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Τροπολογία 87
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στην Ένωση, κατά το έτος 2010, 
περίπου 116 εκατομμύρια άνθρωποι, εκ 
των οποίων 25 εκατομμύρια ήταν παιδιά, 
διέτρεχαν τον κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ μεταξύ 
αυτών, 40 εκατομμύρια υπέφεραν από 
σοβαρή υλική στέρηση και 4,1 
εκατομμύρια από έλλειψη στέγης, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 4 
εκατομμύρια σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος.

Or. es

Τροπολογία 88
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο αριθμός των ατόμων που 
υποφέρουν από υλική στέρηση ή ακόμη 
και σοβαρή υλική στέρηση στην Ένωση 
αυξάνεται· μάλιστα πολλές φορές τα 
άτομα αυτά στερούνται επίσης τη 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τα μέτρα 
ενεργοποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και, 
ιδίως, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…ΕΚΤ].

(2) Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 
119,6 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες 
διέτρεχαν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του 
κοινωνικού αποκλεισμού, ότι ο αριθμός 
των αστέγων βαίνει αυξανόμενος καθώς 
και το γεγονός ότι πολλές φορές τα άτομα 
αυτά στερούνται επίσης τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].

Or. fr
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Τροπολογία 89
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν 
από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή 
υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· 
μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά 
στερούνται επίσης τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν 
από στέρηση τροφής ή/και υλική στέρηση 
ή ακόμη και σοβαρή στέρηση τροφής 
ή/και υλική στέρηση στην Ένωση 
αυξάνεται· μάλιστα πολλές φορές τα άτομα 
αυτά στερούνται επίσης τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].

Or. fr

Τροπολογία 90
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να
ενισχύσει την κοινωνική συνοχή 
συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας 
στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών 
συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους για την 
ανακούφιση της στέρησης τροφής, της 
έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης 
των παιδιών.

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους («Ταμείο») θα ενισχύσει την 
κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη 
μείωση της φτώχειας στην Ένωση με την 
υποστήριξη εθνικών συστημάτων που 
παρέχουν μη οικονομική βοήθεια στους 
απόρους για την ανακούφιση της στέρησης 
τροφής, της έλλειψης στέγης και της 
υλικής στέρησης των παιδιών.

Or. fr

Τροπολογία 91
Brice Hortefeux
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να 
ενισχύσει την κοινωνική συνοχή 
συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας 
στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών 
συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους για την 
ανακούφιση της στέρησης τροφής, της 
έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης 
των παιδιών.

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να 
ενισχύσει την κοινωνική συνοχή 
συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας 
στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών 
συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους για την 
ανακούφιση από όλες τις μορφές της
στέρησης και της φτώχειας.

Or. fr

Τροπολογία 92
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να 
ενισχύσει την κοινωνική συνοχή 
συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας 
στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών 
συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους για την 
ανακούφιση της στέρησης τροφής, της 
έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης 
των παιδιών.

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να 
ενισχύσει την κοινωνική συνοχή
συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού στην 
Ένωση με την υποστήριξη εθνικών 
συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους για την 
ανακούφιση της στέρησης τροφής, της 
έλλειψης στέγης και της υλικής και 
επισιτιστικής στέρησης των παιδιών.

Or. es

Τροπολογία 93
Mojca Kleva Kekuš
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να 
ενισχύσει την κοινωνική συνοχή 
συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας 
στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών 
συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους για την 
ανακούφιση της στέρησης τροφής, της 
έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης 
των παιδιών.

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να 
ενισχύσει την κοινωνική συνοχή 
συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας 
στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών 
συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους για την 
ανακούφιση της στέρησης τροφής, της 
έλλειψης στέγης, του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της υλικής στέρησης των 
παιδιών και των νοικοκυριών με παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 94
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) H επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που 
υλοποιείται με τη διαθεσιμότητα, την 
προσβασιμότητα, τη χρήση και τη 
σταθερότητα προϊόντος του χρόνου μιας 
υγιεινής, επαρκούς, κατάλληλης και 
θρεπτικής διατροφής.

Or. it

Τροπολογία 95
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Από το 1987 η Ένωση παρέχει στους 
άπορους πολίτες της άμεση επισιτιστική 
βοήθεια από τα γεωργικά αποθέματά της. 
Παράλληλα, δημιουργήθηκαν κι άλλες 
πηγές εφοδιασμού, όπως πλεονάσματα 
τοπικών ή περιφερειακών σούπερ μάρκετ, 
συμπράξεις με γεωργούς της εκάστοτε 
περιοχής, εστιατόρια και παντοπωλεία 
αλληλεγγύης κ.λπ. Το Ταμείο αναμένεται 
να στηρίξει επίσης την ανάπτυξη και την 
ενίσχυση των εν λόγω τοπικών 
συστημάτων εφοδιασμού.

Or. fr

Τροπολογία 96
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων τα οποία 
διανέμονται στους απόρους.

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων 
τα οποία διανέμονται στους απόρους.

Or. ro

Τροπολογία 97
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων τα οποία 
διανέμονται στους απόρους.

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων 
τα οποία διανέμονται στους απόρους.

Or. fr

Τροπολογία 98
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων τα οποία 
διανέμονται στους απόρους.

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
επισιτιστική ασφάλεια και την ασφάλεια
των προϊόντων τα οποία διανέμονται στους 
απόρους.

Or. fr

Τροπολογία 99
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
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νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων τα οποία 
διανέμονται στους απόρους.

νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων και την ποιότητα 
των τροφίμων τα οποία διανέμονται στους 
απόρους.

Or. fr

Τροπολογία 100
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι διατάξεις του Ταμείου 
διασφαλίζουν τη συνοχή με τις 
στρατηγικές και τα μέτρα που 
αποσκοπούν στη μείωση της σπατάλης 
τροφίμων κατά μήκος ολόκληρης της 
αλυσίδας εφοδιασμού, για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας, 
την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 
σχετικά με αυτό το σημαντικό θέμα, 
όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 19ης 
Ιανουαρίου 2012.

Or. it

Τροπολογία 101
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
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αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και 
στην υλική στέρηση.

αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και 
στην υλική στέρηση και στη στέρηση 
τροφής.

Or. fr

Τροπολογία 102
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και 
στην υλική στέρηση.

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια, στη 
σχετική φτώχεια και στην υλική στέρηση.

Or. fr

Τροπολογία 103
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και 
στην υλική στέρηση.

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
αντανακλά τις διαφορές στην ανάπτυξη 
μεταξύ των περιφερειών και τις διαφορές 
στη φτώχεια και στην υλική στέρηση.

Or. ro
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Τροπολογία 104
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και 
στην υλική στέρηση.

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και 
στην υλική στέρηση, κάνοντας ειδική 
αναφορά στο όριο της σχετικής φτώχειας.

Or. fr

Τροπολογία 105
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει 
και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής 
στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να 
περιγράφει τους στόχους και τα 
χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους 
απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει 
και να δικαιολογεί τις προτεραιότητες 
όσον αφορά τις δράσεις σε επίπεδο 
περιφερειών και τις μορφές υλικής 
στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να 
περιγράφει τους στόχους και τα 
χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους 
απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος.
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Or. ro

Τροπολογία 106
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει 
και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής 
στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να 
περιγράφει τους στόχους και τα 
χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους 
απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει 
και να δικαιολογεί τις μορφές στέρησης 
τροφής ή/και υλικής στέρησης τις οποίες 
θα καταπολεμά και να περιγράφει τους 
στόχους και τα χαρακτηριστικά της 
βοήθειας προς τους απόρους, που θα 
παρασχεθεί μέσω της στήριξης εθνικών 
συστημάτων. Θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής, ταχείας και αποδοτικής 
εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Or. fr

Τροπολογία 107
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει 
και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής 
στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να 
περιγράφει τους στόχους και τα 
χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους 
απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει 
και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής 
στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να 
περιγράφει τους στόχους και τα 
χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους 
απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 
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απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος, ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων.

Or. fr

Τροπολογία 108
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει 
και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής 
στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να 
περιγράφει τους στόχους και τα 
χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους 
απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει 
και να δικαιολογεί τις πιο επείγουσες 
μορφές υλικής και επισιτιστικής στέρησης 
τις οποίες θα καταπολεμά και να 
περιγράφει τους στόχους και τα 
χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους 
απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
ταχείας, αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Or. es

Τροπολογία 109
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει 
και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής 

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει 
και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής 
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στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να 
περιγράφει τους στόχους και τα 
χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους 
απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά, 
δίνοντας προτεραιότητα στη στέρηση 
τροφής, και να περιγράφει τους στόχους 
και τα χαρακτηριστικά της βοήθειας προς 
τους απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω 
της στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία 
που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Or. fr

Τροπολογία 110
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να 
μπορούν να προτιμούν προϊόντα 
ενωσιακής προέλευσης.

Or. fr

Τροπολογία 111
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή 
των μέτρων που χρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών και των φορέων που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
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διευκολύνουν τη συμμετοχή του συνόλου 
των εμπλεκόμενων φορέων που 
ασχολούνται με τη θέσπιση και την 
εφαρμογή των χρηματοδοτούμενων από 
το Ταμείο μέτρων.

Or. es

Τροπολογία 112
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας του Ταμείου, ιδίως 
όσον αφορά τις εθνικές περιστάσεις, 
ενδείκνυται να θεσπιστεί μια διαδικασία 
για την πιθανή τροποποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

(9) Για τη μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας του Ταμείου, ιδίως 
όσον αφορά τις εθνικές περιστάσεις, 
ενδείκνυται να θεσπιστεί μια διαδικασία 
για την πιθανή τροποποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος, 
λαμβανομένης μεταξύ άλλων υπόψη της 
γνώμης των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που σχετίζονται με την 
εφαρμογή του προγράμματος.

Or. ro

Τροπολογία 113
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών 
πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει αυτή τη διάδοση.

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών 
πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει αυτή τη διάδοση.

Or. fr
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Τροπολογία 114
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών 
πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει αυτή τη διάδοση.

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών 
πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία και η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών θα πρέπει να 
διευκολύνουν αυτή τη διάδοση.

Or. ro

Τροπολογία 115
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών 
πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει αυτή τη διάδοση.

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών 
πρακτικών καθώς και η κοινωνική 
καινοτομία έχουν σημαντική 
προστιθέμενη αξία και η Επιτροπή θα 
πρέπει να διευκολύνει τη διάδοση και την 
προώθησή τους.

Or. fr

Τροπολογία 116
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών (10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών 
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πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει αυτή τη διάδοση.

πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει την προώθηση και τη 
διάδοσή τους.

Or. fr

Τροπολογία 117
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών 
πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει αυτή τη διάδοση.

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών 
πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει αυτή τη διάδοση, μεταξύ 
άλλων μέσω της διοργάνωσης δράσεων 
κατάρτισης και της δημιουργίας μιας 
πλατφόρμας συνεργασίας σε επίπεδο 
Ένωσης, στην οποία θα συμμετέχουν όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. ro

Τροπολογία 118
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να 
διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις 
αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από 
έρευνες επισκόπησης για τους απόρους οι 

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να 
διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις 
αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από 
ανώνυμες έρευνες επισκόπησης για τους 
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οποίοι επωφελήθηκαν από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και, εάν είναι 
απαραίτητο, από αξιολογήσεις κατά την 
περίοδο του προγράμματος. Ως προς αυτό, 
θα πρέπει να προσδιοριστούν οι 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και της 
Επιτροπής.

απόρους οι οποίοι επωφελήθηκαν από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και, εάν είναι 
απαραίτητο, από αξιολογήσεις κατά την 
περίοδο του προγράμματος. Υπό τον 
κίνδυνο πιθανού κοινωνικού 
στιγματισμού λόγω φτώχειας, κατά τη 
διεξαγωγή αξιολογήσεων θα πρέπει να 
τηρούνται οι κανόνες προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τους απόρους. Ως προς αυτό, θα πρέπει να 
προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των 
κρατών μελών και της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 119
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να 
διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ 
των υστέρων αξιολογήσεις. Οι 
αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να 
συμπληρώνονται από έρευνες 
επισκόπησης για τους απόρους οι οποίοι 
επωφελήθηκαν από το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και, εάν είναι απαραίτητο, 
από αξιολογήσεις κατά την περίοδο του 
προγράμματος. Ως προς αυτό, θα πρέπει 
να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των 
κρατών μελών και της Επιτροπής.

