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Τροπολογία 106
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η διακρατική συνεργασία θα πρέπει να 
έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
συνεργασίας που συμβάλλει στην 
ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία 
συνδέεται με τις προτεραιότητες της 
πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή.

(6) Η διακρατική συνεργασία θα πρέπει να 
έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
συνεργασίας που συμβάλλει στην 
ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία 
συνδέεται με τις προτεραιότητες της 
πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή. Τα 
διακρατικά εδάφη που έρχονται 
αντιμέτωπα με κοινές προκλήσεις σε 
επίπεδο υποδομών ή φυσικές προκλήσεις, 
όπως ισχύει στην περιοχή των Άλπεων, 
θα πρέπει να λάβουν υποστήριξη κατά τη 
δημιουργία των μακροπεριφερειών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η περιοχή των Άλπεων αντιμετωπίζει ιδιαίτερα δημογραφικά και φυσικά προβλήματα. Οι 
μακροπεριφέρειες είναι ένα εύλογο και χρήσιμο μέσο για την αντιμετώπιση αυτών των 
προκλήσεων σε διεθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Η σύσταση μιας μακροπεριφέρειας για την 
περιοχή των Άλπεων θα είχε μεγάλα πλεονεκτήματα για τον τοπικό πληθυσμό.

Τροπολογία 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι ανάγκη να εξακολουθήσουν να 
υποστηρίζονται, ή –κατά περίπτωση– να 
καθιερωθούν, η διασυνοριακή, η 
διακρατική και η διαπεριφερειακή 
συνεργασία με τις τρίτες χώρες που 
γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς έτσι θα 
επωφεληθούν οι περιοχές των κρατών 
μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. 
Για τον σκοπό αυτό, το ETΠA θα 

(12) Είναι ανάγκη να εξακολουθήσουν να 
υποστηρίζονται, ή –κατά περίπτωση– να 
καθιερωθούν, η διασυνοριακή, η 
διακρατική και η διαπεριφερειακή 
συνεργασία με τις τρίτες χώρες που 
γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς έτσι θα 
επωφεληθούν οι περιοχές των κρατών 
μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. 
Για τον σκοπό αυτό, το ETΠA θα 
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συνεισφέρει στα διασυνοριακά 
προγράμματα και στα προγράμματα για τις 
θαλάσσιες λεκάνες που θα θεσπιστούν στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
γειτονίας (ΕΜΓ) σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 και του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012.

συνεισφέρει στα διασυνοριακά 
προγράμματα και στα προγράμματα για τις 
θαλάσσιες λεκάνες που θα θεσπιστούν στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
γειτονίας (ΕΜΓ) σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 και του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012. Σε περίπτωση που 
προκύπτει σαφές όφελος από ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας που στηρίζεται 
στο πλαίσιο διαπεριφερειακής 
συνεργασίας, μπορεί να συμμετάσχουν 
επίσης περιφέρειες από άλλες τρίτες 
χώρες.

Or. en

Τροπολογία 108
Riikka Pakarinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Ενδείκνυται η συμμετοχή τρίτων 
χωρών ή εδαφών που λαμβάνουν ήδη 
μέρος στην προπαρασκευαστική 
διαδικασία των προγραμμάτων 
συνεργασίας, όταν έχουν αποδεχθεί την 
πρόσκληση να συμμετάσχουν σε τέτοια 
προγράμματα, ενώ για αυτόν τον σκοπό 
πρέπει να προβλέπονται ειδικές 
διαδικασίες στον κανονισμό. Κατά 
παρέκκλιση από την πρότυπη διαδικασία, 
όταν στα προγράμματα συνεργασίας 
συμμετέχουν εξόχως απόκεντρες περιοχές 
και τρίτες χώρες, τα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη διαβουλεύονται με τις αντίστοιχες 
τρίτες χώρες προτού υποβάλουν τα 
προγράμματα στην Επιτροπή. 
Προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική 
και ουσιαστική η συμμετοχή των τρίτων 
χωρών στα προγράμματα συνεργασίας, οι 
συμφωνίες ως προς το περιεχόμενο των 
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προγραμμάτων συνεργασίας και η πιθανή 
συμβολή των τρίτων χωρών πρέπει 
επίσης να εκφράζονται στα επισήμως 
εγκεκριμένα πρακτικά των συναντήσεων 
διαβούλευσης με τις τρίτες χώρες ή των 
συζητήσεων μεταξύ των οργανισμών 
περιφερειακής συνεργασίας.
Όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κοινής 
διαχείρισης και της απλούστευσης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει μόνο τα 
βασικά στοιχεία των προγραμμάτων 
συνεργασίας, ενώ τα λοιπά στοιχεία θα 
πρέπει να εγκρίνονται από τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη ή κράτη. Για 
λόγους ασφάλειας δικαίου και 
διαφάνειας, είναι αναγκαία η εισαγωγή 
διάταξης που να απαιτεί από τη 
διαχειριστική αρχή ενός κράτους μέλους 
να κοινοποιεί στην Επιτροπή οιαδήποτε 
τροποποίηση στοιχείων ενός 
προγράμματος συνεργασίας εντός ενός 
μηνός από την ημερομηνία της σχετικής 
απόφασης, σε περίπτωση που το εν λόγω 
συμμετέχον κράτος μέλος (ή κράτη μέλη) 
τροποποιήσει στοιχεία προγράμματος 
συνεργασίας που δεν υπόκεινται σε 
απόφαση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 109
Riikka Pakarinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνες για όλα τα καθήκοντα της 
διαχειριστικής αρχής που απαριθμούνται 
στο άρθρο 114 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ], συμπεριλαμβανομένων 

