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Τροπολογία 9
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποδεκτός κίνδυνος σφάλματος ποσοστό στατιστικού σφάλματος

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει "αποδεκτό" σφάλμα και, άρα, η διατύπωση "αποδεκτός κίνδυνος σφάλματος" θα 
πρέπει να αντικατασταθεί από τον διεθνώς καθιερωμένο όρο "ποσοστό στατιστικού 
σφάλματος".

Τροπολογία 10
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 322 της ΣΛΕΕ, η 
νομοθετική αρχή αποφασίζει ως προς το 
επίπεδο αποδεκτού κινδύνου σφάλματος 
στο κατάλληλο επίπεδο συγκεντρωτικής 
παρουσίασης του προϋπολογισμού. Η εν 
λόγω απόφαση λαμβάνεται υπόψη κατά 
την ετήσια διαδικασία απαλλαγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 157 παράγραφος 2.

Κατά την υποβολή αναθεωρημένων ή 
νέων προτάσεων για δαπάνες, η 
Επιτροπή εκτιμά το κόστος των 
συστημάτων διοίκησης και ελέγχου 
καθώς και το επίπεδο του κινδύνου 
σφάλματος που συνεπάγεται η 
προτεινόμενη νομοθεσία, ανά κονδύλιο 
και ανά κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 11
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου 
σφάλματος στηρίζεται σε ανάλυση του 
κόστους και των οφελών των ελέγχων. Τα 
κράτη μέλη και οι οντότητες και τα 
πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 55 
παράγραφος 1 στοιχείο β) υποβάλλουν, 
κατόπιν αιτήσεως, έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με τις δαπάνες ελέγχου με τις 
οποίες επιβαρύνονται, καθώς και με τον 
αριθμό και το μέγεθος των 
δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται 
από τον προϋπολογισμό.

Εάν, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
του προγράμματος, το επίπεδο 
σφάλματος είναι σταθερά υψηλό, η 
Επιτροπή αναζητά και εντοπίζει τις 
αδυναμίες στα συστήματα ελέγχου, 
αναλύει το κόστος και τα οφέλη των 
πιθανών διορθωτικών μέτρων και 
λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όπως η 
απλοποίηση των ισχυουσών διατάξεων, ο 
ανασχεδιασμός του προγράμματος, η 
εντατικοποίηση των ελέγχων ή, αν 
χρειαστεί, η παύση της δραστηριότητας.

Or. en

Τροπολογία 12
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου 
σφάλματος παρακολουθείται στενά και 
επανεξετάζεται σε περίπτωση 
σημαντικών αλλαγών σε επίπεδο ελέγχου.

Απαραίτητη για την πλήρη 
αποδοτικότητα των εθνικών συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου είναι η ύπαρξη 
πιστοποιημένων διαχειριστικών 
δηλώσεων σχετικά με τα συστήματα 
αυτά, που πρέπει να υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 13
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τηρούν τις αρχές της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της 
διαφάνειας και της μη εφαρμογής 
διακρίσεων και εξασφαλίζουν την προβολή 
της δράσης της Ένωσης κατά τη διαχείριση 
των πόρων της Ένωσης. Για τον σκοπό 
αυτόν, τα κράτη μέλη εκπληρούν τις 
υποχρεώσεις ελέγχου και λογιστικού 
ελέγχου και αναλαμβάνουν τις 
απορρέουσες ευθύνες που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. 
Συμπληρωματικές διατάξεις μπορούν να 
καθοριστούν σε ειδικούς τομεακούς 
κανόνες.

1. Όταν η Επιτροπή εκτελεί τον 
προϋπολογισμό με επιμερισμένη 
διαχείριση, τα σχετικά εκτελεστικά 
καθήκοντα μεταβιβάζονται στα κράτη 
μέλη. Τα κράτη μέλη τηρούν τις αρχές της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της 
διαφάνειας και της μη εφαρμογής 
διακρίσεων και εξασφαλίζουν την προβολή 
της δράσης της Ένωσης κατά τη διαχείριση 
των πόρων της Ένωσης. Για τον σκοπό 
αυτόν, τα κράτη μέλη εκπληρούν τις 
υποχρεώσεις ελέγχου και λογιστικού 
ελέγχου και αναλαμβάνουν τις 
απορρέουσες ευθύνες που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. 
Συμπληρωματικές διατάξεις μπορούν να 
καθοριστούν σε ειδικούς τομεακούς 
κανόνες.