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να 
διενεργούνται αξιολογήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 120
Vasilica Viorica Dăncilă
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να 
γνωρίζουν πώς επενδύονται οι 
δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με 
ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία 
διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα 
του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η 
προσβασιμότητα στις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα 
πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με την ενημέρωση και την 
επικοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και με 
τους δικαιούχους.

(13) Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να 
γνωρίζουν πώς επενδύονται οι 
δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με 
ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία 
διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα 
του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η 
προσβασιμότητα στις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα 
πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με την ενημέρωση και την 
επικοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις 
αρμοδιότητες των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών των κρατών μελών 
και με τους δικαιούχους.

Or. ro

Τροπολογία 121
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να 
γνωρίζουν πώς επενδύονται οι 
δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με 
ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία 
διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα 
του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η 
προσβασιμότητα στις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα 
πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με την ενημέρωση και την 
επικοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις
αρμοδιότητες των κρατών μελών και με
τους δικαιούχους.

(13) Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να 
γνωρίζουν πώς επενδύονται οι 
δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με 
ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία 
διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα 
του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η 
προσβασιμότητα στις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα 
πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με την ενημέρωση και την 
επικοινωνία καθώς και οι σχετικές 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και των 
δικαιούχων.

Or. fr
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Τροπολογία 122
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να 
γνωρίζουν πώς επενδύονται οι 
δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με 
ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία 
διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα 
του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η 
προσβασιμότητα στις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα 
πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με την ενημέρωση και την 
επικοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και με 
τους δικαιούχους.

(13) Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να 
γνωρίζουν πώς επενδύονται οι 
δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με 
ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία 
προβολή και διάδοση πληροφοριών για τα 
επιτεύγματα του Ταμείου και για να 
εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης και η διαφάνειά 
τους, θα πρέπει να θεσπιστούν απλοί
κανόνες σχετικά με την ενημέρωση, την 
επικοινωνία και την προβολή, ιδίως σε 
σχέση με τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών και με τους δικαιούχους.

Or. fr

Τροπολογία 123
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι απαραίτητο να οριστεί μέγιστο 
επίπεδο συγχρηματοδότησης από το 
Ταμείο στα επιχειρησιακά προγράμματα 
με σκοπό την επίτευξη 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των 
πόρων της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να 
εξεταστεί η κατάσταση των κρατών 
μελών που αντιμετωπίζουν προσωρινές 
δημοσιονομικές δυσκολίες.

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 124
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι απαραίτητο να οριστεί μέγιστο 
επίπεδο συγχρηματοδότησης από το 
Ταμείο στα επιχειρησιακά προγράμματα με 
σκοπό την επίτευξη πολλαπλασιαστικού 
αποτελέσματος των πόρων της Ένωσης, 
ενώ θα πρέπει να εξεταστεί η κατάσταση 
των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν 
προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες.

(15) Είναι απαραίτητο να οριστεί μέγιστο 
επίπεδο συγχρηματοδότησης από το 
Ταμείο στα επιχειρησιακά προγράμματα με 
σκοπό την επίτευξη πολλαπλασιαστικού 
αποτελέσματος των πόρων της Ένωσης, 
ενώ θα πρέπει να εξασφαλιστεί ευελιξία 
για την εξεύρεση λύσεων για τα κράτη 
μέλη που αντιμετωπίζουν προσωρινές 
δημοσιονομικές δυσκολίες.

Or. fr

Τροπολογία 125
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Σε όλη την Ένωση θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ενιαίοι και ισότιμοι κανόνες 
για την περίοδο επιλεξιμότητας, για τις 
πράξεις και τις δαπάνες για το Ταμείο. Οι 
όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα 
των στόχων του Ταμείου και των 
στοχευόμενων πληθυσμών, ιδίως με τον 
καθορισμό κατάλληλων όρων 
επιλεξιμότητας των πράξεων καθώς και 
μορφών στήριξης και κανόνων και όρων 
επιστροφής.

(16) Σε όλη την Ένωση θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ενιαίοι και ισότιμοι κανόνες 
για την περίοδο επιλεξιμότητας, για τις 
πράξεις και τις δαπάνες για το Ταμείο. Οι 
όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα 
των στόχων του Ταμείου και των 
στοχευόμενων πληθυσμών, ιδίως με τον 
καθορισμό απλών και προσαρμοσμένων
όρων επιλεξιμότητας των πράξεων καθώς 
και μορφών στήριξης και κανόνων και 
όρων επιστροφής.

Or. fr
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Τροπολογία 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Σε όλη την Ένωση θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ενιαίοι και ισότιμοι κανόνες 
για την περίοδο επιλεξιμότητας, για τις 
πράξεις και τις δαπάνες για το Ταμείο. Οι 
όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα 
των στόχων του Ταμείου και των 
στοχευόμενων πληθυσμών, ιδίως με τον 
καθορισμό κατάλληλων όρων 
επιλεξιμότητας των πράξεων καθώς και 
μορφών στήριξης και κανόνων και όρων 
επιστροφής.

(16) Σε όλη την Ένωση θα πρέπει να 
εφαρμόζονται απλοί, ενιαίοι και ισότιμοι 
κανόνες για την περίοδο επιλεξιμότητας, 
για τις πράξεις και τις δαπάνες για το 
Ταμείο. Οι όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα 
των στόχων του Ταμείου και των 
στοχευόμενων πληθυσμών, ιδίως με τον 
καθορισμό απλών και κατάλληλων όρων 
επιλεξιμότητας των πράξεων καθώς και 
μορφών στήριξης και κανόνων και όρων 
επιστροφής.

Or. fr

Τροπολογία 127
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) [Η πρόταση κανονισμού] Ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που 
έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση 
μπορούν να διατίθενται με σκοπό να 
διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος 
διανομής τροφίμων σε απόρους της 
Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν 
λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα 
και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση 
τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία 
ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων 

(17) [Η πρόταση κανονισμού] Ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που 
έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση 
μπορούν να διατίθενται με σκοπό να 
διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος 
διανομής τροφίμων σε απόρους της 
Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν 
λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα 
και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση 
τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία 
ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων 
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μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η 
προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον 
παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που 
προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα 
αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται 
προς όφελος των απόρων και δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 
περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών να συγχρηματοδοτούν το 
πρόγραμμα. Για να εξασφαλιστεί η 
αποδοτικότερη δυνατή χρήση των 
αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών 
εισπράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο 
ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] 
εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή 
διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν 
να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή 
να πωλούνται τα προϊόντα των 
αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς 
του προγράμματος για τους απόρους.

μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η 
προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον 
παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που 
προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα 
αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται 
προς όφελος των απόρων και δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 
περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών να συγχρηματοδοτούν το 
πρόγραμμα. Τα εν λόγω ποσά θα είναι 
συμπληρωματικά προς τον 
προϋπολογισμό του υφιστάμενου Ταμείου.
Για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη 
δυνατή χρήση των αποθεμάτων 
παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων, 
η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα 
με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για 
την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των 
οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, 
να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα 
προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για 
τους σκοπούς του προγράμματος για τους 
απόρους.

Or. fr

Τροπολογία 128
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) [Η πρόταση κανονισμού] Ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που 
έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση 
μπορούν να διατίθενται με σκοπό να 
διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος 
διανομής τροφίμων σε απόρους της 

(17) [Η πρόταση κανονισμού] Ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που 
έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση 
μπορούν να διατίθενται με σκοπό να 
διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος 
διανομής τροφίμων σε απόρους της 
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Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν 
λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα 
και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση 
τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία 
ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων 
μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η 
προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον 
παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που 
προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα 
αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται 
προς όφελος των απόρων και δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 
περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών να συγχρηματοδοτούν το 
πρόγραμμα. Για να εξασφαλιστεί η 
αποδοτικότερη δυνατή χρήση των 
αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών 
εισπράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο 
ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] 
εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή 
διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν 
να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή 
να πωλούνται τα προϊόντα των 
αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς 
του προγράμματος για τους απόρους.

Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν 
λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα 
και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση 
τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία 
ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων 
μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η 
προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον 
παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που 
προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα 
αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται 
προς όφελος των απόρων. Για να 
εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή 
χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και 
των σχετικών εισπράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 
19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για την 
εφαρμογή διαδικασιών βάσει των οποίων 
θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να
μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα 
των αποθεμάτων παρέμβασης για τους 
σκοπούς του προγράμματος για τους 
απόρους.

Or. es

Τροπολογία 129
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν 
τα είδη των δράσεων που μπορούν να 
αναληφθούν με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής και των κρατών μελών ως 
τεχνική βοήθεια που υποστηρίζεται από το 
Ταμείο.

(18) Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν 
τα είδη των δράσεων που μπορούν να 
αναληφθούν με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής και των κρατών μελών ως 
τεχνική βοήθεια που υποστηρίζεται από το 
Ταμείο. Τούτο θα πρέπει να αποφασίζεται 
σε στενή συνεργασία με τις αρχές 
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διαχείρισης και τις οργανώσεις-εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 130
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με την αρχή της 
επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να φέρουν την πρωταρχική 
ευθύνη, μέσω των συστημάτων τους 
διαχείρισης και ελέγχου, για την 
υλοποίηση και τον έλεγχο του 
επιχειρησιακού τους προγράμματος.

(19) Σύμφωνα με την αρχή της 
επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να φέρουν την πρωταρχική 
ευθύνη, μέσω των συστημάτων τους 
διαχείρισης και ελέγχου, για την 
υλοποίηση και τον έλεγχο του 
επιχειρησιακού τους προγράμματος, 
επιδιώκοντας πάντοτε την επίτευξη 
αποτελεσματικότητας και τη μείωση της 
γραφειοκρατίας.

Or. fr

Τροπολογία 131
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν 
μια διαχειριστική αρχή, μια αρχή 
πιστοποίησης και μια λειτουργικά 
ανεξάρτητη αρχή ελέγχου για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για να 
διαθέτουν τα κράτη μέλη ευελιξία ως προς 
τη διαμόρφωση συστημάτων ελέγχου, 
ενδείκνυται να δοθεί η δυνατότητα στη 
διαχειριστική αρχή να εκτελεί τα 
καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης. Θα 
πρέπει επίσης να παρέχεται στο κράτος 

(21) Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει 
να ορίσουν μια διαχειριστική αρχή, μια 
αρχή πιστοποίησης και μια λειτουργικά 
ανεξάρτητη αρχή ελέγχου ενός ταμείου 
του ΚΣΠ(1) για κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα Για να διαθέτουν τα κράτη 
μέλη ευελιξία ως προς τη διαμόρφωση 
συστημάτων ελέγχου, ενδείκνυται να δοθεί 
η δυνατότητα στη διαχειριστική αρχή να 
εκτελεί τα καθήκοντα της αρχής 
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μέλος η δυνατότητα να ορίζει ενδιάμεσους 
φορείς που θα εκτελούν ορισμένα 
καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής ή της 
αρχής πιστοποίησης. Στην περίπτωση 
αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προσδιορίζουν σαφώς τις αρμοδιότητες και 
τα καθήκοντα των ενδιάμεσων φορέων.

πιστοποίησης. Θα πρέπει επίσης να 
παρέχεται στο κράτος μέλος η δυνατότητα 
να ορίζει ενδιάμεσους φορείς που θα 
εκτελούν ορισμένα καθήκοντα της 
διαχειριστικής αρχής ή της αρχής 
πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίζουν 
σαφώς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα 
των ενδιάμεσων φορέων.
((1) Η ονομασία «Ταμείο του ΚΣΠ» θα 
πρέπει να αντικατασταθεί από την ονομασία 
«Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία »).

Or. en

Τροπολογία 132
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν 
μια διαχειριστική αρχή, μια αρχή 
πιστοποίησης και μια λειτουργικά 
ανεξάρτητη αρχή ελέγχου για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για να 
διαθέτουν τα κράτη μέλη ευελιξία ως 
προς τη διαμόρφωση συστημάτων 
ελέγχου, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα να εκτελούνται τα 
καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης από 
τη διαχειριστική αρχή. Θα πρέπει επίσης 
να παρέχεται στο κράτος μέλος η 
δυνατότητα να ορίζει ενδιάμεσους φορείς 
που θα εκτελούν ορισμένα καθήκοντα της 
διαχειριστικής αρχής ή της αρχής 
πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίζουν 
σαφώς τις αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντα των ενδιάμεσων φορέων.

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν, 
για το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα,
αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της 
χρηστής διαχείρισης του Ταμείου. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν 
στους κατάλληλους διοικητικούς και 
φυσικούς ελέγχους και να επιβάλλουν 
κυρώσεις σε περιπτώσεις παρατυπιών, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
επιχειρησιακά προγράμματα 
υλοποιούνται σύμφωνα με τις 
εφαρμοστέες ρυθμίσεις.