(30) Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνες για όλα τα καθήκοντα που 
απαριθμούνται στο άρθρο 114 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ], 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστικών 
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των διαχειριστικών ελέγχων για την 
εξασφάλιση ομοιόμορφων προτύπων σε 
ολόκληρη την περιοχή του εκάστοτε 
προγράμματος. Ωστόσο, όταν ορίζεται ως 
διαχειριστική αρχή ένας ΕΟΕΣ, θα πρέπει 
να εξουσιοδοτείται να διενεργεί τους εν 
λόγω ελέγχους, αφού όλα τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη 
εκπροσωπούνται στα όργανά του. Ακόμη 
και όταν δεν ορίζεται ένας ΕΟΕΣ, η 
διαχειριστική αρχή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται από τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη να διενεργεί ελέγχους σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος.

ελέγχων για την εξασφάλιση ομοιόμορφων 
προτύπων σε ολόκληρη την περιοχή του 
εκάστοτε προγράμματος. Ωστόσο, όταν 
ορίζεται ως διαχειριστική αρχή ένας 
ΕΟΕΣ, οι εν λόγω έλεγχοι θα πρέπει να 
διενεργούνται από τη διαχειριστική αρχή 
ή υπό την ευθύνη της τουλάχιστον για τα 
κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες μέλη 
των οποίων συμμετέχουν στον ΕΟΕΣ ενώ 
οι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται από 
ελεγκτές μόνο στα υπόλοιπα κράτη μέλη
και τρίτες χώρες. Ακόμη και όταν δεν 
ορίζεται ένας ΕΟΕΣ, η διαχειριστική αρχή 
θα πρέπει να εξουσιοδοτείται από τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να διενεργεί 
ελέγχους σε ολόκληρη την περιοχή του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 110
Riikka Pakarinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Έχοντας υπόψη τις δυσκολίες 
καθυστερήσεις που οφείλονται στη 
δημιουργία πράγματι κοινών δομών 
προγραμμάτων, το χρονικό πλαίσιο για 
την αιτιολόγηση των πληρωμών όσον 
αφορά δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων με βάση τον στόχο της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας θα 
πρέπει να είναι τρία έτη μετά το έτος της 
ανάληψης της υποχρέωσης από τον 
προϋπολογισμό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 111
Riikka Pakarinen
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Είναι ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι 
κανόνες που εφαρμόζονται σχετικά με τη 
δημοσιονομική διαχείριση, τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση, 
την αξιολόγηση και τον έλεγχο της 
συμμετοχής τρίτων χωρών σε 
προγράμματα διακρατικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας. Οι εν 
λόγω κανόνες θα πρέπει να θεσπιστούν 
στο σχετικό πρόγραμμα συνεργασίας 
και/ή στη σχετική συμφωνία 
χρηματοδότησης μεταξύ της Επιτροπής, 
καθεμίας από τις τρίτες χώρες και του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα 
της η διαχειριστική αρχή του σχετικού 
προγράμματος συνεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 112
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να 
προστίθενται σε δεδομένη διασυνοριακή 
περιοχή πρόσθετες περιφέρειες NUTS 
επιπέδου 3 όμορες με εκείνες που 
απαριθμούνται στην απόφαση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, και 
αιτιολογούν το αίτημά τους.

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή των 
διασυνοριακών περιοχών ή να ληφθούν 
υπόψη οι ειδικές συνθήκες των νησιών 
τους, μπορούν να ζητούν να 
συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 σε εκείνες 
που απαριθμούνται στην απόφαση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο. Έπειτα 
από αίτημα των εν λόγω ενδιαφερόμενων 
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κρατών μελών και προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία 
στα θαλάσσια σύνορα των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, και με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου 
εδαφίου, η Επιτροπή μπορεί να 
συμπεριλάβει, στην απόφαση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, ως 
διασυνοριακές περιοχές, οι οποίες 
μπορούν ενδεχομένως να λάβουν στήριξη 
από τα αντίστοιχα κονδύλια των εν λόγω 
κρατών μελών, τις περιφέρειες NUTS 
επιπέδου 3 στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων σε απόσταση μεγαλύτερη των 
150 χιλιομέτρων.

Or. en

Τροπολογία 113
François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να 
προστίθενται σε δεδομένη διασυνοριακή 
περιοχή πρόσθετες περιφέρειες NUTS 
επιπέδου 3 όμορες με εκείνες που 
απαριθμούνται στην απόφαση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, και 
αιτιολογούν το αίτημά τους.

