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Τροπολογία 1
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική 
κάμψη έπληξαν σοβαρά την οικονομική 
ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική 
σταθερότητα και προκάλεσαν ισχυρή 
επιδείνωση των χρηματοοικονομικών 
συνθηκών σε πολλά κράτη μέλη. 
Ειδικότερα, ορισμένα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες ή 
απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες, ιδίως 
με προβλήματα στην οικονομική τους 
ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική τους 
σταθερότητα και με επιδείνωση της 
κατάστασης του ελλείμματος και του 
χρέους τους, λόγω και του διεθνούς 
οικονομικού και χρηματοπιστωτικού 
περιβάλλοντος.

(1) Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική 
κάμψη έπληξαν σοβαρά την οικονομική 
ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική 
σταθερότητα. Η κρίση δεν προκάλεσε 
μόνο ισχυρή επιδείνωση των 
χρηματοοικονομικών συνθηκών σε πολλά 
κράτη μέλη αλλά έγινε επίσης αιτία να 
αυξηθεί σημαντικά η ανεργία, ιδίως 
μεταξύ των νέων, να επιδεινωθεί η 
οικονομική κατάσταση των γυναικών, να 
δοκιμαστεί η βιωσιμότητα των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
να σημειωθεί σοβαρή υποβάθμιση των 
κοινωνικών σχέσεων. Αξίζει 
επιπροσθέτως να επισημανθεί ότι
ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν 
σοβαρές δυσκολίες ή απειλούνται με 
σοβαρές δυσκολίες, ιδίως με προβλήματα 
στην οικονομική τους ανάπτυξη και τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και 
με επιδείνωση της κατάστασης του 
ελλείμματος και του χρέους τους, λόγω και 
του διεθνούς οικονομικού και 
χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 2
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Παρότι έχουν ήδη αναληφθεί 
σημαντικές δράσεις για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της κρίσης, 
συμπεριλαμβανομένων και τροποποιήσεων 
του νομοθετικού πλαισίου, οι επιπτώσεις 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην 
πραγματική οικονομία, την αγορά 
εργασίας και τους πολίτες γίνονται ευρέως 
αισθητές. Η πίεση που ασκείται στους 
εθνικούς χρηματοοικονομικούς πόρους 
αυξάνεται, και πρέπει να ληφθούν 
περαιτέρω μέτρα για την ανακούφιση απ’ 
αυτήν μέσω της μέγιστης και βέλτιστης 
χρήσης της χρηματοδότησης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής.

(2) Παρότι έχουν ήδη αναληφθεί 
σημαντικές δράσεις για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της κρίσης, 
συμπεριλαμβανομένων και τροποποιήσεων 
του νομοθετικού πλαισίου, οι επιπτώσεις 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην 
πραγματική οικονομία, την αγορά 
εργασίας και τους πολίτες γίνονται ευρέως 
αισθητές. Η πίεση που ασκείται στους 
εθνικούς χρηματοοικονομικούς πόρους 
αυξάνεται, και πρέπει να ληφθούν γρήγορα 
περαιτέρω μέτρα για την ανακούφιση απ’ 
αυτήν μέσω της μέγιστης και βέλτιστης 
χρήσης της χρηματοδότησης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 3
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η συμφωνία μεταξύ πιστωτών και η 
συμφωνία δανειακής διευκόλυνσης που 
συνήφθησαν για την Ελλάδα στις 8 Μαΐου 
2011 άρχισαν να ισχύουν στις 11 Μαΐου 
2010. Προβλέπουν ότι, εφόσον εκκρεμούν 
ποσά βάσει της συμφωνίας δανειακής 
διευκόλυνσης, η συμφωνία μεταξύ 
πιστωτών παραμένει σε πλήρη ισχύ και 
εφαρμόζεται επί τριετή περίοδο 
προγραμματισμού.

