, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνέχεια του προγράμματος ΠΔΤΑ από 
το 2013 έως το 2014 σε περίπτωση 
καθυστέρησης της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 515
Pervenche Berès, Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 61a
Μεταβατική περίοδος

- Τα κράτη μέλη που προτίθενται να 
υποβάλουν αίτηση για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους το 2014 δικαιούνται να το 
πράξουν μέσω μιας απλουστευμένης 
διαδικασίας σύμφωνα με την οποία:
i. τα κράτη μέλη θα αποστείλουν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πρόγραμμα και 
τα βασικά χαρακτηριστικά του (στόχοι, 
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δικαιούχοι, ειδικές απαιτήσεις αναφορικά 
με την ποσότητα των προϊόντων),
ii. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ορίσει την 
κατανομή των πόρων ανά κράτος μέλος, 
με βάση τα προαναφερθέντα 
προγράμματα,
iii. τα κράτη μέλη θα υποβάλουν έκθεση 
σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος 
και τον αντίκτυπο της διανομής.
- Η επισιτιστική βοήθεια θα παρέχεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δωρεάν.
- Η απλουστευμένη αυτή διαδικασία θα 
διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Or. en

Τροπολογία 516
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 517
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4.1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1.1. Σχέδιο χρηματοδότησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος που 
περιλαμβάνει την ετήσια ανάληψη 
υποχρεώσεων από το Ταμείο και 
αντίστοιχη εθνική συγχρηματοδότηση για 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα (σε ευρώ)

διαγράφεται

Or. es