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή των 
διασυνοριακών περιοχών, μπορούν να 
ζητούν να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 σε εκείνες 
που απαριθμούνται στην απόφαση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, τα 
νησιά της ίδιας θαλάσσιας λεκάνης 
μπορούν να επιλεγούν για τα εν λόγω 
προγράμματα, χωρίς περιορισμό ως προς 
το επίπεδο NUTS ή την απόσταση.
Έπειτα από αίτημα των εν λόγω 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών και 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
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διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια 
σύνορα των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, και με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του πρώτου εδαφίου, η 
Επιτροπή μπορεί να συμπεριλάβει, στην 
απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο 
εδάφιο, ως διασυνοριακές περιοχές, οι 
οποίες μπορούν ενδεχομένως να λάβουν 
στήριξη από τα αντίστοιχα κονδύλια των 
εν λόγω κρατών μελών, τις περιφέρειες 
NUTS επιπέδου 3 στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές κατά μήκος των 
θαλάσσιων συνόρων σε απόσταση 
μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων.

Or. en

Τροπολογία 114
Riikka Pakarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 Άρθρο 4
Πόροι για την ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία

Πόροι για την ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία1

1. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 
3,48 % των συνολικών διαθέσιμων πόρων 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα ταμεία για την 
περίοδο 2014 έως 2020 και παρατίθενται 
στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] 
(δηλ. συνολικά 11 700 000 004 ευρώ) και 
κατανέμονται ως εξής:

1. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 7 %
των συνολικών διαθέσιμων πόρων για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
από τα ταμεία για την περίοδο 2014 έως 
2020 και παρατίθενται στο άρθρο 83 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ] (δηλ. συνολικά XX XXX 
XXX XXX ευρώ2) και κατανέμονται ως 
εξής:

α) 73,24 % (δηλ. συνολικά 8 569 000 003
ευρώ) και τη διασυνοριακή συνεργασία·

α) 74,05 % (δηλ. συνολικά X XXX XXX 
XXX ευρώ3) και τη διασυνοριακή 
συνεργασία·
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β) 20,78 % (δηλ. συνολικά 2 431 000 001
ευρώ) για τη διακρατική συνεργασία·

β) 20,36 % (δηλ. συνολικά 
X°ΧXX°XXX°XXX ευρώ4) για τη 
διακρατική συνεργασία·

γ) 5,98 % (δηλ. συνολικά 700 000 000
ευρώ) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία.

γ) 5,59 % (δηλ. συνολικά ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ
ευρώ5) για τη διαπεριφερειακή 
συνεργασία.

2. Τα προγράμματα συνεργασίας στα 
οποία συμμετέχουν οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές λαμβάνουν όχι λιγότερο από το 
150 % της συνεισφοράς του ETΠA που 
έλαβαν κατά την περίοδο 2007-2013. 
Επιπλέον, 50 000 000 ευρώ από τη 
συνδρομή που αφορά τη διαπεριφερειακή 
συνεργασία διατίθεται για τη συνεργασία 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Όσον 
αφορά τη θεματική συγκέντρωση, το 
άρθρο 5 στοιχείο β) εφαρμόζεται στην 
πρόσθετη αυτή συνδρομή.

2. Για τα προγράμματα στο πλαίσιο του 
στόχου της ΕΕΣ οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές λαμβάνουν όχι λιγότερο από το 
150 % της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ που 
έλαβαν κατά την περίοδο 2007-2013 για 
τα προγράμματα συνεργασίας. Επιπλέον, 
50 000 000 ευρώ από τη συνδρομή που 
αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία 
διατίθεται για τη συνεργασία των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών. Όσον αφορά τη 
θεματική συγκέντρωση, το άρθρο 5 
παράγραφος 1 εφαρμόζεται στην 
πρόσθετη αυτή συνδρομή.

3. Η Επιτροπή εκδίδει ενιαία απόφαση με 
την οποία ορίζεται ο κατάλογος όλων των 
προγραμμάτων συνεργασίας και όπου 
δίδονται τα ποσά της συνολικής 
συνδρομής από το ΕΤΠΑ ανά πρόγραμμα 
και της συνδρομής του 2014 ανά 
πρόγραμμα με εκτελεστικές πράξεις. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή κοινοποιεί σε κάθε κράτος 
μέλος το μερίδιο που του αναλογεί από τα 
συνολικά ποσά για διασυνοριακή και 
διακρατική συνεργασία σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), 
κατανεμημένο ανά έτος. Ο πληθυσμός 
στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 
3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, 
χρησιμοποιείται ως το κριτήριο για την 
κατανομή ανά κράτος μέλος.

Ο πληθυσμός στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, 
χρησιμοποιείται ως το κριτήριο για την 
ετήσια κατανομή κατά κράτος μέλος.