(6) Η συμφωνία μεταξύ πιστωτών και η 
συμφωνία δανειακής διευκόλυνσης που 
συνήφθησαν για την Ελλάδα στις 8 Μαΐου 
2010 άρχισαν να ισχύουν στις 11 Μαΐου 
2010. Προβλέπουν ότι, εφόσον εκκρεμούν 
ποσά βάσει της συμφωνίας δανειακής 
διευκόλυνσης, η συμφωνία μεταξύ 
πιστωτών παραμένει σε πλήρη ισχύ και 
εφαρμόζεται επί τριετή περίοδο 
προγραμματισμού.

Or. en
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Τροπολογία 4
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με τις αποφάσεις 2009/102/ΕΚ, της 
4ης Νοεμβρίου 2008, 2009/290/EΚ, της 
20ής Ιανουαρίου 2009, και 2009/459/EΚ, 
της 26ης Ιουνίου 2009, χορηγήθηκε τέτοια 
χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουγγαρία, 
στη Λετονία και στη Ρουμανία.

(8) Με τις αποφάσεις 2009/102/ΕΚ, της 
4ης Νοεμβρίου 2008, 2009/290/EΚ, της 
20ής Ιανουαρίου 2009, και 2009/459/EΚ, 
της 6ης Μαΐου 2009, χορηγήθηκε τέτοια 
χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουγγαρία, 
στη Λετονία και στη Ρουμανία.

Or. en

Τροπολογία 5
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να διευκολυνθεί η διαχείριση της 
χρηματοδότησης από την Ένωση, για να 
βοηθηθεί η επιτάχυνση των επενδύσεων σε 
κράτη μέλη και περιφέρειες και για να 
βελτιωθεί η διαθεσιμότητα κεφαλαίων για 
την οικονομία, είναι αναγκαίο να 
επιτραπεί η προσαύξηση των ενδιάμεσων 
πληρωμών από τα διαρθρωτικά ταμεία 
καθώς και από το Ταμείο Συνοχής κατά 
ποσό αντίστοιχο δέκα εκατοστιαίων 
μονάδων άνω του σημερινού ποσοστού 
συγχρηματοδότησης για κάθε άξονα 
προτεραιότητας για τα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον 
αφορά τη χρηματοοικονομική τους 
σταθερότητα και τα οποία έχουν ζητήσει
να επωφεληθούν απ’ αυτό το μέτρο.

(13) Για να διευκολυνθεί η διαχείριση της 
χρηματοδότησης από την Ένωση, για να 
βοηθηθεί η επιτάχυνση των επενδύσεων σε 
κράτη μέλη και περιφέρειες και για να 
βελτιωθεί η διαθεσιμότητα κεφαλαίων για 
την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, 
είναι αναγκαίο να επιτραπεί, σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, επί 
προσωρινής βάσης και χωρίς να 
επηρεάζεται η περίοδος 
προγραμματισμού 2014-2020, η 
προσαύξηση των ενδιάμεσων πληρωμών 
από τα διαρθρωτικά ταμεία καθώς και από 
το Ταμείο Συνοχής κατά ποσό αντίστοιχο 
δέκα εκατοστιαίων μονάδων άνω του 
σημερινού ποσοστού συγχρηματοδότησης 
για κάθε άξονα προτεραιότητας για τα 
κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και 
τα οποία έχουν ζητήσει να επωφεληθούν 
απ’ αυτό το μέτρο. Αποτέλεσμα τούτων 
είναι η αντίστοιχη μείωση της 
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απαιτούμενης εθνικής συμμετοχής χωρίς 
να χρειάζεται αλλαγή στα επιχειρησιακά 
προγράμματα· 

Or. en

Τροπολογία 6
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να διευκολυνθεί η διαχείριση της 
χρηματοδότησης από την Ένωση, για να 
βοηθηθεί η επιτάχυνση των επενδύσεων σε 
κράτη μέλη και περιφέρειες και για να 
βελτιωθεί η διαθεσιμότητα κεφαλαίων για 
την οικονομία, είναι αναγκαίο να επιτραπεί 
η προσαύξηση των ενδιάμεσων πληρωμών 
από τα διαρθρωτικά ταμεία καθώς και από 
το Ταμείο Συνοχής κατά ποσό αντίστοιχο 
δέκα εκατοστιαίων μονάδων άνω του 
σημερινού ποσοστού συγχρηματοδότησης 
για κάθε άξονα προτεραιότητας για τα 
κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και 
τα οποία έχουν ζητήσει να επωφεληθούν 
απ’ αυτό το μέτρο.

