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Τροπολογία 22
Luís Paulo Alves

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο 
να συνεκτιμάται η εδαφική διάσταση, όπως 
ορίζεται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένας από τους δύο 
στόχους της συνοχής παράλληλα με την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Or. pt

Τροπολογία 23
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι 
επιστρέφουν μερικώς ή εξολοκλήρου τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που 
χρησιμοποιούνται μέσω της επιστρεπτέας 
ενίσχυσης, είναι αναγκαίο να 
καθιερωθούν οι κατάλληλες διατάξεις για 
την επαναχρησιμοποίηση της 
επιστρεπτέας ενίσχυσης για τον ίδιο 
σκοπό ή σύμφωνα με τους στόχους του 
αντίστοιχου προγράμματος.

(3) Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι 
επιστρέφουν μερικώς ή εξολοκλήρου τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που 
χρησιμοποιούνται μέσω της επιστρεπτέας 
ενίσχυσης, είναι αναγκαίο να 
καθιερωθούν οι κατάλληλες διατάξεις για 
την επαναχρησιμοποίηση της 
επιστρεπτέας ενίσχυσης για τον ίδιο 
σκοπό ή σύμφωνα με τους στόχους του 
αντίστοιχου προγράμματος, για να 
διασφαλιστεί ότι οι επιστρεφόμενοι πόροι 
επενδύονται καταλλήλως και ότι η 
ενωσιακή βοήθεια χρησιμοποιείται όσο 
το δυνατόν αποτελεσματικότερα.

Or. lt
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Τροπολογία 24
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένης της ανάγκης να 
διασφαλιστεί η σωστή παρακολούθηση, 
τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την 
Επιτροπή, της εφαρμογής των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, με σκοπό, 
μεταξύ άλλων, να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να παρέχουν σωστά στοιχεία 
στην Επιτροπή σχετικά με τα είδη των 
μέσων που συγκροτούν και τις σχετικές 
δράσεις που αναλαμβάνουν επί τόπου τα 
εν λόγω μέσα, είναι αναγκαίο να εισαχθεί 
μια διάταξη σχετικά με την υποβολή 
εκθέσεων. Αυτό θα επέτρεπε στην 
Επιτροπή να αξιολογεί καλύτερα την 
γενικότερη επίδοση των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής.

(5) Δεδομένης της ανάγκης να ενισχυθεί η 
διαφάνεια της διαδικασίας εφαρμογής 
και να διασφαλιστεί η σωστή 
παρακολούθηση, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από την Επιτροπή, της εφαρμογής 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, 
με σκοπό, μεταξύ άλλων, να δοθεί στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να παρέχουν 
σωστά στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά με 
τα είδη των μέσων που συγκροτούν και τις 
σχετικές δράσεις που αναλαμβάνουν επί 
τόπου τα εν λόγω μέσα, είναι αναγκαίο να 
εισαχθεί μια διάταξη σχετικά με την 
υποβολή εκθέσεων. Αυτό θα επέτρεπε 
στην Επιτροπή να αξιολογεί καλύτερα την 
γενικότερη επίδοση των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Or. en

Τροπολογία 25
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένης της ανάγκης να 
διασφαλιστεί η σωστή παρακολούθηση, 
τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την 
Επιτροπή, της εφαρμογής των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, με σκοπό, 
μεταξύ άλλων, να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να παρέχουν σωστά στοιχεία 
στην Επιτροπή σχετικά με τα είδη των 
μέσων που συγκροτούν και τις σχετικές 
δράσεις που αναλαμβάνουν επί τόπου τα 

(5) Δεδομένης της ανάγκης να 
διασφαλιστεί η σωστή παρακολούθηση, 
τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την 
Επιτροπή, της εφαρμογής των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, με σκοπό, 
μεταξύ άλλων, να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να παρέχουν σωστά στοιχεία 
στην Επιτροπή σχετικά με τα είδη των 
μέσων που συγκροτούν και τις σχετικές 
δράσεις που αναλαμβάνουν επί τόπου τα 



AM\880659EL.doc 5/6 PE473.995v01-00

EL

εν λόγω μέσα, είναι αναγκαίο να εισαχθεί 
μια διάταξη σχετικά με την υποβολή 
εκθέσεων. Αυτό θα επέτρεπε στην 
Επιτροπή να αξιολογεί καλύτερα την 
γενικότερη επίδοση των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής.

εν λόγω μέσα, είναι αναγκαίο να εισαχθεί 
μια διάταξη σχετικά με την υποβολή 
εκθέσεων. Αυτό θα επέτρεπε στην 
Επιτροπή να αξιολογεί καλύτερα την 
γενικότερη επίδοση των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής και να 
παρέχει περίληψη της προόδου που 
επιτεύχθηκε σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 
μελών, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει 
υπόψη την ανάγκη για άμεσο εδαφικό 
αντίκτυπο των χρηματοοικονομικών 
μέτρων και ως εκ τούτου για ένταξη των 
περιφερειακών αρχών στην εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων διαδικασία 
αξιολόγησης καθώς και στην έκθεση 
προόδου.

Or. pt

Τροπολογία 26
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Για περισσότερη διαφάνεια ως προς 
τη χρήση των ταμείων, ο κατάλογος των 
δικαιούχων, οι ονομασίες των πράξεων 
και το ποσό της δημόσιας 
χρηματοδότησης που χορηγείται στις 
πράξεις θα πρέπει να δημοσιοποιούνται 
με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 27
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση 
με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να 
απαιτείται ότι η δήλωση δαπανών που 
υποβάλλεται στην Επιτροπή θα παρέχει 
όλες τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για να καταρτίζει η Επιτροπή 
λογαριασμούς που να παρέχουν πιστή 
απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης 
των Κοινοτήτων και της υλοποίησης του 
προϋπολογισμού.

(7) Για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση 
με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να 
απαιτείται ότι η δήλωση δαπανών που 
υποβάλλεται στην Επιτροπή θα παρέχει 
όλες τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για να καταρτίζει η Επιτροπή 
διαφανείς λογαριασμούς που να παρέχουν 
πιστή απεικόνιση της περιουσιακής 
κατάστασης της Ένωσης και της 
υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Or. en