Με βάση τα κοινοποιηθέντα ποσά, κάθε 
κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή 
για το εάν και πώς χρησιμοποίησε τη 
δυνατότητα μεταφοράς που προβλέπεται 
στο άρθρο 4α και την κατανομή των 
κεφαλαίων που προέκυψε μεταξύ των 
διασυνοριακών και διακρατικών 
προγραμμάτων στα οποία το κράτος 
μέλος συμμετέχει. Η Επιτροπή, με βάση 
τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη 
μέλη, εκδίδει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, απόφαση που περιλαμβάνει 
κατάλογο όλων των προγραμμάτων 
συνεργασίας και αναφέρει το πλήρες ποσό 
της συνολικής στήριξης κάθε 
προγράμματος από το ΕΤΠΑ. Οι εν λόγω 
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εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

4. Η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για τα
διασυνοριακά προγράμματα και τα
προγράμματα για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ, καθώς και για τα
διασυνοριακά προγράμματα βάσει του 
ΜΠΒ, καθορίζεται από την Επιτροπή και 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

4. Η συνεισφορά του ΕΤΠΑ στα
διασυνοριακά προγράμματα και στα
προγράμματα για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ, καθώς και στα
διασυνοριακά προγράμματα βάσει του 
ΜΠΒ, καθορίζεται από την Επιτροπή και 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Η 
συνεισφορά του ΕΤΠΑ που καθορίζεται 
για κάθε κράτος μέλος δεν 
ανακατανέμεται στη συνέχεια μεταξύ των 
σχετικών κρατών μελών.

5. Η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για κάθε 
διασυνοριακό πρόγραμμα και πρόγραμμα 
για τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ 
και του ΜΠΒ παρέχεται υπό τον όρο ότι 
παρέχονται από το ΕΜΓ και το ΜΠΒ 
τουλάχιστον ισοδύναμα ποσά. Η 
ισοδυναμία αυτή υπόκειται σε ανώτατο 
όριο το οποίο καθορίζεται στον κανονισμό 
ΕΜΓ ή στον κανονισμό ΜΠΒ.

5. Η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για κάθε 
διασυνοριακό πρόγραμμα και πρόγραμμα 
για τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ 
και του ΜΠΒ παρέχεται υπό τον όρο ότι 
παρέχονται από το ΕΜΓ και το ΜΠΒ 
τουλάχιστον ισοδύναμα ποσά. Η 
ισοδυναμία αυτή υπόκειται σε ανώτατο 
όριο το οποίο καθορίζεται στον κανονισμό 
ΕΜΓ ή στον κανονισμό ΜΠΒ.

6. Οι ετήσιες συνδρομές που αντιστοιχούν 
στην υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για τα 
προγράμματα βάσει του ΕΜΓ και του 
ΜΠΒ εγγράφονται στις σχετικές γραμμές 
του προϋπολογισμού των εν λόγω μέσων 
για το οικονομικό έτος 2014.

6. Οι ετήσιες συνδρομές που αντιστοιχούν 
στην υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για τα 
προγράμματα βάσει του ΕΜΓ και του 
ΜΠΒ εγγράφονται στις σχετικές γραμμές 
του προϋπολογισμού των εν λόγω μέσων 
για το οικονομικό έτος 2014.

7. Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδρομή 
από το ΕΤΠΑ για προγράμματα μέσω του 
ΕΜΓ και του ΜΠΒ για τα οποία δεν έχει 
υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως 
τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ διατίθεται 
στα εσωτερικά προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία 
συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος.

7. Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδρομή 
από το ΕΤΠΑ για προγράμματα μέσω του 
ΕΜΓ και του ΜΠΒ για τα οποία δεν έχει 
υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως 
τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ, και η οποία 
δεν έχει ανακατανεμηθεί σε άλλο 
πρόγραμμα που υποβάλλεται στο πλαίσιο 
της ίδιας κατηγορίας προγραμμάτων 
εξωτερικής συνεργασίας, διατίθεται στα 
εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α), στα οποία συμμετέχει το 
οικείο κράτος μέλος ή κράτη μέλη.
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 Αν έως τις 30 Ιουνίου 2017 υπάρχουν 
ακόμη προγράμματα στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ που δεν 
έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή, το 
σύνολο της υποστήριξης από το ΕΤΠΑ 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4 για τα 
υπόλοιπα έτη έως το 2020 διατίθεται στα 
εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α), στα οποία συμμετέχει το 
οικείο κράτος μέλος.

Αν έως τις 30 Ιουνίου 2017 υπάρχουν 
ακόμη προγράμματα στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ που δεν 
έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή, το 
σύνολο της στήριξης από το ΕΤΠΑ που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 για τα 
υπόλοιπα έτη έως το 2020, η οποία δεν 
έχει ανακατανεμηθεί σε άλλο εγκριθέν 
πρόγραμμα στο πλαίσιο της ίδιας 
κατηγορίας προγραμμάτων εξωτερικής 
συνεργασίας, διατίθεται στα εσωτερικά 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, 
βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α), στα 
οποία συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος.