(13) Για να διευκολυνθεί η διαχείριση της 
χρηματοδότησης από την Ένωση, για να 
βοηθηθεί η επιτάχυνση των επενδύσεων σε 
κράτη μέλη και περιφέρειες και για να 
βελτιωθεί η διαθεσιμότητα κεφαλαίων για 
την οικονομία, είναι αναγκαίο να επιτραπεί 
η προσαύξηση των ενδιάμεσων πληρωμών 
από τα διαρθρωτικά ταμεία καθώς και από 
το Ταμείο Συνοχής κατά ποσό αντίστοιχο 
δέκα εκατοστιαίων μονάδων άνω του 
σημερινού ποσοστού συγχρηματοδότησης 
για κάθε άξονα προτεραιότητας για τα 
κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και 
τα οποία έχουν ζητήσει να επωφεληθούν 
απ’ αυτό το μέτρο. Η προσωρινή αύξηση 
στα ποσοστά συγχρηματοδότησης πρέπει 
να συμβαδίσει με την εσπευσμένη 
απόδοση προτεραιότητας σε 
προγράμματα που επικεντρώνονται στην 
ανάπτυξη, στο δυναμικό δημιουργίας 
θέσεων εργασίας που εμπεριέχει μια 
βιώσιμη οικονομία, στην απασχόληση 
υψηλής ποιότητας καθώς και σε 
επενδύσεις στην εκπαίδευση, στη 
κατάρτιση και στις ικανότητες.

Or. en
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Τροπολογία 7
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Πρέπει να κληθεί η Επιτροπή να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 
να επεκτείνει την συνδρομή της προς όλα 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη με στόχο 
την βελτίωση της διαδικασίας 
απορρόφησης πόρων, την ενίσχυση των 
διοικητικών τους ικανοτήτων και την 
επίσπευση της εφαρμογής επιτόπου. 

Or. en

Τροπολογία 8
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Θα πρέπει να αναθεωρηθούν 
αναλόγως οι κανόνες υπολογισμού των 
ενδιάμεσων πληρωμών και των 
πληρωμών του τελικού υπολοίπου για 
επιχειρησιακά προγράμματα κατά το 
χρονικό διάστημα εντός του οποίου 
χορηγείται στα κράτη μέλη χρηματοδοτική 
ενίσχυση για την αντιμετώπιση σοβαρών 
δυσκολιών όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.

(14) Θα πρέπει να αναθεωρηθούν 
αναλόγως οι κανόνες υπολογισμού των 
ενδιάμεσων πληρωμών για επιχειρησιακά 
προγράμματα κατά το χρονικό διάστημα 
εντός του οποίου χορηγείται στα κράτη 
μέλη χρηματοδοτική ενίσχυση για την 
αντιμετώπιση σοβαρών δυσκολιών όσον 
αφορά τη χρηματοοικονομική τους
σταθερότητα.