Or. fr

Τροπολογία 14
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, εντοπίζουν 
και διορθώνουν τις περιπτώσεις 
παρατυπιών και απάτης κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που συνδέονται με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού. Προς τον 
σκοπό αυτόν, διενεργούν εκ των προτέρων 
και εκ των υστέρων ελέγχους, καθώς και, 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, επιτόπιους 
ελέγχους για να εξασφαλίσουν την 
αποτελεσματική εκτέλεση και την ορθή 
εφαρμογή των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό, ανακτούν αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά και, εάν είναι 

Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, εντοπίζουν 
και διορθώνουν τις περιπτώσεις 
παρατυπιών και απάτης κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που συνδέονται με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού. Προς τον 
σκοπό αυτόν, διενεργούν, σεβόμενα την 
αρχή της αναλογικότητας, εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους, 
καθώς και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 
επιτόπιους ελέγχους για να εξασφαλίσουν 
την αποτελεσματική εκτέλεση και την 
ορθή εφαρμογή των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό. Ακόμη, τα κράτη μέλη 



PE466.988v01-00 6/21 AM\868923EL.doc

EL

απαραίτητο, κινούν νομικές διαδικασίες. ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέντα 
ποσά και, εάν είναι απαραίτητο, κινούν 
νομικές διαδικασίες. Τα κράτη μέλη που 
αποκαλύπτουν αμέσως στην Επιτροπή 
και διορθώνουν σφάλματα και/ή 
παρατυπίες που διαπιστώνουν, μπορούν 
να εξαιρούνται από τις δημοσιονομικές 
διορθώσεις σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
σφάλματα και/ή παρατυπίες.

Or. en

Τροπολογία 15
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, εντοπίζουν 
και διορθώνουν τις περιπτώσεις 
παρατυπιών και απάτης κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που συνδέονται με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού. Προς τον 
σκοπό αυτόν, διενεργούν εκ των προτέρων 
και εκ των υστέρων ελέγχους, καθώς και, 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, επιτόπιους 
ελέγχους για να εξασφαλίσουν την 
αποτελεσματική εκτέλεση και την ορθή 
εφαρμογή των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό, ανακτούν αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά και, εφόσον κρίνεται 
ενδεδειγμένο, κινούν νομικές διαδικασίες.

Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, εντοπίζουν 
και διορθώνουν τις περιπτώσεις 
παρατυπιών και απάτης κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που συνδέονται με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού. Προς τον 
σκοπό αυτόν, διενεργούν, σεβόμενα τους 
ειδικούς τομεακούς κανόνες, εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους, 
καθώς και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 
επιτόπιους ελέγχους για να εξασφαλίσουν 
την αποτελεσματική εκτέλεση και την 
ορθή εφαρμογή των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό, ανακτούν αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά και, εφόσον κρίνεται 
ενδεδειγμένο, κινούν νομικές διαδικασίες.

Or. fr

Τροπολογία 16
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τους ειδικούς τομεακούς 
κανόνες, τα κράτη μέλη διαπιστεύουν 
έναν ή περισσότερους δημόσιους
οργανισμούς που είναι οι μόνοι αρμόδιοι 
για την ορθή διαχείριση και τον έλεγχο 
των πόρων, για τα οποία έχει χορηγηθεί 
διαπίστευση. Τούτο δεν θίγει τη 
δυνατότητα αυτών των οργανισμών να 
εκτελούν καθήκοντα που δεν συνδέονται 
με τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης ή 
να αναθέτουν ορισμένα από τα καθήκοντά 
τους σε άλλους οργανισμούς.

Σύμφωνα με τα κριτήρια και τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στους
ειδικούς τομεακούς κανόνες, 
συγκεκριμένες αρχές των κρατών μελών
διαπιστεύουν οργανισμούς για την 
διαχείριση και τον έλεγχο των πόρων της 
Ένωσης. Τούτο δεν θίγει τη δυνατότητα 
αυτών των οργανισμών να εκτελούν 
καθήκοντα που δεν συνδέονται με τη 
διαχείριση των πόρων της Ένωσης ή να 
αναθέτουν ορισμένα από τα καθήκοντά 
τους σε άλλους οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφαρμόζονται οι αλλαγές που είχαν προταθεί με το COM non-paper της 12ης Μαρτίου 2011.