Or. fr
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Τροπολογία 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν 
μια διαχειριστική αρχή, μια αρχή 
πιστοποίησης και μια λειτουργικά 
ανεξάρτητη αρχή ελέγχου για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για να 
διαθέτουν τα κράτη μέλη ευελιξία ως 
προς τη διαμόρφωση συστημάτων 
ελέγχου, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα να εκτελούνται τα 
καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης από 
τη διαχειριστική αρχή. Θα πρέπει επίσης 
να παρέχεται στο κράτος μέλος η 
δυνατότητα να ορίζει ενδιάμεσους φορείς 
που θα εκτελούν ορισμένα καθήκοντα της 
διαχειριστικής αρχής ή της αρχής 
πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίζουν 
σαφώς τις αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντα των ενδιάμεσων φορέων.

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν, 
για το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα, 
αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της 
χρηστής διαχείρισης του Ταμείου. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν 
στους κατάλληλους διοικητικούς και 
φυσικούς ελέγχους και να επιβάλλουν 
κυρώσεις σε περιπτώσεις παρατυπιών, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
επιχειρησιακά προγράμματα 
υλοποιούνται σύμφωνα με τις 
εφαρμοστέες ρυθμίσεις.

Or. fr

Τροπολογία 134
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η διαχειριστική αρχή φέρει την 
κύρια ευθύνη για την αποτελεσματική και 
αποδοτική εφαρμογή του Ταμείου και, 
συνεπώς, εκτελεί έναν σημαντικό αριθμό 
λειτουργιών που έχουν σχέση με τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση του 

διαγράφεται
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επιχειρησιακού προγράμματος, τη 
δημοσιονομική διαχείριση και τους 
ελέγχους καθώς και την επιλογή των 
έργων. Θα πρέπει να καθοριστούν οι 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της.

Or. fr

Τροπολογία 135
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η διαχειριστική αρχή φέρει την 
κύρια ευθύνη για την αποτελεσματική και 
αποδοτική εφαρμογή του Ταμείου και, 
συνεπώς, εκτελεί έναν σημαντικό αριθμό 
λειτουργιών που έχουν σχέση με τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος, τη 
δημοσιονομική διαχείριση και τους 
ελέγχους καθώς και την επιλογή των 
έργων. Θα πρέπει να καθοριστούν οι 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 136
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η αρχή πιστοποίησης θα πρέπει να 
καταρτίζει και να υποβάλλει στην 
Επιτροπή αιτήσεις πληρωμής. Θα πρέπει 
να καταρτίζει τους ετήσιους 
λογαριασμούς, να πιστοποιεί την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 

διαγράφεται
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ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών και 
να βεβαιώνει ότι οι δαπάνες που 
καταχωρίζονται στους λογαριασμούς 
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους 
ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες. Θα 
πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητες 
και τα καθήκοντά της.

Or. fr

Τροπολογία 137
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η αρχή πιστοποίησης θα πρέπει να 
καταρτίζει και να υποβάλλει στην 
Επιτροπή αιτήσεις πληρωμής. Θα πρέπει 
να καταρτίζει τους ετήσιους 
λογαριασμούς, να πιστοποιεί την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών και 
να βεβαιώνει ότι οι δαπάνες που 
καταχωρίζονται στους λογαριασμούς 
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους 
ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες. Θα 
πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητες 
και τα καθήκοντά της.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 138
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η αρχή ελέγχου θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη διενέργεια ελέγχων στα 

διαγράφεται
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συστήματα διαχείρισης και ελέγχου σε 
κατάλληλο δείγμα πράξεων και στους 
ετήσιους λογαριασμούς. Θα πρέπει να 
καθοριστούν οι αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντά της.

Or. fr

Τροπολογία 139
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η αρχή ελέγχου θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη διενέργεια ελέγχων στα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου σε 
κατάλληλο δείγμα πράξεων και στους 
ετήσιους λογαριασμούς. Θα πρέπει να 
καθοριστούν οι αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντά της.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 140
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής όσον αφορά τον λογιστικό 
έλεγχο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
και της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και να θεσπιστούν 
κριτήρια που θα επιτρέψουν στην 
Επιτροπή να καθορίσει, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της για τον έλεγχο των
εθνικών συστημάτων, το επίπεδο 

διαγράφεται
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αξιοπιστίας που θα πρέπει να λαμβάνει 
από τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου.

Or. fr

Τροπολογία 141
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής όσον αφορά τον λογιστικό 
έλεγχο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
και της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και να θεσπιστούν 
κριτήρια που θα επιτρέψουν στην 
Επιτροπή να καθορίσει, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της για τον έλεγχο των 
εθνικών συστημάτων, το επίπεδο 
αξιοπιστίας που θα πρέπει να λαμβάνει 
από τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 142
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής όσον αφορά τον λογιστικό 
έλεγχο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού και να θεσπιστούν κριτήρια 
που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να 
καθορίσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής 

(25) Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής όσον αφορά τον λογιστικό 
έλεγχο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού και να θεσπιστούν κριτήρια 
που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να 
καθορίσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής 
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της για τον έλεγχο των εθνικών 
συστημάτων, το επίπεδο αξιοπιστίας που 
θα πρέπει να λαμβάνει από τους εθνικούς 
οργανισμούς ελέγχου.

της για τον έλεγχο των εθνικών 
συστημάτων, το επίπεδο αξιοπιστίας και 
πληρότητας των πληροφοριών που θα 
πρέπει να λαμβάνει από τους εθνικούς 
οργανισμούς ελέγχου.

Or. fr

Τροπολογία 143
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Θα πρέπει να θεσπιστούν οι εξουσίες 
και αρμοδιότητες της Επιτροπής να 
επαληθεύει την ουσιαστική λειτουργία 
των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου 
και να απαιτεί τη λήψη μέτρων από τα 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει, 
επίσης, να έχει την εξουσία να διεξάγει 
ελέγχους για θέματα σχετικά με τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ώστε 
να συνάγονται συμπεράσματα για τις 
επιδόσεις του Ταμείου.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 144
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Θα πρέπει να θεσπιστούν οι εξουσίες 
και αρμοδιότητες της Επιτροπής να 
επαληθεύει την ουσιαστική λειτουργία 
των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου 
και να απαιτεί τη λήψη μέτρων από τα 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει, 

διαγράφεται
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επίσης, να έχει την εξουσία να διεξάγει 
ελέγχους για θέματα σχετικά με τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ώστε 
να συνάγονται συμπεράσματα για τις 
επιδόσεις του Ταμείου.

Or. fr

Τροπολογία 145
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης πρέπει να 
πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Για να
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση 
του προγράμματος είναι απαραίτητο να 
θεσπιστούν κοινοί κανόνες για τις αιτήσεις 
ενδιάμεσων πληρωμών, για την καταβολή 
του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού 
υπολοίπου.

(27) Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης πρέπει να 
πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση 
του προγράμματος είναι απαραίτητο να 
θεσπιστούν απλοί κοινοί κανόνες για τις 
αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών, για την 
καταβολή του ετήσιου υπολοίπου και του 
τελικού υπολοίπου.

Or. fr

Τροπολογία 146
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για να διασφαλιστούν τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης και να καταστεί 
δυνατή η αποτελεσματική υλοποίηση του 
προγράμματος, θα πρέπει να θεσπιστούν 
μέτρα που να επιτρέπουν στην Επιτροπή 
να αναστέλλει πληρωμές.

(31) Για να διασφαλιστούν τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης και να καταστεί 
δυνατή η αποτελεσματική υλοποίηση του 
προγράμματος, θα πρέπει να θεσπιστούν 
μέτρα που να επιτρέπουν στην Επιτροπή 
να αναστέλλει πληρωμές. Η Επιτροπή 
μπορεί να αναστείλει τις πληρωμές προς 
τον δικαιούχο εάν αποδειχθεί ότι η 
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χρηματοδότηση διατίθεται για σκοπούς 
άλλους από τους προβλεπόμενους στο 
εδάφιο 4.

Or. ro

Τροπολογία 147
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
απότομη μείωση της επισιτιστικής 
βοήθειας σε περίπτωση καθυστέρησης 
της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
στις αρχές του 2014, η Επιτροπή θα λάβει 
μεταβατικά μέτρα ώστε να διασφαλίσει 
ότι τα άτομα που εξαρτώνται από την 
επισιτιστική βοήθεια δεν θα υποφέρουν 
από επισιτιστική ένδεια.

Or. fr

Τροπολογία 148
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
απότομη μείωση της επισιτιστικής 
βοήθειας σε περίπτωση καθυστέρησης 
της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
στις αρχές του έτους 2014, η Επιτροπή 
θα λάβει μεταβατικά μέτρα ώστε να 
διασφαλίσει ότι τα άτομα που εξαρτώνται
από την επισιτιστική βοήθεια δεν θα 
υποφέρουν από επισιτιστική ένδεια.



AM\928282EL.doc 35/149 PE506.037v02-00

EL

Or. fr

Τροπολογία 149
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι 
στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής 
της στήριξής του, οι διαθέσιμοι 
δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια 
χορήγησής τους και ορίζονται οι 
απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότητάς του.

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι 
στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής 
της στήριξής του, οι διαθέσιμοι 
δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια 
χορήγησής τους και ορίζονται οι 
απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητάς του.

Or. fr

Τροπολογία 150
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι 
στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής 
της στήριξής του, οι διαθέσιμοι 
δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια 
χορήγησής τους και ορίζονται οι 
απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότητάς του.

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι 
στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής 
της στήριξής του, οι διαθέσιμοι 
δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια 
χορήγησής τους και ορίζονται οι 
απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότητας και της απλής 
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λειτουργίας του.

Or. fr

Τροπολογία 151
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά 
πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά 
ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η 
ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί 
σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που 
θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές ή που 
όρισαν οι οργανώσεις-εταίροι και 
ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές·

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά 
πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά 
ή ομάδες τέτοιων προσώπων καθώς και 
άστεγοι και παιδιά, των οποίων η ανάγκη 
για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με 
τα αντικειμενικά κριτήρια που όρισαν και 
θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές σε 
συνεργασία με τις οργανώσεις-εταίρους·

Or. fr

Τροπολογία 152
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται 
δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή 
άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων 
οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των 
οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη 
διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται 
δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα 
ή/και άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων 
οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των 
οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη 
διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

Or. fr
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Τροπολογία 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται 
δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή 
άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων 
οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των 
οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη 
διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται 
δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα 
ή/και άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων 
οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των 
οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη 
διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

Or. fr

Τροπολογία 154
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή
ιδιωτικός φορέας υπεύθυνος για την 
έναρξη ή την έναρξη και την εκτέλεση 
πράξεων·

(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος 
φορέας ή μη κερδοσκοπική οργάνωση
υπεύθυνος/η για την έναρξη ή την έναρξη 
και την εκτέλεση πράξεων·

Or. fr

Τροπολογία 155
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας υπεύθυνος για την 

(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας ή μη κερδοσκοπική 
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έναρξη ή την έναρξη και την εκτέλεση 
πράξεων·

οργάνωση υπεύθυνος/η για την έναρξη ή 
την έναρξη και την εκτέλεση πράξεων·

Or. fr

Τροπολογία 156
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας υπεύθυνος για την 
έναρξη ή την έναρξη και την εκτέλεση 
πράξεων·

(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται μη 
κερδοσκοπική οργάνωση, δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας, εξαιρουμένων των 
εμπορικών επιχειρήσεων, υπεύθυνη/ος για 
την έναρξη ή την έναρξη και την εκτέλεση 
των πράξεων·

Or. fr

Τροπολογία 157
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται ο 
άπορος που λαμβάνει τρόφιμα ή αγαθά 
και/ή επωφελείται από συνοδευτικά μέτρα·

(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται ο 
άπορος που λαμβάνει τρόφιμα και/ή αγαθά 
και/ή επωφελείται από συνοδευτικά μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 158
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) ως «ενδιάμεσος φορέας» ορίζεται κάθε 
δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί 
υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής 
ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα 
εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής έναντι 
δικαιούχων που εκτελούν πράξεις·

(9) ως «ενδιάμεσος φορέας» ορίζεται κάθε 
μη κερδοσκοπική οργάνωση, κάθε 
δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, 
εξαιρουμένων των εμπορικών 
επιχειρήσεων, που ενεργεί υπό την ευθύνη 
μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής 
πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ 
ονόματος μιας τέτοιας αρχής έναντι 
δικαιούχων που εκτελούν πράξεις·

Or. fr

Τροπολογία 159
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ταμείο προάγει την κοινωνική συνοχή 
στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη 
του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά 
τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το Ταμείο 
συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού 
στόχου για την ανακούφιση των 
χειρότερων μορφών φτώχειας στην 
Ένωση, παρέχοντας μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους. Ο στόχος 
μετριέται με τον αριθμό των προσώπων 
που λαμβάνουν βοήθεια από το Ταμείο.