Or. en

Τροπολογία 9
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij
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Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Πρέπει απαραιτήτως να 
διασφαλιστεί ότι υποβάλλονται επαρκείς 
αναφορές ως προς την χρήση των 
αυξημένων ποσών τα οποία τίθενται στη 
διάθεση των κρατών μελών που 
επωφελούνται των αυξημένων 
ενδιάμεσων πληρωμών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 10
Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Η εκτέλεση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και σχεδίων στον τομέα 
των υποδομών και των παραγωγικών 
επενδύσεων στην Ελλάδα αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα διότι, μεταξύ άλλων, 
οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν επαρκή 
ρευστά διαθέσιμα για να εκπληρώσουν 
προϋπάρχουσες ή νέες συμβατικές 
υποχρεώσεις. Υπό παρόμοιες συνθήκες, η 
παροχή της αναγκαίας 
συγχρηματοδότησης προγραμμάτων και 
σχεδίων απειλείται. Επιπλέον, η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
αντιμετωπίζει προβλήματα στην 
προσπάθεια να βοηθήσει στη 
χρηματοδότηση της εθνικής συμμετοχής 
και των επί τόπου επενδύσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ διότι 
βαίνει αυξανόμενη η έκθεσή της στον 
κίνδυνο που ενέχουν οι ελληνικές 
συμμετοχές.
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Or. de

Τροπολογία 11
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Η υπό συζήτηση αύξηση των 
ενδιάμεσων πληρωμών πρέπει να 
εξεταστεί επίσης στο πλαίσιο των 
δημοσιονομικών περιορισμών που 
αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη, 
περιορισμών που πρέπει να 
αντανακλώνται καταλλήλως στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Για τον λόγο 
αυτό, η εφαρμογή του μηχανισμού 
περιορίζεται μέχρι το τέλος του 2013.

Or. en

Τροπολογία 12
Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 β) Προκειμένου να αμβλυνθούν οι 
προαναφερθέντες κίνδυνοι και να 
επιταχυνθεί η εκτέλεση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
σχεδίων, καθώς επίσης και προκειμένου 
να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη, 
κρίνεται σκόπιμο να ζητηθεί από τις 
διαχειριστικές αρχές εκείνων των κρατών 
μελών που έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές 
δυσχέρειες ως προς την 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και που 
έχουν τύχει οικονομικής ενίσχυσης βάσει 
ενός εκ των προαναφερθέντων 
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μηχανισμών να συνεισφέρουν 
ενδεχομένως χρηματοπιστωτικούς 
πόρους από επιχειρησιακά προγράμματα 
προκειμένου να συσταθούν ταμείο 
εγγυήσεων, ταμείο δανειοδότησης και 
ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων, σε 
επίπεδο Ένωσης, προς υποστήριξη 
σχεδίων και ενεργειών στο πλαίσιο 
επιχειρησιακού προγράμματος. Οι 
δραστηριότητες αυτών των ταμείων είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνουν ειδικότερα 
μέτρα εγγύησης των δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ, μέτρα διευκόλυνσης της 
πρόσβασης των επιχειρήσεων σε 
χρηματοδότηση, ιδίως μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και 
προγράμματα υλοποιήσιμα από 
συμπράξεις ιδιωτικού-δημόσιου τομέα.

Or. en

Τροπολογία 13
Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 γ) Για τον λόγο τούτο, είναι αναγκαία 
η κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων 
για κράτη μέλη ενταγμένα σε πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής με τη 
μορφή προκαταβολής από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία και από το Ταμείο 
Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 14
Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο -1 (νέο)
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 14 αντικαθίσταται από τα εξής:
"1. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αφορά τα Ταμεία εκτελείται 
στα πλαίσια επιμερισμένης διαχείρισης 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 53 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(EΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για 
τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, με την εξαίρεση της 
τεχνικής βοήθειας του άρθρου 45 του 
παρόντος κανονισμού και των δράσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 36 
παράγραφος 2 α)."