Τροπολογία 17
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τους ειδικούς τομεακούς 
κανόνες, τα κράτη μέλη διαπιστεύουν 
έναν ή περισσότερους δημόσιους 
οργανισμούς που είναι οι μόνοι αρμόδιοι 
για την ορθή διαχείριση και τον έλεγχο 
των πόρων, για τα οποία έχει χορηγηθεί 
διαπίστευση. Τούτο δεν θίγει τη 
δυνατότητα αυτών των οργανισμών να 
εκτελούν καθήκοντα που δεν συνδέονται 
με τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης 
ή να αναθέτουν ορισμένα από τα 
καθήκοντά τους σε άλλους οργανισμούς.

Οι ειδικοί τομεακοί κανόνες 
προσδιορίζουν τον ρόλο της Επιτροπής 
και των κρατών μελών στη διαχείριση 
και τον έλεγχο των πόρων της Ένωσης.

Or. fr
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Τροπολογία 18
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαπίστευση χορηγείται από αρχή 
κράτους μέλους σύμφωνα με τους 
ειδικούς τομεακούς κανόνες 
εξασφαλίζοντας ότι ο οργανισμός είναι 
ικανός να διαχειρίζεται ορθά τους 
πόρους. Οι ειδικοί τομεακοί κανόνες 
μπορούν επίσης να καθορίζουν τον ρόλο 
της Επιτροπής στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διαπίστευσης.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 19
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαπίστευση χορηγείται από αρχή 
κράτους μέλους σύμφωνα με τους ειδικούς 
τομεακούς κανόνες εξασφαλίζοντας ότι ο 
οργανισμός είναι ικανός να διαχειρίζεται 
ορθά τους πόρους. Οι ειδικοί τομεακοί 
κανόνες μπορούν επίσης να καθορίζουν 
τον ρόλο της Επιτροπής στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διαπίστευσης.

Η διαπίστευση χορηγείται από αρχή 
κράτους μέλους σύμφωνα με τους ειδικούς 
τομεακούς κανόνες εξασφαλίζοντας ότι ο 
οργανισμός είναι ικανός να διαχειρίζεται 
ορθά τους πόρους. Οι ειδικοί τομεακοί 
κανόνες καθορίζουν επίσης τον ρόλο της 
Επιτροπής στο πλαίσιο της διαδικασίας 
διαπίστευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφαρμόζονται οι αλλαγές που είχαν προταθεί με το COM non-paper της 12ης Μαρτίου 2011.

Τροπολογία 20
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρχή διαπίστευσης είναι αρμόδια για 
την εποπτεία του οργανισμού και για τη 
λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου 
προκειμένου να διορθώσει τυχόν 
ελλείψεις στη λειτουργία του, 
συμπεριλαμβανομένων της αναστολής 
και της ανάκλησης της διαπίστευσης.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 21
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρχή διαπίστευσης είναι αρμόδια για την 
εποπτεία του οργανισμού και για τη λήψη 
κάθε αναγκαίου μέτρου προκειμένου να 
διορθώσει τυχόν ελλείψεις στη λειτουργία 
του, συμπεριλαμβανομένων της αναστολής 
και της ανάκλησης της διαπίστευσης.

Η αρχή διαπίστευσης είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
διαπιστευμένων οντοτήτων προς τα 
κριτήρια συμμόρφωσης, με βάση τους 
διαθέσιμα αποτελέσματα των ελέγχων. Η 
αρχή διαπίστευσης λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διορθώσει τυχόν ελλείψεις στην 
υλοποίηση των καθηκόντων τα οποία 
έχουν ανατεθεί στους οργανισμούς που 
έχει διαπιστεύσει, συμπεριλαμβανομένων 
της αναστολής και της ανάκλησης της 
διαπίστευσης.

Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί στα κράτη 
μέλη:
a) πραγματοποιούν επαληθεύσεις και 
θεσπίζουν ένα αποτελεσματικό και 
αποδοτικό σύστημα εσωτερικών ελέγχων,
β) παρέχουν στην Επιτροπή, το αργότερο 
μέχρι την 1η Μαρτίου του επόμενου 
έτους:
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(i) τους ετήσιους λογαριασμούς τους για 
τις δαπάνες στις οποίες προέβησαν κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων που τους 
ανατέθηκαν και που υπέβαλαν στην 
Επιτροπή για να τους επιστραφούν, 
περιλαμβανομένων των ποσών που 
καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και για 
τα οποία έχουν κινηθεί διαδικασίες 
είσπραξης·
(ii) σύνοψη των αποτελεσμάτων όλων 
των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και 
επαληθεύσεων που έχουν διενεργηθεί και 
ανάλυση συστηματικών ή 
επαναλαμβανόμενων αστοχιών, καθώς 
και των διορθωτικών μέτρων που έχουν 
ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν και 
των αποτελεσμάτων τους.
(iii) διαχειριστική δήλωση, 
υπογεγραμμένη σε υπουργικό επίπεδο, η 
οποία να παρέχει εύλογη βεβαιότητα ότι: 
- τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους 
λογαριασμούς παρέχουν πιστή εικόνα, 
- οι δαπάνες που καταγράφονται στους 
λογαριασμούς χρησιμοποιήθηκαν 
σύμφωνα με τον προορισμό τους και με 
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης,
- οι θεσπισθείσες διαδικασίες ελέγχου 
παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα ως 
προς τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των υποκείμενων πράξεων. 
Τα έγγραφα αυτά συνοδεύονται από 
γνωμοδότηση ανεξάρτητου φορέα 
ελέγχου, σύμφωνη προς τα διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου, 
σχετικά με το περιεχόμενο της 
διαχειριστικής δήλωσης. Ο οργανισμός 
ελέγχου αναφέρει αν από την εξέταση 
προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με το 
περιεχόμενο της διαχειριστικής δήλωσης. 
Σε παράρτημα της γνωμοδότησης 
παρουσιάζονται τα ποσοστά σφάλματος 
ανά κονδύλιο και μια ανάλυση των 
λαθών, καθώς και οι ενδεχόμενες 
επιφυλάξεις,
γ) εξασφαλίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 
31 παράγραφος 2, την ετήσια εκ των 
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υστέρων δημοσίευση των στοιχείων όσων 
είναι αποδέκτες πόρων της Ένωσης και
δ) εξασφαλίζουν προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει των αρχών 
που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.
Εάν ένα κράτος μέλος έχει διαπιστεύσει 
περισσότερους από έναν οργανισμούς 
αρμόδιους για εκ των προτέρων και εκ 
των υστέρων επαληθεύσεις ανά τομέα 
πολιτικής, παρέχει στην Επιτροπή, το 
αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου του 
επόμενου οικονομικού έτους, 
συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με τον 
οικείο τομέα πολιτικής, που συνίσταται 
σε επισκόπηση σε εθνικό επίπεδο όλων 
των διαχειριστικών δηλώσεων 
αξιοπιστίας και των αντίστοιχων 
γνωμοδοτήσεων ανεξάρτητων ελεγκτικών 
οργανισμών.
Τα κράτη μέλη κινούν νομικές 
διαδικασίες, αν το κρίνουν σκόπιμο και 
επιβεβλημένο.
Τα κράτη μέλη που αποκαλύπτουν 
αμέσως στην Επιτροπή και διορθώνουν 
σφάλματα και/ή παρατυπίες που 
διαπιστώνουν, μπορούν να εξαιρούνται 
από τις δημοσιονομικές διορθώσεις σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα σφάλματα 
και/ή παρατυπίες.

Or. en

Τροπολογία 22
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δυνάμει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου διαπιστευμένοι 
οργανισμοί:

4. Στο κατάλληλο επίπεδο, τα κράτη 
μέλη:



PE466.988v01-00 12/21 AM\868923EL.doc

EL

Or. fr

Τροπολογία 23
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δυνάμει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου διαπιστευμένοι 
οργανισμοί:

4. Ανάλογα με τα καθήκοντά τους, οι
δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου διαπιστευμένοι οργανισμοί:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφαρμόζονται οι αλλαγές που είχαν προταθεί με το COM non-paper της 12ης Μαρτίου 2011.

Τροπολογία 24
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) χρησιμοποιούν ετήσιο λογιστικό 
σύστημα που παρέχει εγκαίρως ακριβή, 
πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία,

β) χρησιμοποιούν ετήσιο λογιστικό 
σύστημα που παρέχει εγκαίρως ακριβή, 
πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία,

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφαρμόζονται οι αλλαγές που είχαν προταθεί με το COM non-paper της 12ης Μαρτίου 2011.

Τροπολογία 25
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπόκεινται σε ανεξάρτητο εξωτερικό 
έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με 
διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου από 
υπηρεσία ελέγχου λειτουργικά 
ανεξάρτητη από τον διαπιστευμένο 
οργανισμό,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 26
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπόκεινται σε ανεξάρτητο εξωτερικό 
έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με 
διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου από 
υπηρεσία ελέγχου λειτουργικά 
ανεξάρτητη από τον διαπιστευμένο 
οργανισμό,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφαρμόζονται οι αλλαγές που είχαν προταθεί με το COM non-paper της 12ης Μαρτίου 2011.