Το Ταμείο προάγει την κοινωνική και 
εδαφική συνοχή στην Ένωση, 
συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου 
για μείωση της φτώχειας κατά τουλάχιστον 
20 εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει 
στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την 
ανακούφιση των χειρότερων μορφών 
φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη 
οικονομική βοήθεια στους απόρους και 
δημιουργώντας τοπικές και 
περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού σε 
τρόφιμα προς όφελος των απόρων. Ο 
στόχος μετριέται με τον αριθμό των 
προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το 
Ταμείο.

Or. fr
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Τροπολογία 160
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική 
χρήση των αστέγων ή των παιδιών, μέσω 
οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από 
κράτη μέλη.

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική 
χρήση των απόρων, μέσω οργανώσεων-
εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 161
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική 
χρήση των αστέγων ή των παιδιών, μέσω 
οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από 
κράτη μέλη.

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική 
χρήση των απόρων, μέσω οργανώσεων-
εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 162
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική 
χρήση των αστέγων ή των παιδιών, μέσω 
οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από 
κράτη μέλη.

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά και 
τοπικά συστήματα μέσω των οποίων 
διανέμονται στους απόρους ποιοτικά
τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά 
για την προσωπική τους χρήση. Η διανομή 
διασφαλίζεται μέσω οργανώσεων-εταίρων 
που επιλέγονται από κράτη μέλη, των 
οποίων η συλλογική και/ή εθελοντική 
δράση έγκειται εν μέρει στη διανομή 
τροφίμων ή/και γεωργικών προϊόντων 
στους απόρους.

Or. fr

Τροπολογία 163
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική 
χρήση των αστέγων ή των παιδιών, μέσω 
οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από 
κράτη μέλη.

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική 
χρήση των απόρων, μέσω οργανώσεων-
εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 164
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η στήριξη από το Ταμείο εφαρμόζεται (3) Η στήριξη από το Ταμείο εφαρμόζεται
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σε στενή συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών.

από τα κράτη μέλη σε στενή συνεργασία 
με την Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 165
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι ρυθμίσεις που διέπουν την 
εφαρμογή και τη χρήση του Ταμείου και 
ιδίως των χρηματοδοτικών και διοικητικών 
πόρων που απαιτούνται για τις 
δραστηριότητες υποβολής εκθέσεων, 
αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου 
λαμβάνουν υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας, με δεδομένη τη 
χορηγούμενη στήριξη.

(5) Οι ρυθμίσεις που διέπουν την 
εφαρμογή και τη χρήση του Ταμείου και 
ιδίως των χρηματοδοτικών και διοικητικών 
πόρων που απαιτούνται για τις 
δραστηριότητες υποβολής εκθέσεων, 
αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου 
λαμβάνουν υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας, με δεδομένη τη 
χορηγούμενη στήριξη και την ιδιαίτερη 
φύση των στόχων.

Or. fr

Τροπολογία 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του 
Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, 
της υποβολής εκθέσεων και της 
αξιολόγησης.

(8) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του 
Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, 
της υποβολής εκθέσεων και της 
αξιολόγησης καθώς και της ενημέρωσης 
των πολιτών σχετικά με την υλοποίηση 
του Ταμείου και τους τρόπους 
αξιοποίησης των κονδυλίων.

Or. ro
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Τροπολογία 167
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του 
Ταμείου, ιδίως μέσω της 
παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων 
και της αξιολόγησης.

(8) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του 
Ταμείου κατά το στάδιο του 
προγραμματισμού και, στη συνέχεια, της 
παρακολούθησης, της υποβολής των 
εκθέσεων και της αξιολόγησης.

Or. fr

Τροπολογία 168
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ασκούν 
τους αντίστοιχους ρόλους τους σε σχέση 
με το Ταμείο, με σκοπό τη μείωση της 
διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους.

(9) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ασκούν 
τους αντίστοιχους ρόλους τους σε σχέση 
με το Ταμείο, με σκοπό τη θέσπιση απλών 
κανόνων για τη λειτουργία του και τη 
μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για 
τους δικαιούχους.

Or. fr

Τροπολογία 169
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ασκούν 
τους αντίστοιχους ρόλους τους σε σχέση 
με το Ταμείο, με σκοπό τη μείωση της 
διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους.

(9) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ασκούν 
τους αντίστοιχους ρόλους τους σε σχέση 
με το Ταμείο, με σκοπό τη μείωση της 
διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους και την παροχή σε αυτούς 
εύκολης και ταχείας πρόσβασης στη 
βοήθεια.

Or. fr

Τροπολογία 170
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου προωθούνται στα 
διάφορα στάδια της υλοποίησης του 
Ταμείου. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του 
φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή 
του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά 
την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο.

(10) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου προωθούνται στα 
διάφορα στάδια της υλοποίησης του 
Ταμείου. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του 
φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή 
του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά 
την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο 
και στα προγράμματα που στηρίζει.

Or. fr

Τροπολογία 171
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται 
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμάτων τροφών.

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται 
επίσης οι στόχοι της δημόσιας υγείας και 
της επισιτιστικής ασφάλειας καθώς και
οι κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές, 
ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμμάτων τροφών.

Or. fr

Τροπολογία 172
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται 
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμάτων τροφών.

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών και ποιοτικών
κριτηρίων. Στα κριτήρια επιλογής για τα 
τρόφιμα, και κατά περίπτωση για τα 
αγαθά, εξετάζονται επίσης οι κλιματικές 
και περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με 
σκοπό τη μείωση των απορριμμάτων
τροφών, και ευνοείται ο εφοδιασμός από 
τοπικούς παραγωγούς.

Or. fr

Τροπολογία 173
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται 
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμάτων τροφών.

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, στα 
οποία περιλαμβάνονται η θρεπτική αξία, 
όσον αφορά τα τρόφιμα, και η ευκολία 
διανομής τους. Για τον σκοπό αυτόν, τα 
κράτη μέλη μπορούν να προτιμούν 
προϊόντα ενωσιακής προέλευσης. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται 
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμμάτων τροφών σε κάθε στάδιο της 
αλυσίδας διανομής.

Or. fr

Τροπολογία 174
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, σε συνεργασία με μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, μπορούν να δημιουργούν 
δίκτυα τοπικής, περιφερειακής και 
διασυνοριακής διαχείρισης με στόχο την 
αξιοποίηση των ευπαθών ή μη τροφίμων 
των περιφερειών, τα οποία δεν 
διατίθενται στην αγορά μέσω αλυσίδων 
εφοδιασμού.

Or. ro

Τροπολογία 175
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
ανέρχονται σε 2.500.000.000 ευρώ σε 
τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
ανέρχονται σε 5.000.000.000 ευρώ σε 
τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 176
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
ανέρχονται σε 2.500.000.000 ευρώ σε 
τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
ανέρχονται σε 3.500.000.000 ευρώ σε 
τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 177
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
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ανέρχονται σε 2.500.000.000 ευρώ σε 
τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

ανέρχονται σε 3.500.000.000 ευρώ σε 
τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός που προτείνει η Επιτροπή δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες ενίσχυσης των 
απόρων και είναι σημαντικά μειωμένος σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο για ένα 
διευρυμένο πεδίο δράσης.

Τροπολογία 178
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) πληθυσμός που ζει κάτω από τα όρια 
της σχετικής φτώχειας, δηλαδή το 
ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε 
νοικοκυριό το εισόδημα του οποίου είναι 
χαμηλότερο ή ίσο του 60% του διάμεσου 
εθνικού εισοδήματος·

Or. fr

Τροπολογία 179
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος 
μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα 
επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο 

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος 
μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο 
καταρτίζει σε στενή συνεργασία με τις 
αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και 
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περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: άλλες δημόσιες αρχές καθώς και με τους 
φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και των οργανώσεων που 
συμμετέχουν στη διανομή υλικής 
βοήθειας σε απόρους, που καλύπτει την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο 
περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 180
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
διανομής τροφίμων ή αγαθών και των 
συνοδευτικών μέτρων που θα 
εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων
αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14·

α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) στέρησης 
τροφής ή/και υλικής στέρησης που θα 
αποτελέσει(-ουν) αντικείμενο του 
επιχειρησιακού προγράμματος και 
περιγραφή, για κάθε είδος υλικής 
στέρησης, των κύριων χαρακτηριστικών 
και των στόχων της διανομής τροφίμων ή 
αγαθών και των συνοδευτικών μέτρων που 
θα εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη 
των αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14·

Or. fr

Τροπολογία 181
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
διανομής τροφίμων ή αγαθών και των 
συνοδευτικών μέτρων που θα 
εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14·

α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
διανομής υγιεινών τροφίμων ποιότητας ή 
αγαθών και των συνοδευτικών μέτρων που 
θα εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη 
των αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14·

Or. fr

Τροπολογία 182
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
διανομής τροφίμων ή αγαθών και των 
συνοδευτικών μέτρων που θα 
εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14·

α) ταυτοποίηση του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
διανομής τροφίμων ή αγαθών και των 
συνοδευτικών μέτρων που θα 
εφαρμοστούν·

Or. fr
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Τροπολογία 183
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) σχέδιο δράσης με στόχο τη 
δημιουργία τοπικών και περιφερειακών 
αλυσίδων εφοδιασμού σε τρόφιμα για 
τους απόρους·

Or. fr

Τροπολογία 184
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) σχέδιο δράσης για τη μείωση των 
απορριμμάτων τροφών·

Or. fr

Τροπολογία 185
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιγραφή του αντίστοιχου εθνικού 
συστήματος (συστημάτων) για κάθε είδος 
υλικής στέρησης που αποτελεί αντικείμενο 
του προγράμματος·

β) περιγραφή του αντίστοιχου εθνικού 
συστήματος (συστημάτων) για κάθε είδος 
στέρησης τροφής και υλικής στέρησης 
που αποτελεί αντικείμενο του 
προγράμματος·

Or. fr
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Τροπολογία 186
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) περιγραφή των κριτηρίων για την 
επιλογή των οργανώσεων-εταίρων, με 
διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, 
κατά είδος υλικής στέρησης·

Or. fr

Τροπολογία 187
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τις οργανώσεις-εταίρους και τις 
αρμόδιες αρχές·

Or. fr

Τροπολογία 188
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον 
οποίο καθορίζονται τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας των απόρων, με 
διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, 
κατά είδος υλικής στέρησης·

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 189
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον 
οποίο καθορίζονται τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας των απόρων, με 
διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, 
κατά είδος υλικής στέρησης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 190
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον 
οποίο καθορίζονται τα κριτήρια
επιλεξιμότητας των απόρων, με 
διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, 
κατά είδος υλικής στέρησης·

γ) περιγραφή των κριτηρίων
επιλεξιμότητας των απόρων, με 
διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, 
κατά είδος υλικής στέρησης·

Or. fr

Τροπολογία 191
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον 
οποίο καθορίζονται τα κριτήρια
επιλεξιμότητας των απόρων, με 
διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, 
κατά είδος υλικής στέρησης·

γ) περιγραφή των κριτηρίων
επιλεξιμότητας των απόρων, με 
διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, 
κατά είδος υλικής στέρησης·