Or. en

Τροπολογία 15
Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1α
Στο άρθρο 36 η εξής παράγραφος 
προστίθεται:
« 2 α. Για κράτη μέλη που πληρούν μία 
από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 77 παράγραφος 2, οι 
διαχειριστικές αρχές δύνανται να 
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συνεισφέρουν χρηματοδοτικούς πόρους 
από επιχειρησιακά προγράμματα για να 
συσταθεί ταμείο εγγυήσεων, ταμείο 
δανειοδότησης και ταμείο 
επιχειρηματικών κεφαλαίων, σε επίπεδο 
Ένωσης, προς υποστήριξη σχεδίων και 
ενεργειών που προβλέπονται βάσει 
επιχειρησιακού προγράμματος και 
εκτελούνται με έμμεση κεντρική 
διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 56 
παράγραφος 1 του Δημοσιονομικού 
Κανονισμού. 
Το ταμείο δύναται να παράσχει εγγυήσεις 
για δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 
αφορούν τόσο παραγωγικές επενδύσεις 
όσο και επενδύσεις σε υποδομές και να 
ενισχύσει προγράμματα που υλοποιούνται 
μέσω συμπράξεων ιδιωτικού-δημόσιου 
τομέα.
Το ταμείο δύναται επίσης να υποστηρίξει 
την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε 
χρηματοδότηση, ιδίως μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και την 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω 
εγγυήσεων προς τις τράπεζες και μέσω 
ενίσχυσης των κεφαλαίων κίνησης.
Η Επιτροπή δύναται να χορηγήσει 
επιχορήγηση ή να συνάψει σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών ή να προβεί σε άλλες 
μορφές συνεργασίας με την ΕΤΕπ ή 
δύναται να επιλέξει φορέα δημόσιου ή 
ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες της Ένωσης. »

Or. en

Τροπολογία 16
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 53 
παράγραφος 2 και τη δεύτερη περίοδο του 
άρθρου 53 παράγραφος 4 και από τα 
ανώτατα όρια που προβλέπονται στο 
παράρτημα III, κατόπιν αίτησης του 
κράτους μέλους, οι ενδιάμεσες πληρωμές 
και οι πληρωμές του τελικού υπολοίπου 
είναι δυνατόν να αυξάνονται κατά ποσό 
που αντιστοιχεί σε δέκα εκατοστιαίες 
μονάδες πάνω από το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης το οποίο ισχύει για 
κάθε άξονα προτεραιότητας, αλλά δεν 
υπερβαίνει το 100%, με εφαρμογή του στο 
ποσό της επιλέξιμης δαπάνης που 
δηλώθηκε τελευταία σε κάθε 
πιστοποιημένη δήλωση δαπάνης που 
υποβλήθηκε εντός του διαστήματος στη 
διάρκεια του οποίου το κράτος μέλος 
πληροί έναν από τους ακόλουθους όρους:

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 53 
παράγραφος 2 και τη δεύτερη περίοδο του 
άρθρου 53 παράγραφος 4 και από τα 
ανώτατα όρια που προβλέπονται στο 
παράρτημα III, οι ενδιάμεσες πληρωμές 
αυξάνονται κατά ποσό που αντιστοιχεί σε 
δέκα εκατοστιαίες μονάδες πάνω από το 
ποσοστό συγχρηματοδότησης το οποίο 
ισχύει για κάθε άξονα προτεραιότητας, 
αλλά δεν υπερβαίνει το 100%, με 
εφαρμογή του στο ποσό της επιλέξιμης 
δαπάνης που δηλώθηκε τελευταία σε κάθε 
πιστοποιημένη δήλωση δαπάνης που 
υποβλήθηκε εντός του διαστήματος στη 
διάρκεια του οποίου το κράτος μέλος 
πληροί έναν από τους ακόλουθους όρους:

Or. en

Τροπολογία 17
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η αναφερόμενη στη παράγραφο 2 
παρέκκλιση γίνεται δεκτή κατόπιν 
γραπτής αίτησης κράτους μέλους που 
πληροί έναν από τους προαναφερθέντες 
στο α), β) ή γ) όρους. Η αίτηση 
υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
ή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία 
κατά την οποία άρχισε το κράτος μέλος 
να πληροί έναν από τους 
προαναφερθέντες στο α), β) ή γ) όρους.