Τροπολογία 27
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(d) εξασφαλίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 
31 παράγραφος 2, την εκ των υστέρων 
ετήσια γνωστοποίηση των δικαιούχων 

δ) εξασφαλίζουν την εκ των υστέρων 
ετήσια γνωστοποίηση των δικαιούχων 
πόρων της Ένωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 31 παράγραφος 2, και την 
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πόρων της Ένωσης, προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει των αρχών που 
ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφαρμόζονται οι αλλαγές που είχαν προταθεί με το COM non-paper της 12ης Μαρτίου 2011 
και προστίθενται το άρθ. 56, παράγρ.4, στοιχεία δ) και στ) του αρχικού COM.

Τροπολογία 28
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(f) εξασφαλίζουν προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει των αρχών 
που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφαρμόζονται οι αλλαγές που είχαν προταθεί με το COM non-paper της 12ης Μαρτίου 2011 
και προστίθενται το άρθ. 56, παράγρ.4, στοιχεία δ) και στ) του αρχικού COM.

Τροπολογία 29
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δυνάμει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου διαπιστευμένοι 
οργανισμοί παρέχουν στην Επιτροπή, 
μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου 
οικονομικού έτους, τα ακόλουθα:

Στο κατάλληλο επίπεδο, τα κράτη μέλη 
παρέχουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα:
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Τροπολογία 30
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δυνάμει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου διαπιστευμένοι 
οργανισμοί παρέχουν στην Επιτροπή, 
μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου 
οικονομικού έτους, τα ακόλουθα:

Ανάλογα με τα καθήκοντά τους, οι
δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου διαπιστευμένοι οργανισμοί 
παρέχουν στην Επιτροπή, μέχρι την 1η 
Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, 
τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 31
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους λογαριασμούς τους που 
καταρτίζονται για τις δαπάνες οι οποίες 
πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί,

α) τους λογαριασμούς τους που 
καταρτίζονται για τις δαπάνες οι οποίες 
πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, 
συνοδευόμενους από δήλωση διαχείρισης 
με την οποία διαβεβαιώνεται ότι:
- οι λογαριασμοί παρουσιάζονται κατά 
τρόπο διεξοδικό και ακριβή,
- οι δαπάνες που καταγράφονται στους 
λογαριασμούς πραγματοποιήθηκαν 
σύμφωνα με τους ειδικούς τομεακούς 
κανόνες,
- οι θεσπισθείσες διαδικασίες ελέγχου 
παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα ως 
προς τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των συναλλαγών που 
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πραγματοποιήθηκαν·

Or. fr

Τροπολογία 32
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους λογαριασμούς τους που 
καταρτίζονται για τις δαπάνες οι οποίες 
πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί,

α) τους ετήσιους λογαριασμούς τους που 
καταρτίζονται για τις δαπάνες οι οποίες 
πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, 
περιλαμβανομένων των ποσών που 
καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και για 
τα οποία έχουν κινηθεί ή έχουν 
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες είσπραξης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πρώτο μέρος εφαρμόζονται οι αλλαγές που είχαν προταθεί με το COM non-paper της 12ης 
Μαρτίου 2011.

Τροπολογία 33
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας 
όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια 
και την ειλικρίνεια των λογαριασμών, την 
ορθή λειτουργία των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων και την τήρηση της 
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής 

διαγράφεται
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διαχείρισης,

Or. fr

Τροπολογία 34
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας όσον 
αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και 
την ειλικρίνεια των λογαριασμών, την 
ορθή λειτουργία των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων και την τήρηση της 
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης,

γ) διαχειριστική δήλωση, υπογεγραμμένη 
σε υπουργικό επίπεδο, η οποία να παρέχει 
εύλογη βεβαιότητα ότι:

(i) τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στους λογαριασμούς παρέχουν πιστή 
εικόνα,
(ii) οι δαπάνες που αναφέρονται στους 
λογαριασμούς έχουν χρησιμοποιηθεί για 
τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και 
σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης·
(iii) οι θεσπισθείσες διαδικασίες ελέγχου 
παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα ως 
προς τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των υποκείμενων πράξεων. Σε 
παράρτημα της δήλωσης παρουσιάζονται 
τα ποσοστά σφάλματος ανά κονδύλιο και 
μια ανάλυση των λαθών, καθώς και οι 
ενδεχόμενες επιφυλάξεις.
Τα έγγραφα αυτά συνοδεύονται από 
γνωμοδότηση ανεξάρτητου φορέα 
ελέγχου, σύμφωνη προς τα διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου, 
σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια 
και την ειλικρίνεια των λογαριασμών, την 
ορθή λειτουργία των διαδικασιών ελέγχου 
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που εφαρμόζονται, και τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφαρμόζονται οι αλλαγές που είχαν προταθεί με το COM non-paper της 12ης Μαρτίου 2011.