8. Τα διασυνοριακά προγράμματα και τα 
προγράμματα για τις θαλάσσιες λεκάνες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και τα 
οποία έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή 
διακόπτονται, αν:

8. Τα διασυνοριακά προγράμματα και τα 
προγράμματα για τις θαλάσσιες λεκάνες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και τα 
οποία έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή 
διακόπτονται, ή το κονδύλιο του 
προγράμματος μειώνεται, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες, 
ιδίως αν:

α) ουδεμία από τις χώρες-εταίρους που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα έχει 
υπογράψει τη σχετική συμφωνία 
χρηματοδότησης εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός ΕΜΓ] ή στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός ΜΠΒ]· ή

α) ουδεμία από τις χώρες-εταίρους που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα έχει 
υπογράψει τη σχετική συμφωνία 
χρηματοδότησης εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός ΕΜΓ] ή στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός ΜΠΒ]· ή

β) το πρόγραμμα δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί λόγω προβλημάτων που 
ανακύπτουν στις σχέσεις μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών.

β) το πρόγραμμα δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί όπως σχεδιάστηκε λόγω 
προβλημάτων που ανακύπτουν στις 
σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών 
χωρών.

Σ’ αυτή την περίπτωση, η υποστήριξη από 
το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 
4 η οποία αντιστοιχεί στις ετήσιες δόσεις 
που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί 
διατίθεται στα εσωτερικά προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία 
συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος, έπειτα 
από σχετική αίτησή του.

Σ’ αυτή την περίπτωση, η υποστήριξη από 
το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 
4 η οποία αντιστοιχεί στις ετήσιες δόσεις 
που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, ή στις 
ετήσιες δόσεις που έχουν καταβληθεί και 
αποδεσμευθεί πλήρως ή μερικώς στη 
διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους, οι 
οποίες δεν έχουν ανακατανεμηθεί σε άλλο 
πρόγραμμα της ίδιας κατηγορίας 
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προγραμμάτων εξωτερικής συνεργασίας,
διατίθεται στα εσωτερικά προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία 
συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος, έπειτα 
από σχετική αίτησή του.

8α. Η Επιτροπή παρέχει ετήσια σύνοψη 
της οικονομικής υλοποίησης των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
στο πλαίσιο του ΕΜΓ καθώς και των 
διασυνοριακών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του ΜΠΒ στα οποία συνεισφέρει 
το ΕΤΠΑ σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
στην επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει 
του άρθρου 143 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. …/2013 [ΚΚΔ].
__________
1Τα δημοσιονομικά στοιχεία εισάγονται 
αφότου επιτευχθεί συμφωνία για το 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-
2020 και το άρθρο 84 ΚΚΔ
2 3 4 5τα ποσά είναι συνάρτηση του 
συνόλου των πόρων που διατίθενται για 
την πολιτική συνοχής κατά τη διάρκεια 
της περιόδου 2014 – 2020

Or. en

Τροπολογία 115
Riikka Pakarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 Άρθρο 13

Εκθέσεις εφαρμογής Εκθέσεις εφαρμογής
1. Έως τις 30 Απριλίου 2016 και έως τις 30
Απριλίου κάθε επόμενου έτους έως και του 
2022 η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην 
επιτροπή ετήσια έκθεση σύμφωνα με το 

1. Έως τις 31 Μαΐου 2016 και έως τις 31 
Μαΐου κάθε επόμενου έτους έως και του 
2022 η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην 
επιτροπή ετήσια έκθεση σύμφωνα με το 
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άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. η έκθεση που 
υποβάλλεται το 2016 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2014 και 2015, καθώς και 
το χρονικό διάστημα μεταξύ της 
ημερομηνίας έναρξης της επιλεξιμότητας 
των δαπανών και της 31ης Δεκεμβρίου 
2013.

άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. Η έκθεση που 
υποβάλλεται το 2016 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2014 και 2015, καθώς και 
το χρονικό διάστημα μεταξύ της 
ημερομηνίας τής 31ης Δεκεμβρίου 20131.

1α. Για τις εκθέσεις που υποβάλλονται το 
2017 και το 2019, η προθεσμία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι 30 
Ιουνίου.

2. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:

2. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:

α) την εφαρμογή του προγράμματος 
συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 44 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
/2012 [ΚΚΔ]·

α) την εφαρμογή του προγράμματος 
συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 44 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
/2012 [ΚΚΔ]·

β) την πρόοδο της προετοιμασίας και της 
εκτέλεσης των κύριων έργων και των 
κοινών σχεδίων δράσης.

β) κατά περίπτωση, την πρόοδο της 
προετοιμασίας και της εκτέλεσης των 
κύριων έργων και των κοινών σχεδίων 
δράσης.

3. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής που 
υποβάλλονται το 2017 και το 2019 
παραθέτουν και αξιολογούν τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 
άρθρου 44 παράγραφοι 3 και 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] 
αντίστοιχα και τις πληροφορίες που 
παρατίθενται στην παράγραφο 2, μαζί με:

3. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής που 
υποβάλλονται το 2017 και το 2019 
παραθέτουν και αξιολογούν τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 
άρθρου 44 παράγραφοι 3 και 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] 
αντίστοιχα και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, μαζί με 
πληροφορίες για τα θέματα που 
αναφέρονται στα στοιχεία γ), στ) και η) 
κατωτέρω και μπορούν, ανάλογα με το 
περιεχόμενο και τους στόχους των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, να 
περιλαμβάνουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες για τα εξής:

α) την πρόοδο στην εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στην 
εδαφική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων 
της διατηρήσιμης αστικής ανάπτυξης και 
της τοπικής ανάπτυξης με την 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων βάσει 
του επιχειρησιακού προγράμματος·

α) την πρόοδο στην εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στην 
εδαφική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων 
της διατηρήσιμης αστικής ανάπτυξης και 
της τοπικής ανάπτυξης με την 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων βάσει 
του προγράμματος συνεργασίας·

β) την πρόοδο στην εφαρμογή των β) την πρόοδο στην εφαρμογή των 
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ενεργειών για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών και των δικαιούχων να 
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το 
ΕΤΠΑ·

ενεργειών για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών και των δικαιούχων να 
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το 
ΕΤΠΑ·

β α) κατά περίπτωση, τη συμβολή στις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

γ) την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου 
αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται 
στα πορίσματα των αξιολογήσεων·

γ) την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου 
αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται 
στα πορίσματα των αξιολογήσεων·

δ) τις ειδικές ενέργειες που 
αναλαμβάνονται προκειμένου να 
προωθηθεί η ισότητα των ανδρών και των 
γυναικών και να εμποδιστούν οι 
διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με 
αναπηρία, καθώς και τις ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση του 
ζητήματος της ισότητας των φύλων σε 
επίπεδο προγράμματος και πράξεων·

δ) τις ειδικές ενέργειες που 
αναλαμβάνονται προκειμένου να 
προωθηθεί η ισότητα των ανδρών και των 
γυναικών και να εξαλειφθούν οι 
διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά την 
προσβασιμότητα για τα άτομα με 
αναπηρία, καθώς και τις ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση του 
ζητήματος της ισότητας των φύλων σε 
επίπεδο προγράμματος συνεργασίας και 
πράξεων·

ε) τις ενέργειες που αναλαμβάνονται 
προκειμένου να προωθηθεί η διατηρήσιμη 
ανάπτυξη·

ε) τις ενέργειες που αναλαμβάνονται 
προκειμένου να προωθηθεί η διατηρήσιμη 
ανάπτυξη·

στ) τα αποτελέσματα των μέτρων 
πληροφόρησης και δημοσιοποίησης που 
λαμβάνονται βάσει της επικοινωνιακής 
στρατηγικής·

στ) τα αποτελέσματα των μέτρων 
πληροφόρησης και δημοσιοποίησης που 
λαμβάνονται βάσει της επικοινωνιακής 
στρατηγικής·

ζ) την πρόοδο στην εφαρμογή των 
ενεργειών στον τομέα της κοινωνικής 
καινοτομίας, κατά περίπτωση·

ζ) την πρόοδο στην εφαρμογή των 
ενεργειών στον τομέα της κοινωνικής 
καινοτομίας·

η) τη συμμετοχή των εταίρων στην 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση του προγράμματος 
συνεργασίας.

η) τη συμμετοχή των εταίρων στην 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση του προγράμματος 
συνεργασίας.

4. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής και η 
τελική έκθεση εφαρμογής καταρτίζονται 
βάσει υποδειγμάτων που εκδίδει η 
Επιτροπή με πράξεις εφαρμογής. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

4. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής και η 
τελική έκθεση εφαρμογής καταρτίζονται 
βάσει υποδειγμάτων που εκδίδει η 
Επιτροπή με πράξεις εφαρμογής. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 143 του κανονισμού 
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(ΕΕ)αριθ.[…]/2012 [ΚΚΔ].
______________
1Με την επιφύλαξη ευθυγράμμισης με τα 
αποτελέσματα των συζητήσεων σχετικά 
με το άρθρο 101 ΚΚΔ.

Or. en

Τροπολογία 116
Riikka Pakarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινοί δείκτες, όπως καθορίζονται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού, 
χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση και
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ].
Οι τιμές βάσης τους ορίζονται σε μηδέν 
και οι σωρευτικοί στόχοι ορίζονται για το 
2022.

1. Οι κοινοί δείκτες επιδόσεων, όπως 
καθορίζονται στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού, οι ειδικοί δείκτες 
αποτελεσμάτων προγραμμάτων και, κατά 
περίπτωση, οι ειδικοί δείκτες υλοποίησης 
προγραμμάτων χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 
και το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημεία ii) και iv) του παρόντος 
κανονισμού.

Για τους δείκτες επιδόσεων που αφορούν 
το εκάστοτε συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι 
τιμές βάσης τους ορίζονται σε μηδέν και οι 
σωρευτικοί στόχοι ορίζονται για το 2022.