Or. fr

Τροπολογία 192
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κριτήρια επιλογής πράξεων και 
περιγραφή του μηχανισμού επιλογής, με 
διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, 
κατά είδος υλικής στέρησης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 193
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κριτήρια επιλογής πράξεων και 
περιγραφή του μηχανισμού επιλογής, με 
διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, 
κατά είδος υλικής στέρησης·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 194
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κριτήρια για την επιλογή των 
οργανώσεων-εταίρων, με διαφοροποίηση, 
εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής 
στέρησης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 195
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κριτήρια για την επιλογή των 
οργανώσεων-εταίρων, με διαφοροποίηση, 
εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής 
στέρησης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 196
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) περιγραφή του μηχανισμού που 
εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της 
συμπληρωματικότητας με το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 197
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) περιγραφή του μηχανισμού που 
εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της 
συμπληρωματικότητας με το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 198
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) περιγραφή των διατάξεων για την 
εφαρμογή του επιχειρησιακού 
προγράμματος, οι οποίες περιέχουν την 
ταυτοποίηση της διαχειριστικής αρχής, 
της αρχής πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση, της αρχής ελέγχου και του 
φορέα στον οποίο θα καταβάλλονται οι 
πληρωμές της Επιτροπής και περιγραφή 
της διαδικασίας παρακολούθησης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 199
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) περιγραφή των διατάξεων για την 
εφαρμογή του επιχειρησιακού 
προγράμματος, οι οποίες περιέχουν την 
ταυτοποίηση της διαχειριστικής αρχής, 
της αρχής πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση, της αρχής ελέγχου και του 
φορέα στον οποίο θα καταβάλλονται οι 
πληρωμές της Επιτροπής και περιγραφή 
της διαδικασίας παρακολούθησης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 200
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) περιγραφή των μέτρων που έχουν 
ληφθεί για τη συμμετοχή των αρμόδιων
περιφερειακών, τοπικών και άλλων 
δημόσιων αρχών, καθώς και των φορέων 
που εκπροσωπούν την κοινωνία των 
πολιτών και φορέων που είναι αρμόδιοι 
για την προώθηση της ισότητας και για 
τη μη εισαγωγή διακρίσεων στην 
προετοιμασία του επιχειρησιακού 
προγράμματος·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 201
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) περιγραφή των μέτρων που έχουν 
ληφθεί για τη συμμετοχή των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών και άλλων 
δημόσιων αρχών, καθώς και των φορέων 
που εκπροσωπούν την κοινωνία των 
πολιτών και φορέων που είναι αρμόδιοι 
για την προώθηση της ισότητας και για 
τη μη εισαγωγή διακρίσεων στην 
προετοιμασία του επιχειρησιακού 
προγράμματος·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 202
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) περιγραφή των μέτρων που έχουν 
ληφθεί για τη συμμετοχή των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών και άλλων 
δημόσιων αρχών, καθώς και των φορέων 
που εκπροσωπούν την κοινωνία των 
πολιτών και φορέων που είναι αρμόδιοι για 
την προώθηση της ισότητας και για τη μη 
εισαγωγή διακρίσεων στην προετοιμασία 
του επιχειρησιακού προγράμματος·

η) περιγραφή της συμμετοχής των 
αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, καθώς και των 
φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών και φορέων που είναι 
αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας 
και για τη μη εισαγωγή διακρίσεων στην 
προετοιμασία του επιχειρησιακού 
προγράμματος·

Or. fr

Τροπολογία 203
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) περιγραφή των μέτρων που έχουν 
ληφθεί για τη συμμετοχή των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών και άλλων 
δημόσιων αρχών, καθώς και των φορέων 
που εκπροσωπούν την κοινωνία των 
πολιτών και φορέων που είναι αρμόδιοι για 
την προώθηση της ισότητας και για τη μη 
εισαγωγή διακρίσεων στην προετοιμασία 
του επιχειρησιακού προγράμματος·

η) περιγραφή των μέτρων που έχουν 
ληφθεί για τη συμμετοχή των αρμόδιων 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, των 
οργανώσεων εκπροσώπησής τους, άλλων 
δημόσιων αρχών, καθώς και των φορέων 
που εκπροσωπούν την κοινωνία των 
πολιτών και φορέων που είναι αρμόδιοι για 
την προώθηση της ισότητας και για τη μη 
εισαγωγή διακρίσεων στην προετοιμασία 
του επιχειρησιακού προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 204
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) πίνακα που προσδιορίζει, για όλη την 
προγραμματική περίοδο, το ποσό των 
συνολικών πιστώσεων στήριξης από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε είδος 
υλικής στέρησης που στοχεύεται από το 
πρόγραμμα, καθώς και τα αντίστοιχα 
συνοδευτικά μέτρα.

ii) πίνακα που προσδιορίζει, για όλη την 
προγραμματική περίοδο, το ποσό των 
συνολικών πιστώσεων στήριξης από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε είδος 
στέρησης τροφής ή/και υλικής στέρησης 
που στοχεύεται από το πρόγραμμα, καθώς 
και τα αντίστοιχα συνοδευτικά μέτρα.

Or. fr

Τροπολογία 205
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται 
στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν 

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται 
στο στοιχείο β α), οι οποίες προσφέρουν 
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άμεσα τα τρόφιμα ή τα αγαθά, 
αναλαμβάνουν οι ίδιες δραστηριότητες που 
συμπληρώνουν την παροχή υλικής 
βοήθειας, με σκοπό την κοινωνική 
ενσωμάτωση των απόρων, είτε 
υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές 
από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

άμεσα τα τρόφιμα ή τα αγαθά, 
αναλαμβάνουν οι ίδιες δραστηριότητες που 
συμπληρώνουν την παροχή υλικής 
βοήθειας, με σκοπό την κοινωνική 
ενσωμάτωση των απόρων, είτε 
υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές 
από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

Or. fr

Τροπολογία 206
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται 
στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν 
άμεσα τα τρόφιμα ή τα αγαθά, 
αναλαμβάνουν οι ίδιες δραστηριότητες που 
συμπληρώνουν την παροχή υλικής 
βοήθειας, με σκοπό την κοινωνική 
ενσωμάτωση των απόρων, είτε 
υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές 
από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται 
στο στοιχείο β α), οι οποίες προσφέρουν 
άμεσα τα τρόφιμα ή τα αγαθά, 
αναλαμβάνουν οι ίδιες δραστηριότητες που 
συμπληρώνουν την παροχή υλικής 
βοήθειας, με σκοπό την κοινωνική 
ενσωμάτωση των απόρων, είτε 
υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές 
από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

Or. fr

Τροπολογία 207
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιχειρησιακά προγράμματα 
καταρτίζονται από κράτη μέλη ή από 
οποιαδήποτε αρχή οριστεί από αυτά σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές, 
τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, καθώς 
και από φορείς που εκπροσωπούν την 

2. Επιχειρησιακά προγράμματα 
καταρτίζονται από κράτη μέλη ή από 
οποιαδήποτε αρχή οριστεί από αυτά σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές 
και τοπικές αρχές, τους φορείς 
εκπροσώπησής τους, λοιπές δημόσιες 
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κοινωνία των πολιτών και από φορείς 
αρμόδιους για την προαγωγή της ισότητας 
και για τη μη εισαγωγή διακρίσεων.

αρχές, καθώς και από φορείς που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών 
και από φορείς αρμόδιους για την 
προαγωγή της ισότητας και για τη μη 
εισαγωγή διακρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 208
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ετοιμάζουν τα 
επιχειρησιακά τους προγράμματα 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
παραρτήματος Ι.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 209
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ετοιμάζουν τα 
επιχειρησιακά τους προγράμματα 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
παραρτήματος Ι.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 210
Iosif Matula
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια του 
επιχειρησιακού προγράμματος με τον 
παρόντα κανονισμό και τη συμβολή του 
στους στόχους του Ταμείου, λαμβάνοντας 
υπόψη της την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14.

1. Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη 
τα κριτήρια που θεσπίζουν τα κράτη 
μέλη, αξιολογεί τη συνέπεια του 
επιχειρησιακού προγράμματος με τον 
παρόντα κανονισμό και τη συμβολή του 
στους στόχους του Ταμείου, λαμβάνοντας 
υπόψη της την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14.

Or. ro

Τροπολογία 211
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια του 
επιχειρησιακού προγράμματος με τον 
παρόντα κανονισμό και τη συμβολή του 
στους στόχους του Ταμείου, λαμβάνοντας 
υπόψη της την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια του 
επιχειρησιακού προγράμματος με τον 
παρόντα κανονισμό και τη συμβολή του 
στους στόχους του Ταμείου.

Or. fr

Τροπολογία 212
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει 1. Το κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει 
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αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Η αίτηση συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
και αιτιολόγηση της τροποποίησης.

αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος, κατόπιν απόφασης που 
λαμβάνεται από επιτροπή 
παρακολούθησης. Η αίτηση συνοδεύεται 
από αναθεωρημένο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και αιτιολόγηση της 
τροποποίησης.

Or. en

Τροπολογία 213
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει 
αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Η αίτηση συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
και αιτιολόγηση της τροποποίησης.

1. Το κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει 
αιτήσεις τροποποίησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος. Οι 
αιτήσεις συνοδεύονται από αναθεωρημένο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και αιτιολόγηση 
της τροποποίησης.

Or. ro

Τροπολογία 214
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τις πληροφορίες 
που της παρέχονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη την 
αιτιολόγηση του κράτους μέλους. Η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις και το κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τις πληροφορίες 
που της παρέχονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη την 
αιτιολόγηση του κράτους μέλους. Η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις εντός προθεσμίας τριών 
μηνών και το κράτος μέλος παρέχει στην 
Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες.
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Or. fr

Τροπολογία 215
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πλατφόρμα Διαβούλευση

Or. en

Τροπολογία 216
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε 
ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η 
ανταλλαγή εμπειριών, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων και η δικτύωση, καθώς και η 
διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων 
στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας 
προς τους απόρους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 217
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε 
ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η 

Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε 
ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η 
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ανταλλαγή εμπειριών, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων και η δικτύωση, καθώς και η 
διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων 
στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας 
προς τους απόρους.

ανταλλαγή εμπειριών, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων και η δικτύωση, καθώς και η 
διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων 
στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας 
προς τους απόρους. Η πλατφόρμα θα είναι 
προσβάσιμη από ιστότοπο που θα 
δημιουργηθεί από την Επιτροπή και θα 
περιέχει όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την υλοποίηση του 
Ταμείου και των προγραμμάτων που 
στηρίζει.

Or. fr

Τροπολογία 218
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά 
κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει 
διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους στο 
επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την 
υλοποίηση της στήριξης από το Ταμείο.

Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η 
Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τις 
οργανώσεις-εταίρους στο επίπεδο της 
Ένωσης σχετικά με την υλοποίηση της 
στήριξης από το Ταμείο.

Or. en

Τροπολογία 219
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πλατφόρμα θα πρέπει να συγκεντρώνει 
κάθε τρία έτη σε ένα από τα κράτη μέλη 
όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην 
υλοποίηση του Ταμείου και οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι να παρουσιάσουν, για κάθε 
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κράτος μέλος, τις βέλτιστες πρακτικές 
που χρησιμοποιούνται στη χώρα τους 
όσον αφορά το Ταμείο, ώστε να 
προωθηθεί η βελτιστοποίηση των 
πρακτικών και των πόρων και η 
εδραίωση των δικτύων που έχουν 
δημιουργηθεί στο πλαίσιο της 
πλατφόρμας.

Or. pt

Τροπολογία 220
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημιουργεί και διαχειρίζεται έναν 
ιστότοπο δημόσιας πρόσβασης ο οποίος 
αφορά αποκλειστικά την εν λόγω 
πλατφόρμα. Ο ιστότοπος περιέχει όλα τα 
έγγραφα και τις σχετικές πληροφορίες για 
τη διευκόλυνση της προώθησης και της 
υλοποίησης του Ταμείου.

Or. fr

Τροπολογία 221
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εκθέσεις υλοποίησης και δείκτες Εκθέσεις υλοποίησης

Or. fr
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Τροπολογία 222
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συντάσσουν την ετήσια 
έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, 
καθώς και τον κατάλογο των κοινών 
δεικτών εισροών και εκροών.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 223
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συντάσσουν την ετήσια 
έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, 
καθώς και τον κατάλογο των κοινών 
δεικτών εισροών και εκροών.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 224
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης είναι 
αποδεκτές εφόσον περιέχουν όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 
υποδείγματος που αναφέρεται στην 

διαγράφεται
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παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινών δεικτών. Εάν η ετήσια έκθεση 
υλοποίησης δεν είναι αποδεκτή, η 
Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος 
μέλος εντός 15 εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης. 
Εάν η Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει την 
πληροφορία αυτή εντός της προθεσμίας, 
η έκθεση θεωρείται αποδεκτή.

Or. fr

Τροπολογία 225
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης είναι 
αποδεκτές εφόσον περιέχουν όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 
υποδείγματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινών δεικτών. Εάν η ετήσια έκθεση 
υλοποίησης δεν είναι αποδεκτή, η 
Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος 
μέλος εντός 15 εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης. 
Εάν η Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει την 
πληροφορία αυτή εντός της προθεσμίας, 
η έκθεση θεωρείται αποδεκτή.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 226
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη συντάσσουν την τελική 
έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 227
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει την τελική έκθεση 
υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος 
μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός 
πέντε μηνών από την παραλαβή της 
τελικής έκθεσης.

Η Επιτροπή εξετάζει την τελική έκθεση 
υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος 
μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός
τριών μηνών από την παραλαβή της 
τελικής έκθεσης.

Or. en

Τροπολογία 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εγκρίνει το υπόδειγμα για 
την ετήσια έκθεση υλοποίησης,
συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου 
κοινών δεικτών, και το υπόδειγμα για την 
τελική έκθεση υλοποίησης μέσω 
εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή εγκρίνει το υπόδειγμα για 
την ετήσια έκθεση υλοποίησης καθώς και 
το υπόδειγμα για την τελική έκθεση 
υλοποίησης μέσω εκτελεστικής πράξης. Η 
εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 
2.