Τροπολογία 35
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη γνώμη ανεξάρτητου ελεγκτικού 
οργανισμού σχετικά με όλα τα στοιχεία 
της διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας 
που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της 
παρούσας παραγράφου.

δ) τη γνώμη ανεξάρτητου ελεγκτικού 
οργανισμού.

Or. fr

Τροπολογία 36
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ένα κράτος μέλος έχει διαπιστεύσει 
περισσότερους από έναν οργανισμούς ανά 
τομέα πολιτικής, παρέχει στην Επιτροπή, 
το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 
του επόμενου οικονομικού έτους, 
συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με τον 
οικείο τομέα πολιτικής που συνίσταται σε 
επισκόπηση σε εθνικό επίπεδο όλων των 
διαχειριστικών δηλώσεων αξιοπιστίας 
και της γνώμης όλων των ανεξάρτητων 
ελεγκτικών οργανισμών σχετικά με αυτές.

Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή κατά τις ημερομηνίες που 
προβλέπονται στους ειδικούς τομεακούς 
κανόνες.
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Τροπολογία 37
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ένα κράτος μέλος έχει διαπιστεύσει 
περισσότερους από έναν οργανισμούς ανά 
τομέα πολιτικής, παρέχει στην Επιτροπή, 
το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 
επόμενου οικονομικού έτους, 
συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με τον 
οικείο τομέα πολιτικής που συνίσταται σε 
επισκόπηση σε εθνικό επίπεδο όλων των 
διαχειριστικών δηλώσεων αξιοπιστίας και 
της γνώμης όλων των ανεξάρτητων 
ελεγκτικών οργανισμών σχετικά με αυτές.

Εάν ένα κράτος μέλος έχει διαπιστεύσει 
περισσότερους από έναν οργανισμούς ανά 
τομέα πολιτικής, παρέχει στην Επιτροπή, 
το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου του 
επόμενου οικονομικού έτους, 
συγκεφαλαιωτική έκθεση που συνίσταται 
σε επισκόπηση σε εθνικό επίπεδο όλων 
των διαχειριστικών δηλώσεων αξιοπιστίας 
και της γνώμης όλων των ανεξάρτητων 
ελεγκτικών οργανισμών σχετικά με αυτές, 
που καταρτίζονται για τον οικείο τομέα 
πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 38
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Μετά την υποβολή των 
παρατηρήσεων του κράτους μέλους, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να άρει 
πλήρως ή εν μέρει τη διακοπή ή την 
αναστολή των πληρωμών. Η απόφαση 
για την άρση της διακοπής ή αναστολής 
επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του αρμόδιου κύριου 
διατάκτη.

Or. en



PE466.988v01-00 20/21 AM\868923EL.doc

EL

Τροπολογία 39
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εθνικές 
δηλώσεις για τις δαπάνες στο πλαίσιο του 
συστήματος επιμερισμένης διαχείρισης. 
Οι δηλώσεις αυτές υπογράφονται σε 
επίπεδο υπουργού και βασίζονται στα 
στοιχεία που προβλέπονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 5γ, πρέπει δε να 
καλύπτουν τουλάχιστον την 
αποτελεσματική λειτουργία του 
εφαρμοζόμενου συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου και τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων. 
Υπόκεινται σε γνωμοδότηση ανεξάρτητου 
οργανισμού λογιστικού ελέγχου και 
υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 15 
Μαρτίου του επόμενου έτους μετά το 
σχετικό οικονομικό έτος.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
αξιολογεί, ιδίως μέσω της επιτροπής 
επαφής των ανώτατων ελεγκτικών 
οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
απαιτούμενο περιεχόμενο και τη 
μεθοδολογία των εν λόγω εθνικών 
δηλώσεων και εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές για την κατάρτισή τους.
Οι εθνικές δηλώσεις που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανωτέρω 
διατάξεις λαμβάνονται υπόψη στη 
χάραξη των στρατηγικών λογιστικής 
επαλήθευσης και ελέγχου της Επιτροπής 
και τον προσδιορισμό του κινδύνου σε 
επίπεδο κράτους μέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 29, και διαβιβάζονται στην 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 63 
παράγραφος 9.
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