2. Για τους κοινούς δείκτες επιδόσεων και
τους δείκτες επιδόσεων που αφορούν το 
εκάστοτε συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι 
τιμές βάσης τους ορίζονται σε μηδέν. Οι
σωρευτικές ποσοτικοποιημένες τιμές-
στόχοι για αυτούς τους δείκτες ορίζονται 
για το 2022.

Για τους δείκτες αποτελεσμάτων που 
αφορούν το εκάστοτε συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, οι τιμές βάσης ορίζονται με τη 
χρήση των τελευταίων διαθέσιμων 
στοιχείων και οι στόχοι ορίζονται για το 
2022, αλλά μπορούν να εκφράζονται με 
ποσοτικούς ή ποιοτικούς όρους.

3. Για τους δείκτες αποτελεσμάτων που 
αφορούν το εκάστοτε συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, οι οποίοι σχετίζονται με τις 
επενδυτικές προτεραιότητες, οι τιμές 
βάσης ορίζονται βάσει των τελευταίων 
διαθέσιμων στοιχείων και οι στόχοι 
ορίζονται για το 2022. Οι στόχοι μπορούν 
να εκφράζονται με ποσοτικούς ή 
ποιοτικούς όρους.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, 
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σύμφωνα με το άρθρο 29 για την 
τροποποίηση του καταλόγου κοινών 
δεικτών επιδόσεων στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού, με σκοπό την 
επίτευξη προσαρμογών, όπου 
δικαιολογείται, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
αξιολόγηση της προόδου κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 117
Riikka Pakarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για πράξεις που αφορούν 
δραστηριότητες προώθησης και ανάπτυξη 
ικανοτήτων, οι δαπάνες δύνανται να 
πραγματοποιούνται εκτός του εντός 
Ένωσης μέρους της περιοχής του 
προγράμματος, υπό τον όρο ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 2 στοιχείο β).

3. Για πράξεις που αφορούν 
δραστηριότητες παροχής τεχνικής 
βοήθειας ή προώθησης και ανάπτυξη 
ικανοτήτων, οι δαπάνες δύνανται να 
πραγματοποιούνται εκτός του εντός 
Ένωσης μέρους της περιοχής του 
προγράμματος, υπό τον όρο ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2 στοιχεία α) και γ).

Or. en

Τροπολογία 118
Riikka Pakarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή ενός 
προγράμματος συνεργασίας εκτελεί τα 
καθήκοντά της διαχειριστικής αρχής και 
της αρχής πιστοποίησης τα οποία 

1. Η διαχειριστική αρχή ενός 
προγράμματος συνεργασίας εκτελεί τα 
καθήκοντα τα οποία προβλέπονται στο 
άρθρο 114 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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προβλέπονται στα άρθρα 114 και 115 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ].

[...]/2012 [ΚΚΔ], με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου.

2. Η διαχειριστική αρχή, έπειτα από 
διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τυχόν 
τρίτες χώρες συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
συνεργασίας, συγκροτεί κοινή Γραμματεία. 

2. Η διαχειριστική αρχή, έπειτα από 
διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τυχόν 
τρίτες χώρες συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
συνεργασίας, συγκροτεί κοινή Γραμματεία. 

Η κοινή Γραμματεία επικουρεί τη 
διαχειριστική αρχή και την επιτροπή 
παρακολούθησης στην εκτέλεση των 
αντίστοιχων καθηκόντων τους. Η κοινή 
Γραμματεία παρέχει επίσης πληροφορίες 
στους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης βάσει των 
προγραμμάτων συνεργασίας και επικουρεί 
τους δικαιούχους στην εκτέλεση των 
πράξεων.

Η κοινή Γραμματεία επικουρεί τη 
διαχειριστική αρχή και την επιτροπή 
παρακολούθησης στην εκτέλεση των 
αντίστοιχων καθηκόντων τους. Η κοινή 
Γραμματεία παρέχει επίσης πληροφορίες 
στους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης βάσει των 
προγραμμάτων συνεργασίας και επικουρεί 
τους δικαιούχους στην εκτέλεση των 
πράξεων.

3. Οι επαληθεύσεις βάσει του άρθρου 114 
παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] διενεργούνται από 
τη διαχειριστική αρχή για ολόκληρη την 
περιοχή του προγράμματος όπου η 
διαχειριστική αρχή είναι ένας EΟΕΣ.

3. Όπου η διαχειριστική αρχή είναι ένας
EΟΕΣ, οι επαληθεύσεις βάσει του άρθρου 
114 παράγραφος 4 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] 
διενεργούνται από τη διαχειριστική αρχή ή 
υπό την ευθύνη της τουλάχιστον για τα 
κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες μέλη 
των οποίων συμμετέχουν στον ΕΟΕΣ.