Or. fr



PE506.037v02-00 70/149 AM\928282EL.doc

EL

Τροπολογία 229
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις σε κράτος μέλος σχετικά με 
την υλοποίηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Η διαχειριστική αρχή 
ενημερώνει την Επιτροπή, εντός τριών 
μηνών, για τα διορθωτικά μέτρα που 
έλαβε.

7. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις σε κράτος μέλος σχετικά με 
την υλοποίηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Or. fr

Τροπολογία 230
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει 
περίληψη του περιεχομένου κάθε ετήσιας 
έκθεσης και της τελικής έκθεσης 
υλοποίησης.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 231
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει διαγράφεται
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περίληψη του περιεχομένου κάθε ετήσιας 
έκθεσης και της τελικής έκθεσης 
υλοποίησης.

Or. fr

Τροπολογία 232
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει 
περίληψη του περιεχομένου κάθε ετήσιας 
έκθεσης και της τελικής έκθεσης
υλοποίησης.

8. Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει κάθε 
ετήσια έκθεση και τελική έκθεση
υλοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 233
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους 
απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια 
των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι 
λειτουργούν οι διαδικασίες για την 
παραγωγή και συλλογή των δεδομένων 
που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
που αφορούν τους κοινούς δείκτες που 
αναφέρονται στο άρθρο 11.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους 
απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια 
των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι 
λειτουργούν οι διαδικασίες για την 
παραγωγή και συλλογή των δεδομένων 
που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.

Or. fr
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Τροπολογία 234
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους 
απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια 
των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι 
λειτουργούν οι διαδικασίες για την 
παραγωγή και συλλογή των δεδομένων 
που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
που αφορούν τους κοινούς δείκτες που 
αναφέρονται στο άρθρο 11.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους 
απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια 
των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι 
λειτουργούν οι διαδικασίες για την 
παραγωγή και συλλογή των δεδομένων 
που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 235
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 διαγράφεται
Εκ των προτέρων αξιολόγηση

1. Τα κράτη μέλη διεξάγουν εκ των 
προτέρων αξιολόγηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος.
2. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της 
αρχής που είναι αρμόδια για την 
εκπόνηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Υποβάλλεται στην 
Επιτροπή ταυτόχρονα με το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα μαζί με 
συνοπτική παρουσίαση.
3. Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις 
εκτιμούν τα ακόλουθα στοιχεία:
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α) τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης 
για μείωση, κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια, των ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020, σε 
συνάρτηση με το είδος υλικής στέρησης 
που έχει επιλεγεί ως αντικείμενο του 
προγράμματος και λαμβανομένων υπόψη 
των εθνικών περιστάσεων όσον αφορά τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό 
και την υλική στέρηση·
β) την εσωτερική συνοχή του 
προτεινόμενου επιχειρησιακού 
προγράμματος και τη σχέση του με άλλα 
συναφή χρηματοδοτικά μέσα·
γ) τη συνέπεια της χορήγησης πόρων του 
προϋπολογισμού με τους στόχους του 
επιχειρησιακού προγράμματος·
δ) τη συμβολή των προσδοκώμενων 
υλοποιήσεων στα αποτελέσματα·
ε) την καταλληλότητα των διαδικασιών 
για την παρακολούθηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος και για τη 
συλλογή των απαραίτητων δεδομένων με 
σκοπό τη διενέργεια των αξιολογήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 236
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 διαγράφεται
Εκ των προτέρων αξιολόγηση

1. Τα κράτη μέλη διεξάγουν εκ των 
προτέρων αξιολόγηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος.
2. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της 
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αρχής που είναι αρμόδια για την 
εκπόνηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Υποβάλλεται στην 
Επιτροπή ταυτόχρονα με το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα μαζί με 
συνοπτική παρουσίαση.
3. Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις 
εκτιμούν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης 
για μείωση, κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια, των ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020, σε 
συνάρτηση με το είδος υλικής στέρησης 
που έχει επιλεγεί ως αντικείμενο του 
προγράμματος και λαμβανομένων υπόψη 
των εθνικών περιστάσεων όσον αφορά τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό 
και την υλική στέρηση·
β) την εσωτερική συνοχή του 
προτεινόμενου επιχειρησιακού 
προγράμματος και τη σχέση του με άλλα 
συναφή χρηματοδοτικά μέσα·
γ) τη συνέπεια της χορήγησης πόρων του 
προϋπολογισμού με τους στόχους του 
επιχειρησιακού προγράμματος·
δ) τη συμβολή των προσδοκώμενων 
υλοποιήσεων στα αποτελέσματα·
ε) την καταλληλότητα των διαδικασιών 
για την παρακολούθηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος και για τη 
συλλογή των απαραίτητων δεδομένων με 
σκοπό τη διενέργεια των αξιολογήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 237
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συμβολή των προσδοκώμενων 
υλοποιήσεων στα αποτελέσματα·

δ) τη συμβολή των προσδοκώμενων 
υλοποιήσεων στους στόχους του Ταμείου 
και την προστιθέμενη αξία του·

Or. fr

Τροπολογία 238
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της 

περιόδου προγραμματισμού
1. Κατά την περίοδο προγραμματισμού, η 
διαχειριστική αρχή μπορεί να διενεργεί 
αξιολογήσεις για την αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του επιχειρησιακού 
προγράμματος.
2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει 
δομημένη έρευνα επισκόπησης στους 
τελικούς αποδέκτες το 2017 και το 2021, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχει η 
Επιτροπή. Η Επιτροπή εγκρίνει το εν 
λόγω υπόδειγμα μέσω της έκδοσης 
εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.
3. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί, με 
δική της πρωτοβουλία, αξιολόγηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Or. fr
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Τροπολογία 239
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της 

περιόδου προγραμματισμού
1. Κατά την περίοδο προγραμματισμού, η 
διαχειριστική αρχή μπορεί να διενεργεί 
αξιολογήσεις για την αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του επιχειρησιακού 
προγράμματος.
2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει 
δομημένη έρευνα επισκόπησης στους 
τελικούς αποδέκτες το 2017 και το 2021, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχει η 
Επιτροπή. Η Επιτροπή εγκρίνει το εν 
λόγω υπόδειγμα μέσω της έκδοσης 
εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.
3. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί, με 
δική της πρωτοβουλία, αξιολόγηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 240
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη 
έρευνα επισκόπησης στους τελικούς 
αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα 

2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη 
ανώνυμη έρευνα επισκόπησης στους 
τελικούς αποδέκτες το 2017 και το 2021, 
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με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. 
Η Επιτροπή εγκρίνει το εν λόγω υπόδειγμα 
μέσω της έκδοσης εκτελεστικής πράξης. Η 
εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχει η 
Επιτροπή. Η Επιτροπή εγκρίνει το εν λόγω 
υπόδειγμα μέσω της έκδοσης εκτελεστικής 
πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 60 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 241
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων 
αξιολόγηση, με σκοπό την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων
που επιτεύχθηκαν καθώς και για τη 
μέτρηση της προστιθέμενης αξίας του 
Ταμείου. Αυτή η εκ των υστέρων 
αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων 
αξιολόγηση, με σκοπό την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων 
όσον αφορά τους περιορισμούς κατά την 
υλοποίηση, τους επιδιωκόμενους στόχους 
και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν 
καθώς και για τη μέτρηση της 
προστιθέμενης αξίας του Ταμείου. Αυτή η 
εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Or. fr

Τροπολογία 242
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
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Επιτροπή παρακολούθησης
1. Εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης στο κράτος 
μέλος της απόφασης για την έγκριση ενός 
προγράμματος, το κράτος μέλος 
συγκροτεί επιτροπή για να παρακολουθεί 
την εφαρμογή του προγράμματος σε 
συμφωνία με τη διαχειριστική αρχή. Η 
επιτροπή παρακολούθησης συντάσσει και 
εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.
2. Η επιτροπή παρακολούθησης 
συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά 
κατ’ έτος και αποτελείται από 
αντιπροσώπους της διαχειριστικής 
αρχής, ενδιάμεσων φορέων και 
αντιπροσώπους των εταίρων. Κάθε μέλος 
της επιτροπής παρακολούθησης έχει 
δικαίωμα ψήφου.
3. Η Επιτροπή συμμετέχει στις εργασίες 
της επιτροπής παρακολούθησης με 
συμβουλευτική ιδιότητα.
4. Η επιτροπή παρακολούθησης 
προεδρεύεται από εκπρόσωπο της 
διαχειριστικής αρχής.
5. Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει 
διεξοδικά όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος. Γνωμοδοτεί και εκδίδει 
γνώμη σχετικά με τις τροποποιήσεις του 
προγράμματος που προτείνει η 
διαχειριστική αρχή ή διατυπώνει 
συστάσεις προς τη διαχειριστική αρχή 
σχετικά με την εφαρμογή του 
προγράμματος και την αξιολόγησή του. 
Παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνονται 
ως αποτέλεσμα των συστάσεών της. 
Εγκρίνει επίσης τις εκθέσεις που 
υποβάλλει στην Επιτροπή η διαχειριστική 
αρχή.

Or. en

Τροπολογία 243
Vasilica Viorica Dăncilă
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση 
σχετικά με τις ενέργειες που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις 
προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται 
στους απόρους, στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας και στο ευρύτερο κοινό.
Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και 
εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της 
συνεισφοράς του Ταμείου.

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση 
σχετικά με την υλοποίηση του Ταμείου 
και τους τρόπους αξιοποίησης των 
κονδυλίων και προβάλλουν τις ενέργειες 
που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο. Η 
ενημέρωση απευθύνεται στους απόρους, 
στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στο 
ευρύτερο κοινό. Τονίζει τον ρόλο της 
Ένωσης και εξασφαλίζει την ευδιάκριτη 
προβολή της συνεισφοράς του Ταμείου.

Or. ro

Τροπολογία 244
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση 
σχετικά με τις ενέργειες που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις 
προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται 
στους απόρους, στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας και στο ευρύτερο κοινό. 
Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και
εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της 
συνεισφοράς του Ταμείου.

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση 
σχετικά με τις ενέργειες που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις 
προβάλλουν, ιδίως μέσω της 
πλατφόρμας. Η ενημέρωση απευθύνεται 
στους απόρους, στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας και στο ευρύτερο κοινό. 
Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και 
εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της 
συνεισφοράς του Ταμείου.

Or. fr

Τροπολογία 245
Iosif Matula
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση 
σχετικά με τις ενέργειες που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις 
προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται 
στους απόρους, στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας και στο ευρύτερο κοινό.
Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και 
εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της 
συνεισφοράς του Ταμείου.

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση 
σχετικά με τις ενέργειες που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις 
προβάλλουν και εξασφαλίζουν τη 
δημιουργία και τη λειτουργία σημείων 
πληροφόρησης σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Η ενημέρωση 
απευθύνεται στους απόρους, στα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας και στο ευρύτερο 
κοινό. Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και 
εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της 
συνεισφοράς του Ταμείου.

Or. ro

Τροπολογία 246
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 αρμόδια 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.

Or. fr
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Τροπολογία 247
Younous Omarjee

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 αρμόδια 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.

Or. fr

Τροπολογία 248
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος των πράξεων 
επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά 
δωδεκάμηνο.

Ο κατάλογος των πράξεων 
επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά 
εξάμηνο.

Or. fr

Τροπολογία 249
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος των πράξεων 
επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά 
δωδεκάμηνο.

Ο κατάλογος των πράξεων 
επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά 
εξάμηνο.

Or. en

Τροπολογία 250
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ένδειξη «Βοήθεια Ευρωπαϊκής 
Ένωσης» μαζί με το έμβλημα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγράφεται σε 
εμφανές σημείο της συσκευασίας των 
τροφίμων και των προϊόντων που 
διανέμονται στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και 
σε εμφανείς θέσεις στα σημεία διανομής.

Or. fr

Τροπολογία 251
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους 
δικαιούχους για τη δημοσίευση του 
καταλόγου των πράξεων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2. Η διαχειριστική αρχή 
παρέχει τα μέσα ενημέρωσης και 
δημοσιοποίησης, που περιλαμβάνουν 
υποδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή, για να 
βοηθήσει τους δικαιούχους και τις 

5. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τους 
δικαιούχους για τη δημοσίευση του 
καταλόγου των πράξεων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2. Η διαχειριστική αρχή 
παρέχει τα μέσα ενημέρωσης και 
δημοσιοποίησης, που περιλαμβάνουν 
υποδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή, για να 
βοηθήσει τους δικαιούχους και τις 
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οργανώσεις-εταίρους να τηρήσουν τις 
υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 3.