PE474.003v01-00 14/17 AM\880743EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 18
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Στην αίτηση που υποβάλλει στην 
Επιτροπή, το κράτος μέλος αιτιολογεί την 
αναγκαιότητα της αναφερόμενης στην 
παράγραφο 2 παρέκκλισης και παρέχει 
εκείνες τις πληροφορίες που απαιτούνται 
προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι:
(α) δεν διαθέτει πόρους για την εθνική 
συμμετοχή, όπως διαφαίνεται από 
στοιχεία σχετικά με την μακροοικονομική 
και δημοσιονομική του κατάσταση και, 
επίσης, ότι η αύξηση των αναφερόμενων 
στην παράγραφο 2 πληρωμών είναι 
αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεχιζόμενη εκτέλεση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.
(β) ότι τα προβλήματα εξακολουθούν να 
υφίστανται ακόμα κι όταν 
χρησιμοποιούνται τα μέγιστα ανώτατα 
όρια που εφαρμόζονται στα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης του Παραρτήματος 
ΙΙΙ.
Τα υποβαλλόμενα στοιχεία θα 
εξετάζονται και θα επαληθεύονται ως 
προς την αιτιολόγησή τους από την 
Επιτροπή, η οποία έχει στη διάθεσή της 
30 ημέρες από την ημέρα υποβολής της 
αίτησης προκειμένου να διατυπώσει 
αντίρρηση όσον αφορά την αξιοπιστία 
των υποβληθέντων στοιχείων. Εάν η 
Επιτροπή δεν διατυπώσει οποιαδήποτε 
αντίρρηση, η αίτηση αναφερόμενης στην 
παράγραφο 2 παρέκκλισης του κράτους 
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μέλους θεωρείται ως αιτιολογηθείσα.

Or. en

Τροπολογία 19
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 γ. Η αίτηση παρέχει επίσης λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την χρήση που 
προβλέπεται να γίνει των αυξημένων 
ενδιάμεσων πληρωμών και παρέχει 
επίσης πληροφορίες για συμπληρωματικά 
μέτρα που αποσκοπούν στην 
επικέντρωση των κεφαλαίων στην 
ανταγωνιστικότητα, στην ανάπτυξη και 
στην απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένης, όπου κρίνεται 
τούτο αναγκαίο, της τροποποίησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Or. en

Τροπολογία 20
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 δ. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 
παρέκκλιση παύει να ισχύει για δηλώσεις 
δαπανών που υποβάλλονται μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2013. 
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Or. en

Τροπολογία 21
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Οι πρόσθετες ενδιάμεσες πληρωμές 
που απορρέουν από την εφαρμογή του 
άρθρου 77 παράγραφος 2 πρέπει να 
τεθούν εντός του συντομότερου χρονικού 
διαστήματος στην διάθεση της 
διαχειριστικής αρχής και πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο 
για την καταβολή πληρωμών στο πλαίσιο 
της εκτέλεσης του επιχειρησιακού 
προγράμματος. 

Or. en

Τροπολογία 22
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
υποβολής εκθέσεων στρατηγικής 
σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1, 
τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
τις δέουσες πληροφορίες σχετικά με την 
χρήση των πρόσθετων ενδιάμεσων 
πληρωμών που απορρέουν από την 
αναφερόμενη στην παράγραφο 2 
παρέκκλιση. Οι πληροφορίες άπτονται 
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ιδίως του τρόπου με τον οποίο το 
αυξημένο ποσό της στήριξης συνετέλεσε 
στην προαγωγή της ανταγωνιστικότητας, 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης στο 
οικείο κράτος μέλος. Οι πληροφορίες 
αυτές λαμβάνονται υπόψη από την 
Επιτροπή κατά την προπαρασκευή της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 30 
παράγραφος 1 έκθεσης στρατηγικής.

Or. en

Τροπολογία 23
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 77 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν 
εφαρμόζονται σε επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

5. Οι παράγραφοι 2, 2α, 2β, 2γ, 2δ, 3, 3α, 
3β δεν εφαρμόζονται σε επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

Or. en