4. Όταν η διαχειριστική αρχή δεν μπορεί 
να διενεργήσει τις επαληθεύσεις βάσει του 
άρθρου 114 παράγραφος 4 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος, 
κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα ορίζει τον 
φορέα ή το άτομο που είναι αρμόδιος για 
τη διεξαγωγή των εν λόγω επαληθεύσεων 
σε σχέση με τους δικαιούχους στην 
επικράτειά του («ελεγκτής/-ές»).

4. Όταν η διαχειριστική αρχή δεν διενεργεί
τις επαληθεύσεις βάσει του άρθρου 114 
παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] σε ολόκληρη την 
περιοχή του προγράμματος ή όταν οι 
επαληθεύσεις δεν διενεργούνται από τη 
διαχειριστική αρχή ή υπό την ευθύνη της 
για τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες 
μέλη των οποίων συμμετέχουν στον 
ΕΟΕΣ σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, εφόσον η 
τελευταία έχει αποδεχθεί την πρόσκληση 
να συμμετάσχει στο πρόγραμμα 
συνεργασίας, ορίζει τον φορέα ή το άτομο 
που είναι αρμόδιος για τη διεξαγωγή των 
εν λόγω επαληθεύσεων σε σχέση με τους 
δικαιούχους στην επικράτειά του 
(«ελεγκτής/-ές»). Σε αυτό το πλαίσιο, η 
διαχειριστική αρχή βεβαιώνεται ότι οι 
δαπάνες κάθε δικαιούχου που συμμετέχει 
σε μια πράξη έχουν επαληθευτεί από 
διορισμένο ελεγκτή. Κάθε κράτος μέλος 



AM\940886EL.doc 19/21 PE514.649v01-00

EL

διασφαλίζει ότι οι δαπάνες μπορούν να 
επαληθευθούν εντός περιόδου τριών 
μηνών από την υποβολή των εγγράφων 
από το δικαιούχο.

Ο εν λόγω ελεγκτές είναι, αν είναι 
δυνατόν, οι ίδιοι φορείς που είναι αρμόδιοι 
για τη διενέργεια των εν λόγω 
επαληθεύσεων για τα επιχειρησιακά 
προγράμματα βάσει του στόχου της 
επένδυσης στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση ή, σε περίπτωση τρίτων 
χωρών, για τη διενέργεια συγκρίσιμων 
επαληθεύσεων στο πλαίσιο των μέσων 
εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Οι εν λόγω ελεγκτές μπορεί να είναι οι 
ίδιοι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη 
διενέργεια των εν λόγω επαληθεύσεων για 
τα επιχειρησιακά προγράμματα βάσει του 
στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση ή, σε περίπτωση τρίτων 
χωρών, για τη διενέργεια συγκρίσιμων 
επαληθεύσεων στο πλαίσιο των μέσων 
εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα είναι 
υπεύθυνο/-η για τις επαληθεύσεις που 
διενεργούνται στην επικράτειά του/της.

Κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, εφόσον 
η τελευταία έχει αποδεχθεί την 
πρόσκληση να συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα συνεργασίας, είναι υπεύθυνο/-
η για τις επαληθεύσεις που διενεργούνται 
στην επικράτειά του/της.

Στην περίπτωση που η παράδοση των 
συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών είναι δυνατόν να επαληθευτεί 
μόνο σε σχέση με μια συνολική πράξη, η 
επαλήθευση πραγματοποιείται από τη 
διαχειριστική αρχή ή από τον ελεγκτή του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο κύριος δικαιούχος.

Στην περίπτωση που η παράδοση των 
συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών είναι δυνατόν να επαληθευτεί 
μόνο σε σχέση με μια συνολική πράξη, η 
επαλήθευση πραγματοποιείται από τη 
διαχειριστική αρχή ή από τον ελεγκτή του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο κύριος δικαιούχος.

Or. en

Τροπολογία 119
Riikka Pakarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 27 διαγράφεται
Αποδέσμευση
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 127 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, αλλά με την 
επιφύλαξη του άρθρου 127 παράγραφος 
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4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[ΚΚΔ], η Επιτροπή αποδεσμεύει 
οποιοδήποτε τμήμα του ποσού που 
υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο του εν λόγω άρθρου σε πρόγραμμα 
συνεργασίας το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή των 
πληρωμών αρχικής και ετήσιας 
προχρηματοδότησης, των ενδιάμεσων 
πληρωμών και του ετήσιου υπολοίπου 
έως την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου 
οικονομικού έτους μετά το έτος 
ανάληψης υποχρέωσης βάσει του 
προγράμματος συνεργασίας ή για το 
οποίο δεν έχει υποβληθεί αίτηση 
πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 120
Riikka Pakarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 για αόριστη διάρκεια μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 για αόριστη διάρκεια μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1 μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 4 και στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο.
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Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτή. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις 
ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτή. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις 
ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

4. Η Επιτροπή, μόλις εγκρίνει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή, μόλις εγκρίνει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σ’ αυτή ούτε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την 
παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν και τα δύο ενημερώσει 
την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να 
προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σ’ αυτή ούτε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την 
παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν και τα δύο ενημερώσει 
την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να 
προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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