οργανώσεις-εταίρους να τηρήσουν τις 
υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 3.

Or. fr

Τροπολογία 252
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους 
δικαιούχους για τη δημοσίευση του 
καταλόγου των πράξεων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2. Η διαχειριστική αρχή 
παρέχει τα μέσα ενημέρωσης και 
δημοσιοποίησης, που περιλαμβάνουν 
υποδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή, για να 
βοηθήσει τους δικαιούχους και τις 
οργανώσεις-εταίρους να τηρήσουν τις 
υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 3.

5. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τους 
δικαιούχους για τη δημοσίευση του 
καταλόγου των πράξεων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2. Η διαχειριστική αρχή 
παρέχει τα μέσα ενημέρωσης και 
δημοσιοποίησης, που περιλαμβάνουν 
υποδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή, για να 
βοηθήσει τους δικαιούχους και τις 
οργανώσεις-εταίρους να τηρήσουν τις 
υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται στην
παράγραφο 3.

Or. fr

Τροπολογία 253
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η 
διαχειριστική αρχή, καθώς και οι 
δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι 
τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας 
95/46/ΕΚ.

6. Κατά την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η 
αρμόδια αρχή, καθώς και οι δικαιούχοι και 
οι οργανώσεις-εταίροι τηρούν τους 
κανόνες για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ώστε 
να αποφεύγεται ο στιγματισμός καθώς 
και τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
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Or. fr

Τροπολογία 254
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η 
διαχειριστική αρχή, καθώς και οι 
δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι 
τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας 
95/46/ΕΚ.

6. Κατά την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η 
αρμόδια αρχή, καθώς και οι δικαιούχοι και 
οι οργανώσεις-εταίροι τηρούν τις διατάξεις 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 255
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συγχρηματοδότηση Χρηματοδότηση

Or. es

Τροπολογία 256
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

Or. fr

Τροπολογία 257
María Irigoyen Pérez

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

Τροπολογία 258
María Irigoyen Pérez

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 259
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19
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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 
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.
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Or. es

Τροπολογία 260
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα πράξεις που 
έχουν περατωθεί υλικά ή εκτελεστεί εξ 
ολοκλήρου πριν να υποβάλει ο δικαιούχος 
στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του επιχειρησιακού 
προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές 
πληρωμές.

2. Δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα πράξεις που 
έχουν περατωθεί υλικά ή εκτελεστεί εξ 
ολοκλήρου πριν να υποβάλει ο δικαιούχος 
στην αρμόδια αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του επιχειρησιακού 
προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές 
πληρωμές.

Or. fr

Τροπολογία 261
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα πράξεις που 
έχουν περατωθεί υλικά ή εκτελεστεί εξ 
ολοκλήρου πριν να υποβάλει ο δικαιούχος 
στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του επιχειρησιακού 
προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές 
πληρωμές.

2. Δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα πράξεις που 
έχουν περατωθεί υλικά ή εκτελεστεί εξ 
ολοκλήρου πριν να υποβάλει ο δικαιούχος 
στην αρμόδια αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του επιχειρησιακού 
προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές 
πληρωμές.

Or. fr

Τροπολογία 262
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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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 και τα αγαθά για τους 
απόρους μπορούν να αγοράζονται από τις 
ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

Or. fr

Τροπολογία 263
Brice Hortefeux

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 δικαιούχους μπορούν να 
αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-
εταίρους.

Or. fr

Τροπολογία 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 
απόρους μπορούν να αγοράζονται από τις 
ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

Or. fr
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Τροπολογία 265
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα 
τρόφιμα περιφερειακής και ευρωπαϊκής 
προέλευσης.

Or. ro

Τροπολογία 266
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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.

Or. fr
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Τροπολογία 267
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 και 
είναι συμπληρωματικά προς τον 
προϋπολογισμό του Ταμείου.

Or. fr

Τροπολογία 268
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανώσεις-εταίροι ή οι δημόσιοι 
φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την 
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αγορά τροφίμων προσανατολίζουν τις 
επιλογές τους σε βιώσιμες παραγωγές 
μικρής και μεσαίας κλίμακας, 
συνδεόμενες με την τοπική και 
περιφερειακή αγορά και κατανάλωση.

Or. it

Τροπολογία 269
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 κατά 
κανόνα δωρεάν στους απόρους ή σε τιμή 
που δεν υπερβαίνει το 10% της τιμής της 
αγοράς και, σε καμία περίπτωση, την 
τιμή που δικαιολογείται από τα έξοδα με 
τα οποία επιβαρύνονται οι φορείς που 
έχουν οριστεί όσον αφορά τη διανομή.

Or. fr

Τροπολογία 270
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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 271
Vasilica Viorica Dăncilă

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, 
τηρουμένων των απαιτήσεων για την 
ποιότητα και την ασφάλεια των 
τροφίμων, και βασικών καταναλωτικών 
αγαθών για την προσωπική χρήση των 
αστέγων ή των παιδιών·

Or. ro

Τροπολογία 272
Brice Hortefeux

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

Τροπολογία 273
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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·
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Or. fr

Τροπολογία 274
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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. fr

Τροπολογία 275
Brice Hortefeux

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. fr
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Τροπολογία 276
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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. fr

Τροπολογία 277
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 ή έμμεσα την υλική βοήθεια 
στους απόρους, βάσει κατ’ αποκοπήν 
ποσοστού 5% επί των δαπανών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Or. fr

Τροπολογία 278
Maria do Céu Patrão Neves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή 
για λογαριασμό της, το Ταμείο μπορεί να 
χρηματοδοτήσει, μέχρι ανώτατου 
ποσοστού 0,35% της ετήσιας 
χρηματοδότησής του, μέτρα 
προπαρασκευαστικά, παρακολούθησης, 
διοικητικής και τεχνικής βοήθειας, 
λογιστικού ελέγχου, ενημέρωσης, ελέγχου 
και αξιολόγησης που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και δραστηριότητες που συνδέονται 
με την πλατφόρμα του άρθρο 10.

1. Κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή 
για λογαριασμό της, το Ταμείο μπορεί να 
χρηματοδοτήσει, μέχρι ανώτατου 
ποσοστού 0,35% της ετήσιας 
χρηματοδότησής του, μέτρα 
προπαρασκευαστικά, παρακολούθησης, 
διοικητικής και τεχνικής βοήθειας, 
λογιστικού ελέγχου, ενημέρωσης, ελέγχου 
και αξιολόγησης που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και δραστηριότητες που συνδέονται 
με την πλατφόρμα του άρθρου 10, ιδίως 
τις δύο προβλεπόμενες συνεδριάσεις που 
θα διεξάγονται ανά τριετία.

Or. pt

(Τροπολογία που σχετίζεται με την τροπολογία αριθ. 1 του Patrão Neves στο άρθρο 10, 
παράγραφος 2α νέα)

Τροπολογία 279
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 
εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:

διαγράφεται

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 
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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

Τροπολογία 280
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 
εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:

διαγράφεται

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 



AM\928282EL.doc 97/149 PE506.037v02-00

EL

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

Τροπολογία 281
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 
εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:

2. Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 
εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:

Or. en
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Τροπολογία 282
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια 
διαχειριστική αρχή, μια αρχή 
πιστοποίησης και μια λειτουργικά 
ανεξάρτητη αρχή ελέγχου ενός ταμείου
του ΚΠΣ(1) για το επιχειρησιακό τους 
πρόγραμμα.
((1) Η ονομασία «Ταμείο του ΚΣΠ» θα 
πρέπει να αντικατασταθεί από την ονομασία 
«Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία »).

Or. en

Τροπολογία 283
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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.
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Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, 
εντοπίζουν και διορθώνουν παρατυπίες 
και ανακτούν αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά καθώς και τόκους 
υπερημερίας. Κοινοποιούν τις παρατυπίες 
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 θεσπίζει η 
Επιτροπή. Οι εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 60 
παράγραφος 3.

Or. fr
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Τροπολογία 284
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 
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.
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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 θεσπίζει η 
Επιτροπή. Οι εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 60 
παράγραφος 3.

Or. fr

Τροπολογία 285
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 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 
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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 
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
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Τροπολογία 286
Younous Omarjee

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 
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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

Τροπολογία 287
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

5. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης της 
αρχής του διαχωρισμού των λειτουργιών, η 
διαχειριστική αρχή και η αρχή 
πιστοποίησης μπορούν να αποτελούν 
μέρος της ίδιας δημόσιας αρχής ή του 
ίδιου δημόσιου φορέα. Για την 
εξασφάλιση της πλήρους ανεξαρτησίας 
της αρχής ελέγχου και των αρμοδιοτήτων 
της σε θέματα αξιολόγησης και ελέγχου, η 
τελευταία θα πρέπει να αποτελεί μέρος 
ενός δημόσιου φορέα ή μιας δημόσιας 
αρχής διαφορετικών από τη 
διαχειριστική αρχή και την αρχή 
πιστοποίησης.

Or. it
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Τροπολογία 288
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 289
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 291
Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 292
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 293
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 294
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν οι έλεγχοι διενεργούνται από διαγράφεται
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φορέα διαφορετικό από την αρχή ελέγχου, 
η αρχή ελέγχου εγγυάται ότι ο εν λόγω 
φορέας διαθέτει την αναγκαία 
λειτουργική ανεξαρτησία.

Or. it

Τροπολογία 295
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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.
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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 
που ορίστηκε και αποσύρουν τον ορισμό 
του με επίσημη απόφαση, εάν παύσουν να 
πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα 
κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράαγραφο 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 296
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32
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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 
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 
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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 
παράαγραφο 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 297
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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
παράαγραφο 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.

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, όχι μεγαλύτερης 
των τριών μηνών, 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.
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Or. it

Τροπολογία 298
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 299
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 300
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διενεργούμενων 
από τα κράτη μέλη λογιστικών ελέγχων, 
υπάλληλοι της Επιτροπής ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της 
Επιτροπής μπορούν να διενεργούν 
επιτόπιους λογιστικούς ελέγχους ή 
επαληθεύσεις μετά από έγκαιρη
προειδοποίηση. Το πεδίο εφαρμογής 

Με την επιφύλαξη των διενεργούμενων 
από τα κράτη μέλη λογιστικών ελέγχων, 
υπάλληλοι της Επιτροπής ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της 
Επιτροπής μπορούν να διενεργούν 
επιτόπιους λογιστικούς ελέγχους ή 
επαληθεύσεις χωρίς προειδοποίηση. Το 
πεδίο εφαρμογής αυτών των λογιστικών 
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αυτών των λογιστικών ελέγχων ή 
επαληθεύσεων μπορεί να περιλαμβάνει 
ιδίως την επαλήθευση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος ή ενός 
μέρους τους και αξιολόγηση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης πράξεων ή 
του επιχειρησιακού προγράμματος. Σε 
αυτούς τους λογιστικούς ελέγχους 
μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του 
κράτους μέλους.

ελέγχων ή επαληθεύσεων μπορεί να 
περιλαμβάνει ιδίως την επαλήθευση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος ή ενός 
μέρους τους και αξιολόγηση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης πράξεων ή 
του επιχειρησιακού προγράμματος. Σε 
αυτούς τους λογιστικούς ελέγχους 
μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του 
κράτους μέλους.

Or. it

Τροπολογία 301
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 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 
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
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Τροπολογία 302
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 303
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
Τα κράτη μέλη διενεργούν διοικητικούς 
και φυσικούς ελέγχους για να 
διασφαλίσουν την υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων σύμφωνα 
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με τους ισχύοντες κανόνες και 
καθορίζουν ποινές για τις περιπτώσεις 
παρατυπιών.

Or. fr

Τροπολογία 304
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
Τα κράτη μέλη διενεργούν διοικητικούς 
και φυσικούς ελέγχους για να 
διασφαλίσουν την υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανόνες και 
καθορίζουν ποινές για τις περιπτώσεις 
παρατυπιών.

Or. fr

Τροπολογία 305
Oldřich Vlasák

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.

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 
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.
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Or. en

Τροπολογία 306
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Or. fr

Τροπολογία 307
Younous Omarjee

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

Or. fr

Τροπολογία 308
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρχή πιστοποίησης υποβάλλει σε 
τακτά διαστήματα αίτηση ενδιάμεσης 
πληρωμής που καλύπτει ποσά τα οποία 
εγγράφονται στους λογαριασμούς της ως 
δημόσια συνεισφορά που καταβάλλεται σε 
δικαιούχους κατά τη λογιστική χρήση που 
λήγει την 30ή Ιουνίου.

1. Η αρμόδια αρχή υποβάλλει σε τακτά 
διαστήματα αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής 
που καλύπτει ποσά τα οποία εγγράφονται 
στους λογαριασμούς της ως δημόσια 
συνεισφορά που καταβάλλεται σε 
δικαιούχους κατά τη λογιστική χρήση που 
λήγει την 30ή Ιουνίου.

Or. fr

Τροπολογία 309
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρχή πιστοποίησης υποβάλλει σε 
τακτά διαστήματα αίτηση ενδιάμεσης 
πληρωμής που καλύπτει ποσά τα οποία 
εγγράφονται στους λογαριασμούς της ως 
δημόσια συνεισφορά που καταβάλλεται σε 
δικαιούχους κατά τη λογιστική χρήση που 
λήγει την 30ή Ιουνίου.

1. Η αρμόδια αρχή υποβάλλει σε τακτά 
διαστήματα αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής 
που καλύπτει ποσά τα οποία εγγράφονται 
στους λογαριασμούς της ως δημόσια 
συνεισφορά που καταβάλλεται σε 
δικαιούχους κατά τη λογιστική χρήση που 
λήγει την 30ή Ιουνίου.

Or. fr

Τροπολογία 310
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρχή πιστοποίησης υποβάλλει την 
τελική αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής έως 
τις 31 Ιουλίου μετά τη λήξη της 
προηγούμενης λογιστικής χρήσης και, σε 
κάθε περίπτωση, πριν από την πρώτη 

2. Η αρμόδια αρχή υποβάλλει την τελική 
αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής έως τις 31 
Ιουλίου μετά τη λήξη της προηγούμενης 
λογιστικής χρήσης και, σε κάθε 
περίπτωση, πριν από την πρώτη αίτηση 
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αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για την 
επόμενη λογιστική χρήση.

ενδιάμεσης πληρωμής για την επόμενη 
λογιστική χρήση.

Or. fr

Τροπολογία 311
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρχή πιστοποίησης υποβάλλει την 
τελική αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής έως 
τις 31 Ιουλίου μετά τη λήξη της 
προηγούμενης λογιστικής χρήσης και, σε 
κάθε περίπτωση, πριν από την πρώτη 
αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για την 
επόμενη λογιστική χρήση.

2. Η αρμόδια αρχή υποβάλλει την τελική 
αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής έως τις 31 
Ιουλίου μετά τη λήξη της προηγούμενης 
λογιστικής χρήσης και, σε κάθε 
περίπτωση, πριν από την πρώτη αίτηση 
ενδιάμεσης πληρωμής για την επόμενη 
λογιστική χρήση.

Or. fr

Τροπολογία 312
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η πρώτη αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής 
δεν υποβάλλεται πριν από την κοινοποίηση 
στην Επιτροπή του ορισμού της 
διαχειριστικής αρχής και της αρχής 
πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφος 1.

3. Η πρώτη αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής 
δεν υποβάλλεται πριν από την κοινοποίηση 
στην Επιτροπή του ορισμού των αρμόδιων 
αρχών.

Or. fr

Τροπολογία 313
Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η πρώτη αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής 
δεν υποβάλλεται πριν από την κοινοποίηση 
στην Επιτροπή του ορισμού της 
διαχειριστικής αρχής και της αρχής 
πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφος 1.

3. Η πρώτη αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής 
δεν υποβάλλεται πριν από την κοινοποίηση 
στην Επιτροπή του ορισμού των αρμόδιων 
αρχών.

Or. fr

Τροπολογία 314
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 
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·
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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 315
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 
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 



PE506.037v02-00 120/149 AM\928282EL.doc

EL

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 316
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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:
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 
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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 317
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:
α) υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του 
επιχειρησιακού προγράμματος για τις 
οποίες δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά 
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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 318
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) αποδειχθεί ότι η χρηματοδότηση δεν 
συνάδει με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 3.

Or. ro
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Τροπολογία 319
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έπειτα από αίτηση της Επιτροπής, το 
κράτος μέλος παρέχει συμπληρωματικά 
στοιχεία στην Επιτροπή. Εάν ένα κράτος 
μέλος δεν υποβάλει τις πληροφορίες που 
ζητήθηκαν εντός της προθεσμίας που όρισε 
η Επιτροπή για την υποβολή τους, η 
Επιτροπή μπορεί να λάβει απόφαση για 
την αποδοχή των λογαριασμών βάσει των 
στοιχείων που έχει στην κατοχή της.

2. Έπειτα από αίτηση της Επιτροπής, το 
κράτος μέλος παρέχει συμπληρωματικά 
στοιχεία στην Επιτροπή. Εάν ένα κράτος 
μέλος δεν υποβάλει τις πληροφορίες που 
ζητήθηκαν εντός της προθεσμίας που όρισε 
η Επιτροπή για την υποβολή τους, η 
Επιτροπή δεν θα διασφαλίσει την αποδοχή 
των λογαριασμών εφόσον δεν 
ικανοποιείται αυτή η απαίτηση. 

Or. it

Τροπολογία 320
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το συνολικό ποσό των επιλέξιμων 
δαπανών που έχουν εγγραφεί στους 
λογαριασμούς της αρχής πιστοποίησης ως 
δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και 
πληρωθεί από τους δικαιούχους κατά την 
υλοποίηση των πράξεων, το συνολικό 
ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 
που έχει πραγματοποιηθεί κατά την 
υλοποίηση των πράξεων και την 
αντίστοιχη επιλέξιμη δημόσια συνεισφορά 
που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους·

α) το συνολικό ποσό των επιλέξιμων 
δαπανών που έχουν εγγραφεί στους 
λογαριασμούς της αρμόδιας αρχής ως 
δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και 
πληρωθεί από τους δικαιούχους κατά την 
υλοποίηση των πράξεων, το συνολικό 
ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 
που έχει πραγματοποιηθεί κατά την 
υλοποίηση των πράξεων και την 
αντίστοιχη επιλέξιμη δημόσια συνεισφορά 
που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους·

Or. fr

Τροπολογία 321
Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το συνολικό ποσό των επιλέξιμων 
δαπανών που έχουν εγγραφεί στους 
λογαριασμούς της αρχής πιστοποίησης ως 
δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και 
πληρωθεί από τους δικαιούχους κατά την 
υλοποίηση των πράξεων, το συνολικό 
ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 
που έχει πραγματοποιηθεί κατά την 
υλοποίηση των πράξεων και την 
αντίστοιχη επιλέξιμη δημόσια συνεισφορά 
που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους·

α) το συνολικό ποσό των επιλέξιμων 
δαπανών που έχουν εγγραφεί στους 
λογαριασμούς της αρμόδιας αρχής ως 
δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και 
πληρωθεί από τους δικαιούχους κατά την 
υλοποίηση των πράξεων, το συνολικό 
ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 
που έχει πραγματοποιηθεί κατά την 
υλοποίηση των πράξεων και την 
αντίστοιχη επιλέξιμη δημόσια συνεισφορά 
που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους·

Or. fr

Τροπολογία 322
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρχή πιστοποίησης μπορεί να 
εγγράφει στους λογαριασμούς πρόβλεψη 
που δεν υπερβαίνει το 5% των συνολικών 
δαπανών στις αιτήσεις πληρωμής που 
υποβάλλονται για μια συγκεκριμένη 
λογιστική χρήση, εάν η αξιολόγηση της 
νομιμότητας και κανονικότητας των 
δαπανών υπόκειται σε εν εξελίξει 
διαδικασία της αρχής ελέγχου. Το 
καλυπτόμενο ποσό εξαιρείται από το 
συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α). Τα ποσά αυτά 
περιλαμβάνονται οριστικά ή εξαιρούνται 
οριστικά από τους ετήσιους λογαριασμούς 
το επόμενο έτος.

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγγράφει 
στους λογαριασμούς πρόβλεψη που δεν 
υπερβαίνει το 5% των συνολικών δαπανών 
στις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται 
για μια συγκεκριμένη λογιστική χρήση, 
εάν η αξιολόγηση της νομιμότητας και 
κανονικότητας των δαπανών υπόκειται σε 
εν εξελίξει διαδικασία της αρχής ελέγχου. 
Το καλυπτόμενο ποσό εξαιρείται από το 
συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α). Τα ποσά αυτά 
περιλαμβάνονται οριστικά ή εξαιρούνται 
οριστικά από τους ετήσιους λογαριασμούς 
το επόμενο έτος.

Or. fr
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Τροπολογία 323
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρχή πιστοποίησης μπορεί να 
εγγράφει στους λογαριασμούς πρόβλεψη 
που δεν υπερβαίνει το 5% των συνολικών 
δαπανών στις αιτήσεις πληρωμής που 
υποβάλλονται για μια συγκεκριμένη 
λογιστική χρήση, εάν η αξιολόγηση της 
νομιμότητας και κανονικότητας των 
δαπανών υπόκειται σε εν εξελίξει 
διαδικασία της αρχής ελέγχου. Το 
καλυπτόμενο ποσό εξαιρείται από το 
συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α). Τα ποσά αυτά 
περιλαμβάνονται οριστικά ή εξαιρούνται 
οριστικά από τους ετήσιους λογαριασμούς 
το επόμενο έτος.

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγγράφει 
στους λογαριασμούς πρόβλεψη που δεν 
υπερβαίνει το 5% των συνολικών δαπανών 
στις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται 
για μια συγκεκριμένη λογιστική χρήση, 
εάν η αξιολόγηση της νομιμότητας και 
κανονικότητας των δαπανών υπόκειται σε 
εν εξελίξει διαδικασία της αρχής ελέγχου. 
Το καλυπτόμενο ποσό εξαιρείται από το 
συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α). Τα ποσά αυτά 
περιλαμβάνονται οριστικά ή εξαιρούνται 
οριστικά από τους ετήσιους λογαριασμούς 
το επόμενο έτος.

Or. fr

Τροπολογία 324
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 
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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 
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 
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διατηρούμενα έγγραφα τηρούν τις εθνικές 
νομικές απαιτήσεις και είναι αξιόπιστα 
για τους σκοπούς του λογιστικού ελέγχου.

Or. fr

Τροπολογία 325
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.
3. Τα έγγραφα τηρούνται σε μορφή που 
επιτρέπει ταυτοποίηση των υποκειμένων 
των δεδομένων για διάστημα που δεν 
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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 326
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 

διαγράφεται
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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.

Or. fr

Τροπολογία 327
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

Or. fr
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Τροπολογία 328
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 329
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 330
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 4
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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 331
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 332
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 333
Younous Omarjee

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 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 
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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:
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 335
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 
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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:
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 336
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 337
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 338
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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.
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 
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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 
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 339
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 53 διαγράφεται
Διαδικασία δημοσιονομικής διόρθωσης 

από την Επιτροπή
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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.
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 
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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 
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 340
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 



AM\928282EL.doc 139/149 PE506.037v02-00

EL

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 
της αναχρηματοδότησης κατά την πρώτη 
εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο 
καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

Or. fr

Τροπολογία 341
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 
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Κεντρική Τράπεζα στις βασικές πράξεις 
της αναχρηματοδότησης κατά την πρώτη 
εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο 
καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

Or. fr

Τροπολογία 342
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 343
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 56 διαγράφεται
Κανόνες για την αποδέσμευση
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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.
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.
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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 345
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.
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 
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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 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 57 διαγράφεται
Εξαίρεση από την αποδέσμευση



PE506.037v02-00 144/149 AM\928282EL.doc

EL

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 του ποσού μπορεί να ζητηθεί 
μία φορά, εάν η διάρκεια της αναστολής 
ή της κατάστασης ανωτέρας βίας ήταν 
έως και ένα έτος, ή περισσότερες φορές, 
για διάστημα που αντιστοιχεί στη
διάρκεια της κατάστασης ανωτέρας βίας 
ή στον αριθμό των ετών μεταξύ της 
ημερομηνίας της δικαστικής ή 
διοικητικής απόφασης για την αναστολή 
της υλοποίησης της πράξης και της 
ημερομηνίας 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

Τροπολογία 347
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57
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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 του ποσού μπορεί να ζητηθεί 
μία φορά, εάν η διάρκεια της αναστολής 
ή της κατάστασης ανωτέρας βίας ήταν 
έως και ένα έτος, ή περισσότερες φορές, 
για διάστημα που αντιστοιχεί στη 
διάρκεια της κατάστασης ανωτέρας βίας 
ή στον αριθμό των ετών μεταξύ της 
ημερομηνίας της δικαστικής ή 
διοικητικής απόφασης για την αναστολή 
της υλοποίησης της πράξης και της 
ημερομηνίας 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 348
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 349
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 350
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί 
σ’ αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ούτε το Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από την παρέλευση της εν λόγω 
χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι 
δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. 
Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 
μήνες.

Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί 
σ’ αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ούτε το Συμβούλιο εντός 4 μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από την παρέλευση της εν λόγω 
χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι 
δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. 
Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 
μήνες.

Or. en

Τροπολογία 351
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.
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Τροπολογία 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 353
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr


