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Τροπολογία 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε Ταμείο του ΚΣΠ υποστηρίζει τους 
ακόλουθους θεματικούς στόχους, 
σύμφωνα με την αποστολή του, ώστε να 
συμβάλει στη στρατηγική της Ένωσης για
«έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη»:

Κάθε Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και 
Επενδυτικό Ταμείο, προκειμένου να 
συμβάλει στη στρατηγική της Ένωσης για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς επίσης 
και στις ειδικές αποστολές κάθε Ταμείου 
οι οποίες συνάδουν με τους στόχους που 
απορρέουν από τη Συνθήκη και 
περιλαμβάνουν την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, 
υποστηρίζει τους ακόλουθους θεματικούς 
στόχους:

(1) ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας·

(1) ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας·

(2) βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης 
και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών·

(2) βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης 
και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών·

(3) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του 
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του 
τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)·

(3) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του 
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του 
τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)·

(4) υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς·

(4) υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς·

(5) προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων·

(5) προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων·

(6) προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων·

(6) διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων·

(7) προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και άρση των προβλημάτων σε βασικές 

(7) προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και άρση των προβλημάτων σε βασικές 
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υποδομές δικτύων· υποδομές δικτύων·
(8) προώθηση της απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας της 
εργασίας·

(8) προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και υποστήριξη της 
κινητικότητας της εργασίας·

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας·

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης,
καταπολέμηση της φτώχειας και 
οποιασδήποτε διάκρισης·

(10) επένδυση στην εκπαίδευση, την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 
μάθηση·

(10) επένδυση στην εκπαίδευση, την
κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση·

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των δημόσιων αρχών και των 
ενδιαφερόμενων φορέων και της
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης·

Οι θεματικοί στόχοι εξειδικεύονται σε 
ειδικές προτεραιότητες για το κάθε Ταμείο
του ΚΣΠ οι οποίες ορίζονται στους 
ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο.

Οι θεματικοί στόχοι εξειδικεύονται σε 
ειδικές προτεραιότητες για το κάθε
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό
Ταμείο οι οποίες ορίζονται στους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο.

Or. en

Τροπολογία 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
εδαφικών προκλήσεων και μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την ενθάρρυνση 
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης η 
οποία απηχεί το ρόλο που έχουν οι
αστικές, αγροτικές, παράκτιες και 
αλιευτικές περιοχές καθώς και 
αντιμετώπιση των ειδικών προκλήσεων
για τις περιοχές με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα 
άρθρα 174 και 349 της Συνθήκης·

δ) οι ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 
βασικών εδαφικών προκλήσεων για τις
αστικές, αγροτικές, παράκτιες και 
αλιευτικές περιοχές, των δημογραφικών 
προκλήσεων των περιφερειών ή των
ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται από σοβαρά και 
μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και των ειδικών 
προκλήσεων των εξόχως απόκεντρων 
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περιοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 349 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καθορίζονται εκ των προτέρων όροι 
για κάθε Ταμείο του ΚΣΠ στους ειδικούς 
κανόνες κάθε Ταμείου.

διαγράφεται

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν πληρούνται 
οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι.

2. Σύμφωνα με το θεσμικό και το νομικό 
τους πλαίσιο, και στο πλαίσιο της 
θέσπισης συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
και προγραμμάτων, τα κράτη μέλη 
εκτιμούν αν, οι εκ των προτέρων όροι που 
θεσπίστηκαν στους ειδικούς κανόνες για 
κάθε Ταμείο και οι γενικοί εκ των 
προτέρων όροι που καθορίζονται στο 
παράρτημα V, είναι εφαρμοστέοι στους 
ειδικούς στόχους που επιδιώκονται στις 
προτεραιότητες των προγραμμάτων τους, 
και αν οι εν λόγω εκ των προτέρων όροι 
πληρούνται.

Οι εκ των προτέρων όροι εφαρμόζονται 
μόνο εφόσον και στο βαθμό που 
πληρούται ο ορισμός του άρθρου 2 όσον 
αφορά τους ειδικούς στόχους που 
επιδιώκονται σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες του προγράμματος. Η 
αξιολόγηση της τήρησης περιορίζεται 
στα κριτήρια που περιέχουν οι ειδικοί 
κανόνες για κάθε Ταμείο.

3. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται 
οι εκ των προτέρων όροι κατά την 
ημερομηνία διαβίβασης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης, τα κράτη μέλη 
παραθέτουν στη σύμβαση εταιρικής 

3. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης 
περιλαμβάνει συνοπτική αξιολόγηση της 
εκπλήρωσης των εφαρμοστέων εκ των 
προτέρων όρων σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο, και για όσους δεν 
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σχέσης συνοπτική παρουσίαση των 
μέτρων που θα λάβουν σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο και το 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους,
προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή τους το αργότερο εντός δύο 
ετών από την έγκριση της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2016, ανάλογα με το ποια ημερομηνία 
προηγείται.

ικανοποιούνται, σύμφωνα με την 
αξιολόγηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της συμφωνίας εταιρικής 
σχέσης, τις θιγόμενες προτεραιότητες, 
τους υπεύθυνους φορείς, μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των 
εφαρμοστέων εκ των προτέρων όρων και
το χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα αυτά·
Σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για 
κάθε Ταμείο, κάθε πρόγραμμα αναφέρει
τους εφαρμοστέους εκ των προτέρων 
όρους που δεν ικανοποιούνται κατά την 
ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με την 
αξιολόγηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2· Τα κράτη μέλη 
συμμορφώνονται προς αυτούς τους εκ 
των προτέρων όρους το αργότερο έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2016 και κοινοποιούν το 
γεγονός το αργότερο με την ετήσια 
έκθεση υλοποίησης του 2017 ή την 
έκθεση προόδου του 2017.

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερή 
μέτρα για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων, συμπεριλαμβανομένου 
του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής 
τους, στα σχετικά προγράμματα.

διαγράφεται

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων.

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια και
την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
από το κράτος μέλος στοιχείων σχετικά 
με τη εκπλήρωση των εφαρμοστέων εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της συμφωνίας εταιρικής 
σχέσης και/ή των προγραμμάτων.

Αυτή η αξιολόγηση ως προς την τήρηση 
των όρων περιορίζεται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στους ειδικούς κανόνες των 
ταμείων, και σέβεται τις εθνικές και 
περιφερειακές αρμοδιότητες ως προς τη 
θέσπιση ειδικών και κατάλληλων μέτρων 
πολιτικής, καθώς και τη διαμόρφωση του 
περιεχομένου των σχετικών στρατηγικών.

Μπορεί να αποφασίσει, κατά την έγκριση 
ενός προγράμματος, να αναστείλει το 
σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων 

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, κατά 
την έγκριση ενός προγράμματος, να 
αναστείλει το σύνολο ή μέρος των 
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πληρωμών για ένα πρόγραμμα μέχρι την 
επιτυχή εφαρμογή των μέτρων για την
τήρηση των εκ των προτέρων όρων. Η μη 
εφαρμογή των μέτρων για την τήρηση 
των εκ των προτέρων όρων εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο πρόγραμμα
συνιστά αιτία αναστολής των πληρωμών 
από την Επιτροπή.

ενδιάμεσων πληρωμών για τη σχετική 
προτεραιότητα αυτού του προγράμματος 
έως την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων
που αναφέρονται στην παράγραφο 3, 
εφόσον αυτό απαιτείται προκειμένου να 
αποφευχθεί να θιγούν σοβαρά η 
αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα της υλοποίησης των 
ειδικών στόχων της προτεραιότητας 
αυτής. Η αποτυχία ολοκλήρωσης των 
δράσεων για την εκπλήρωση ενός 
εφαρμοστέου εκ των προτέρων όρου, που 
δεν έχει εκπληρωθεί κατά την 
ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου 
προγράμματος, εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στην παράγραφο 3, συνιστά αιτία 
αναστολής των ενδιάμεσων πληρωμών 
από την Επιτροπή.

5α. Η Επιτροπή αίρει αμελλητί την 
αναστολή των ενδιάμεσων πληρωμών για 
προτεραιότητα εφόσον το σχετικό κράτος 
μέλος έχει ολοκληρώσει τις δράσεις για 
τη συμμόρφωση προς τους εκ των 
προτέρων όρους που εφαρμόζονται στο 
πρόγραμμα αυτό και οι οποίοι δεν 
πληρούνταν κατά τη λήψη της απόφασης 
αναστολής από την Επιτροπή. Αίρει 
επίσης αμελλητί την αναστολή εφόσον, 
λόγω τροποποιήσεως του προγράμματος 
που αφορά τη σχετική προτεραιότητα, οι 
συγκεκριμένοι εκ των προτέρων όροι δεν 
έχουν πλέον εφαρμογή.

6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν 
εφαρμόζονται σε προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας.

6. Οι παράγραφοι 1 έως 5α δεν 
εφαρμόζονται σε προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρηματοδοτικά μέσα Χρηματοδοτικά μέσα
1. Τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη 
χρηματοδοτικών μέσων βάσει
προγράμματος, ακόμη και όταν
οργανώνονται μέσω αμοιβαίων 
κεφαλαίων για να συμβάλουν στην 
επίτευξη ειδικών στόχων που ορίζονται 
στο πλαίσιο μιας προτεραιότητας, βάσει εκ 
των προτέρων αξιολόγησης η οποία έχει 
εντοπίσει αδυναμίες της αγοράς ή 
καταστάσεις ανεπάρκειας επενδύσεων 
και επενδυτικών αναγκών.

1. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη 
χρηματοδοτικών μέσων βάσει ενός ή 
περισσοτέρων προγραμμάτων, ακόμη και 
όταν είναι οργανωμένα ως αμοιβαία 
κεφάλαια που επενδύουν σε αμοιβαία 
κεφάλαια, για να συμβάλουν στην 
επίτευξη ειδικών στόχων που ορίζονται 
στο πλαίσιο μιας προτεραιότητας.

Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να 
συνδυάζονται με επιχορηγήσεις, 
επιδοτήσεις επιτοκίου και επιδοτήσεις 
προμηθειών εγγύησης. Σε αυτή την 
περίπτωση, πρέπει να τηρούνται χωριστά 
βιβλία για κάθε μορφή χρηματοδότησης.

Τα χρηματοδοτικά μέσα εφαρμόζονται για 
να υποστηρίξουν επενδύσεις που 
αναμένεται να είναι οικονομικά βιώσιμες 
και δεν συγκεντρώνουν επαρκή 
χρηματοδότηση από πηγές της αγοράς. 
Κατά την εφαρμογή του παρόντος τίτλου, 
η διαχειριστική αρχή, το αμοιβαίο 
κεφάλαιο, καθώς και οι φορείς 
εφαρμογής του χρηματοδοτικού μέσου 
συμμορφώνονται με το ισχύον δίκαιο της 
Ένωσης και το εθνικό δίκαιο, ιδίως όσον 
αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 που καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εκ 
των προτέρων εκτίμηση των 
χρηματοδοτικών μέσων, τον συνδυασμό 
της υποστήριξης που παρέχεται σε 
τελικούς αποδέκτες μέσω επιχορηγήσεων, 
επιδοτήσεων επιτοκίου, επιδοτήσεων με 
προμήθεια εγγύησης και χρηματοδοτικών 
μέσων, συμπληρωματικούς ειδικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών και 
κανόνες που προσδιορίζουν τους τύπους 
δραστηριοτήτων που δεν υποστηρίζονται 
από τα χρηματοδοτικά μέσα.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η υποστήριξη χρηματοδοτικών 
μέσων βασίζεται σε μια εκ των προτέρων 
αξιολόγηση η οποία έχει καταδείξει, βάσει 
στοιχείων, αδυναμίες της αγοράς ή 
καταστάσεις ανεπάρκειας επενδύσεων, το 
εκτιμώμενο επίπεδο και το πεδίο των 
δημόσιων επενδυτικών αναγκών, 
συμπεριλαμβανομένων τύπων 
χρηματοδοτικών μέσων που πρέπει να 
υποστηριχθούν. Η εν λόγω εκ των 
προτέρων αξιολόγηση περιλαμβάνει:
α) μια ανάλυση των αδυναμιών της 
αγοράς, των καταστάσεων ανεπάρκειας 
επενδύσεων και των επενδυτικών 
αναγκών για τομείς πολιτικής και 
θεματικούς στόχους ή επενδυτικές 
προτεραιότητες που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν προκειμένου να 
συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που καθορίζονται στο πλαίσιο 
μιας προτεραιότητας η ενός μέτρου και οι 
οποίες πρέπει να υποστηριχθούν από 
χρηματοδοτικά μέσα. Η ανάλυση αυτή 
βασίζεται στη διαθέσιμη μεθοδολογία 
ορθών πρακτικών·
β) μια αξιολόγηση σχετικά με την 
προστιθέμενη αξία των χρηματοδοτικών 
μέσων που εξετάζονται για υποστήριξη 
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία, τη συνέπεια με άλλες 
μορφές δημόσιας παρέμβασης που 
απευθύνονται στην ίδια αγορά, τις 
πιθανές επιπτώσεις των κρατικών 
ενισχύσεων, την αναλογικότητα της 



AM\942530EL.doc 11/64 PE514.702v03-00

EL

προβλεπόμενης παρέμβασης και των 
μέτρων για την ελαχιστοποίηση των 
στρεβλώσεων της αγοράς·
γ) μια εκτίμηση σχετικά με τους 
πρόσθετους δημόσιους και ιδιωτικούς 
πόρους που ενδέχεται να συγκεντρωθούν 
από το χρηματοδοτικό μέσο στο επίπεδο 
του τελικού αποδέκτη (αναμενόμενο 
αποτέλεσμα μόχλευσης), 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
μιας αξιολόγησης σχετικά με την ανάγκη 
και το επίπεδο προνομιακής αμοιβής για 
την προσέλκυση πόρων από ιδιώτες 
επενδυτές και/ή μιας περιγραφής των 
μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν για 
να καθοριστεί η ανάγκη και η έκταση της 
εν λόγω προνομιακής αμοιβής, όπως μια 
ανταγωνιστική ή κατάλληλα ανεξάρτητη 
διαδικασία αξιολόγησης·
δ) μια αξιολόγηση των διδαγμάτων που 
έχουν αντληθεί από παρόμοια μέσα και εκ 
των προτέρων αξιολογήσεις οι οποίες 
διενεργήθηκαν από το κράτος μέλος στο 
παρελθόν, καθώς και του τρόπου με τον 
οποίο τα διδάγματα αυτά θα 
εφαρμοσθούν στο μέλλον·
ε) την προτεινόμενη επενδυτική 
στρατηγική, συμπεριλαμβανομένης της 
εξέτασης επιλογών για τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής κατά την έννοια του άρθρου 
33, των χρηματοπιστωτικών προϊόντων 
που πρόκειται να προσφερθούν, των 
τελικών στοχευόμενων αποδεκτών, του 
προβλεπόμενου συνδυασμού με τη 
χορήγηση υποστήριξης, κατά περίπτωση·
στ) μια διευκρίνιση των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων και του τρόπου με τον 
οποίο το σχετικό χρηματοδοτικό μέσο 
αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη 
των ειδικών στόχων που καθορίζονται 
στη σχετική προτεραιότητα ή μέτρο, 
συμπεριλαμβανομένων δεικτών για τη 
συμβολή του αυτή·
ζ) διατάξεις για την αναθεώρηση και 
επικαιροποίηση της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης όπως απαιτείται κατά τη 
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διάρκεια εφαρμογής οποιουδήποτε 
χρηματοδοτικού μέσου που έχει 
εφαρμοστεί βάσει της εν λόγω 
αξιολόγησης, εφόσον κατά τη διάρκεια 
του σταδίου εφαρμογής, η διαχειριστική 
αρχή κρίνει ότι η εκ των προτέρων 
αξιολόγηση δεν μπορεί πλέον να 
αποτυπώνει με ακρίβεια τις συνθήκες της 
αγοράς που επικρατούν κατά το στάδιο 
της εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση είναι 
δυνατόν να διενεργηθεί σε στάδια. Σε 
κάθε περίπτωση, ολοκληρώνεται προτού 
η διαχειριστική αρχή αποφασίσει να 
παράσχει συνεισφορές από πρόγραμμα σε 
χρηματοδοτικό μέσο.
Τα συνοπτικά πορίσματα και 
συμπεράσματα των εκ των προτέρων 
αξιολογήσεων σε σχέση με 
χρηματοδοτικά μέσα δημοσιεύονται 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
της ολοκλήρωσής τους.
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
υποβάλλεται στην επιτροπή 
παρακολούθησης για ενημερωτικούς 
σκοπούς σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων.

Or. en
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Τροπολογία 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τελικοί αποδέκτες της υποστήριξης 
των χρηματοδοτικών μέσων μπορούν 
επίσης να λάβουν επιχορηγήσεις ή άλλη 
ενίσχυση από ένα πρόγραμμα ή από άλλο 
μέσο που χρηματοδοτείται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Σ’ αυτή την 
περίπτωση, πρέπει να τηρούνται χωριστά 
βιβλία για κάθε μορφή χρηματοδότησης.

διαγράφεται

Σημείωση προς τους μεταφραστές: Η παράγραφος αυτή μετατράπηκε στο άρθρο 32, 
παράγραφος 3η (νέα)· η διατύπωση άλλαξε.

Or. en

Τροπολογία 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εισφορές σε είδος δεν είναι 
επιλέξιμες δαπάνες ως προς τα 
χρηματοδοτικά μέσα, εκτός από εισφορές 
υπό μορφής γης ή ακινήτων έναντι 
επενδύσεων με στόχο την υποστήριξη της 
αστικής ανάπτυξης ή της αστικής 
ανάπλασης, όταν η γη ή το ακίνητο 
αποτελούν μέρος της επένδυσης. Οι 
εισφορές σε γη ή ακίνητα είναι επιλέξιμες 
υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
όροι του άρθρου 59.

διαγράφεται

Σημείωση προς τους μεταφραστές: Η παράγραφος αυτή μετατράπηκε στο άρθρο 32, 
παράγραφος 3η (νέα)· με μερικές αλλαγές (προσθήκη «αγροτικής ανάπτυξης», και την αλλαγή 
του άρθρου 59 σε «Άρθρο 59 (1)».
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Or. en

Τροπολογία 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση χρηματοοικονομικών 
μέσων χρηματοδοτικής στήριξης προς τις 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η στήριξη 
έχει στόχο τη δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων, παροχή κεφαλαίων 
εκκίνησης, δηλαδή, κεφάλαια εκκίνησης 
και κεφάλαια έναρξης επιχείρησης, 
κεφάλαιο επέκτασης, κεφάλαια για την 
ενίσχυση των γενικών δραστηριοτήτων 
της επιχείρησης, ή την υλοποίηση νέων 
έργων, τη διείσδυση σε νέες αγορές ή για 
νέες εξελίξεις στις υφιστάμενες 
επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των 
εφαρμοστέων κοινοτικών κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων και, σύμφωνα με 
ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο. Η 
υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει 
επενδύσεις τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, καθώς και 
κεφάλαια κίνησης εντός των ορίων των 
ισχυόντων κανόνων της ΕΕ περί 
κρατικών ενισχύσεων και με προοπτική 
την τόνωση του ιδιωτικού τομέα ως 
χρηματοδότη των επιχειρήσεων. Μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνει τις δαπάνες 
μεταφοράς των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
σε επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι η 
μεταφορά αυτή πραγματοποιείται μεταξύ 
ανεξάρτητων επενδυτών.

Or. en
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Τροπολογία 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να 
συνδυάζονται με επιχορηγήσεις, 
επιδοτήσεις επιτοκίου και επιδοτήσεις 
προμηθειών εγγύησης. Σε περίπτωση που 
η υποστήριξη από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
παρέχεται μέσω χρηματοδοτικών μέσων 
και συνδυάζεται σε μία ενιαία πράξη με 
άλλες μορφές υποστήριξης οι οποίες 
συνδέονται άμεσα με τα χρηματοδοτικά 
μέσα που έχουν στόχο τους ίδιους 
τελικούς αποδέκτες, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
υποστήριξης, των επιδοτήσεων επιτοκίου 
και των επιδοτήσεων με προμήθεια 
εγγύησης, οι διατάξεις που ισχύουν για τα 
χρηματοδοτικά μέσα εφαρμόζονται σε 
όλες τις μορφές υποστήριξης στο πλαίσιο 
της εν λόγω πράξης. Στις περιπτώσεις 
αυτές, τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες 
της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, 
καθώς και χωριστά βιβλία για κάθε 
μορφή υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Οι τελικοί αποδέκτες της υποστήριξης 
με χρηματοδοτικό μέσο από Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
μπορούν επίσης να λάβουν βοήθεια από 
άλλη πρωτοβουλία ή πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκού Διαρθρωτικού και 
Επενδυτικού Ταμείου ή από άλλο μέσο 
που χρηματοδοτείται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ περί 
κρατικών ενισχύσεων. Σε αυτή την 
περίπτωση, ξεχωριστά αρχεία πρέπει να 
τηρούνται για κάθε πηγή βοήθειας και η 
χρηματοδοτική στήριξη από τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία πρέπει να είναι μέρος μιας δράσης 
της οποίας οι δαπάνες οι επιλέξιμες για 
υποστήριξη, είναι ξεχωριστές από τις 
άλλες πηγές βοήθειας.

Or. en

Τροπολογία 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Ο συνδυασμός της υποστήριξης που 
παρέχεται μέσω επιχορηγήσεων και 
χρηματοδοτικών μέσων, όπως 
αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6, 
μπορεί να καλύπτει την ίδια δαπάνη, υπό 
τον όρο ότι το άθροισμα όλων των 
συνδυασμένων μορφών υποστήριξης δεν 
υπερβαίνει το συνολικό ποσόν της 
συγκεκριμένης δαπάνης στο πλαίσιο των 
ισχυόντων κανόνων της ΕΕ για τις 
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κρατικές ενισχύσεις. Οι επιχορηγήσεις 
δεν χρησιμοποιούνται για την 
αποπληρωμή υποστήριξης που ελήφθη 
από χρηματοδοτικά μέσα. Τα 
χρηματοδοτικά μέσα δεν 
χρησιμοποιούνται για την 
προχρηματοδότηση επιχορηγήσεων.

Or. en

Τροπολογία 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ε. Οι εισφορές σε είδος δεν είναι 
επιλέξιμες δαπάνες ως προς τα 
χρηματοδοτικά μέσα, εκτός από εισφορές 
υπό μορφήν γης ή ακινήτων έναντι 
επενδύσεων με στόχο την υποστήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης, της αστικής 
ανάπτυξης ή της αστικής ανάπλασης, 
όταν η γη ή το ακίνητο αποτελούν μέρος 
της επένδυσης. Οι εισφορές σε γη ή 
ακίνητα είναι επιλέξιμες υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του 
άρθρου 59 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3στ. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη 
δαπάνη μιας πράξης, εκτός από την 
περίπτωση του ΦΠΑ που είναι μη 
ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Η 
αντιμετώπιση του ΦΠΑ στο επίπεδο των 
επενδύσεων που πραγματοποιούνται από 
τους τελικούς δικαιούχους, δεν 
λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της 
επιλεξιμότητας των δαπανών στο πλαίσιο 
του χρηματοδοτικού μέσου. Ωστόσο, όταν 
τα χρηματοδοτικά μέσα συνδυάζονται με 
επιχορηγήσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 και στην παράγραφο 6, οι 
διατάξεις του άρθρου 59 (3), 
εφαρμόζονται στην επιχορήγηση.

Or. en

Τροπολογία 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ζ. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου, οι εφαρμοστέοι 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων θα 
είναι εκείνοι που ισχύουν κατά τη στιγμή 
που η διαχειριστική αρχή ή το ταμείο που 
επενδύει σε άλλα ταμεία δεσμευτεί 
συμβατικά να παράσχει συνεισφορές από 
πρόγραμμα σε χρηματοδοτικό μέσο, ή 
όταν το χρηματοδοτικό μέσο δεσμευτεί 
συμβατικά να παράσχει συνεισφορές από 
πρόγραμμα σε τελικούς αποδέκτες, όπως 
ισχύει.
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Or. en

Τροπολογία 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3η. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 142 που 
καθορίζουν συμπληρωματικούς ειδικούς 
κανόνες σχετικά με την αγορά γης και τον 
συνδυασμό της τεχνικής υποστήριξης με 
τα χρηματοδοτικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων Εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων

1. Κατά την εφαρμογή το άρθρου 32, οι 
διαχειριστικές αρχές μπορούν να χορηγούν 
χρηματοδοτική συνδρομή στα ακόλουθα 
χρηματοδοτικά μέσα:

1. Κατά την εφαρμογή το άρθρου 32, οι 
διαχειριστικές αρχές μπορούν να χορηγούν 
χρηματοδοτική συνδρομή στα ακόλουθα 
χρηματοδοτικά μέσα:

α) χρηματοδοτικά μέσα που ιδρύονται στο 
επίπεδο της Ένωσης, υπό την άμεση ή 
έμμεση διαχείριση της Επιτροπής·

α) χρηματοδοτικά μέσα που ιδρύονται στο 
επίπεδο της Ένωσης, υπό την άμεση ή 
έμμεση διαχείριση της Επιτροπής·

β) χρηματοδοτικά μέσα που 
δημιουργούνται σε εθνικό, περιφερειακό, 
διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο, υπό 
τη διαχείριση ή την ευθύνη της 
διαχειριστικής αρχής.

β) χρηματοδοτικά μέσα που 
δημιουργούνται σε εθνικό, περιφερειακό, 
διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο, υπό 
τη διαχείριση ή την ευθύνη της 
διαχειριστικής αρχής.
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2. Ο τίτλος VIII του δημοσιονομικού 
κανονισμού εφαρμόζεται στα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) χρηματοδοτικά μέσα. Οι συνεισφορές 
των Ταμείων του ΚΣΠ στα χρηματοδοτικά 
μέσα βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
εγγράφονται σε χωριστούς λογαριασμούς 
και χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τους 
στόχους των σχετικών Ταμείων του ΚΣΠ, 
για την υποστήριξη δράσεων και τελικών 
αποδεκτών που είναι συνεπείς με το 
πρόγραμμα ή τα προγράμματα στα οποία 
χορηγούνται οι συνεισφορές.

2. Οι συνεισφορές των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
στα χρηματοδοτικά μέσα βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) εγγράφονται σε 
χωριστούς λογαριασμούς και 
χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τους 
στόχους των σχετικών Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, 
για την υποστήριξη δράσεων και τελικών 
αποδεκτών που είναι συνεπείς με το 
πρόγραμμα ή τα προγράμματα στα οποία 
χορηγούνται οι συνεισφορές. Οι 
συνεισφορές προς αυτά τα 
χρηματοδοτικά μέσα υπόκεινται στις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού εκτός 
και αν προβλέπονται ρητά εξαιρέσεις.
Κάτι τέτοιο εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τη 
σύσταση και τη λειτουργία των 
χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του 
δημοσιονομικού κανονισμού, εκτός εάν 
συγκρούονται με τους κανόνες του 
κανονισμού για τις κοινές διατάξεις 
(ΚΚΔ), οπότε υπερισχύουν οι τελευταίοι.

3. Για τα χρηματοδοτικά μέσα βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο β) η διαχειριστική 
αρχή μπορεί να χορηγήσει χρηματοδοτική 
συνεισφορά στα ακόλουθα χρηματοδοτικά 
μέσα:

3. Για τα χρηματοδοτικά μέσα βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο β) η διαχειριστική 
αρχή μπορεί να χορηγήσει χρηματοδοτική 
συνεισφορά στα ακόλουθα χρηματοδοτικά 
μέσα:

α) χρηματοδοτικά μέσα που είναι σύμφωνα 
με τους πάγιους όρους και προϋποθέσεις 
που ορίζει η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 143 
παράγραφος 3·

α) χρηματοδοτικά μέσα που είναι σύμφωνα 
με τους πάγιους όρους και προϋποθέσεις 
που ορίζει η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 143 
παράγραφος 3·

β) ήδη υφιστάμενα ή νεοσύστατα 
χρηματοδοτικά μέσα τα οποία 
σχεδιάζονται ειδικά για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου στόχου και τα οποία 
τηρούν τους εφαρμοστέους ενωσιακούς 
και εθνικούς κανόνες.

β) ήδη υφιστάμενα ή νεοσύστατα 
χρηματοδοτικά μέσα τα οποία 
σχεδιάζονται ειδικά για την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που καθορίζονται στο 
πλαίσιο της σχετικής προτεραιότητας.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 142 που 
καθορίζει τους ειδικούς κανόνες που 
διέπουν ορισμένους τύπους 
χρηματοδοτικών μέσων που αναφέρονται 

διαγράφεται
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στο στοιχείο β) καθώς και τα προϊόντα 
που μπορούν να παράγονται από αυτά τα 
χρηματοδοτικά μέσα.

4. Κατά την υποστήριξη των 
χρηματοδοτικών μέσων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο β), η 
διαχειριστική αρχή μπορεί:

4. Κατά την υποστήριξη των 
χρηματοδοτικών μέσων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο β), η 
διαχειριστική αρχή μπορεί:

α) να επενδύει στο κεφάλαιο υφιστάμενων 
ή νεοσύστατων νομικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία του 
ΚΣΠ, με ειδικό σκοπό την εφαρμογή 
χρηματοδοτικών μέσων συνεπών με τους 
στόχους του αντίστοιχου ταμείου του 
ΚΣΠ, τα οποία αναλαμβάνουν εκτελεστικά 
καθήκοντα· η υποστήριξη αυτών των
επενδύσεων περιορίζεται στα ποσά που 
είναι απαραίτητα για την εφαρμογή νέων
χρηματοδοτικών μέσων που είναι 
σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού· ή

α) να επενδύει στο κεφάλαιο υφιστάμενων 
ή νεοσύστατων νομικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
χρηματοδοτούνται από άλλα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, με 
ειδικό σκοπό την εφαρμογή 
χρηματοδοτικών μέσων συνεπών με τους 
στόχους του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού 
Διαρθρωτικού και Επενδυτικού Ταμείου, 
τα οποία αναλαμβάνουν εκτελεστικά 
καθήκοντα· η υποστήριξη αυτών των
νομικών προσώπων περιορίζεται στα 
ποσά που είναι απαραίτητα για την 
εφαρμογή νέων επενδύσεων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 32 και που είναι 
σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού· ή

β) να αναθέτει εκτελεστικά καθήκοντα: β) να αναθέτει εκτελεστικά καθήκοντα:

(i) στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων· (i) στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·
(ii) σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στους οποίους ένα κράτος 
μέλος είναι μέτοχος ή χρηματοδοτικά μέσα 
που ιδρύονται σε ένα κράτος μέλος με 
σκοπό την επίτευξη ενός στόχου δημοσίου 
συμφέροντος υπό τον έλεγχο μιας 
δημόσιας αρχής, που επιλέγονται με βάση 
τους εφαρμοστέους ενωσιακούς και 
εθνικούς κανόνες·

(ii) σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στους οποίους ένα κράτος 
μέλος είναι μέτοχος ή χρηματοδοτικά μέσα 
που ιδρύονται σε ένα κράτος μέλος με 
σκοπό την επίτευξη ενός στόχου δημοσίου 
συμφέροντος υπό τον έλεγχο μιας 
δημόσιας αρχής·

(iii) σε οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου που επιλέγεται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους ενωσιακούς και εθνικούς 
κανόνες.

(iii) σε οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου.

γ) να αναλάβει άμεσα εκτελεστικά 
καθήκοντα σε περίπτωση χρηματοδοτικών 
μέσων που αποτελούνται από δάνεια ή 
εγγυήσεις.

γ) να αναλάβει άμεσα εκτελεστικά 
καθήκοντα σε περίπτωση χρηματοδοτικών 
μέσων που αποτελούνται από δάνεια ή 
εγγυήσεις. Στην περίπτωση αυτή, η 
διαχειριστική αρχή θεωρείται δικαιούχος
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κατά την έννοια του άρθρου 2 
παράγραφος 8.

Κατά την εφαρμογή του χρηματοδοτικού 
μέσου, οι οργανισμοί που αναφέρονται 
στα στοιχεία α), β) και γ) μεριμνούν για 
τη συμμόρφωση προς το ισχύον ενωσιακό 
και εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων 
των κανόνων που καλύπτουν τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία, τις κρατικές ενισχύσεις, την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και τα 
σχετικά πρότυπα, καθώς και την 
ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την 
πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της 
φοροδιαφυγής. Οι οργανισμοί δεν είναι 
εγκατεστημένοι και δεν διατηρούν 
επιχειρηματικές σχέσεις με νομικά 
πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε εδάφη 
των οποίων οι περιοχές δικαιοδοσίας δεν 
συνεργάζονται με την Ένωση για την 
εφαρμογή των διεθνώς συμφωνημένων 
φορολογικών προτύπων, και μεταφέρουν 
τις απαιτήσεις αυτές στις συμβάσεις τους 
με τους επιλεγέντες ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, που θεσπίζουν τους 
κανόνες σχετικά με συμφωνίες 
χρηματοδότησης, τον ρόλο και την 
ευθύνη των νομικών προσώπων στα 
οποία ανατίθενται εκτελεστικά 
καθήκοντα καθώς και τα έξοδα και τις 
αμοιβές διαχείρισης.

διαγράφεται

Σημείωση προς τους μεταφραστές: Η παράγραφος αυτή μετατράπηκε στο άρθρο 33, 
παράγραφος 4, τελευταία υποπαράγραφος· η διατύπωση άλλαξε.

4.1.α. Όταν ένα χρηματοδοτικό μέσο 
εφαρμόζεται δυνάμει της παραγράφου 4 
στοιχεία α) και β), με την επιφύλαξη της 
δομής εφαρμογής του χρηματοδοτικού 
μέσου, οι όροι και οι προϋποθέσεις των 
συνεισφορών από προγράμματα προς 
χρηματοδοτικά μέσα καθορίζονται στις 
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συμφωνίες χρηματοδότησης σύμφωνα με 
το Παράρτημα X, στα ακόλουθα επίπεδα:
α) κατά περίπτωση, μεταξύ των δεόντως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της 
διαχειριστικής αρχής και του οργανισμού 
που εφαρμόζει το αμοιβαίο κεφάλαιο, και
β) μεταξύ των δεόντως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της 
διαχειριστικής αρχής, ή κατά περίπτωση, 
του οργανισμού που εφαρμόζει το 
αμοιβαίο κεφάλαιο, και του οργανισμού 
που εφαρμόζει το χρηματοδοτικό μέσο.
4.1.β. Για τα χρηματοδοτικά μέσα που 
εφαρμόζονται δυνάμει της παραγράφου 4 
στοιχείο γ), οι όροι και οι προϋποθέσεις 
για τις συνεισφορές από προγράμματα 
προς χρηματοδοτικά μέσα καθορίζονται 
σε έγγραφο στρατηγικής σύμφωνα με το 
Παράρτημα X το οποίο θα εξετάσει η 
επιτροπή παρακολούθησης.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 στις οποίες καθορίζονται οι 
πρόσθετοι ειδικοί κανόνες σχετικά με τον 
ρόλο, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη 
των οργανισμών εφαρμογής των 
χρηματοδοτικών μέσων, τα κριτήρια 
επιλογής και τα προϊόντα που μπορούν να 
παράγονται μέσω των χρηματοδοτικών 
μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 32. Η Επιτροπή κοινοποιεί 
συγχρόνως τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το 
άρθρο 142 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, εντός τεσσάρων μηνών 
από την έγκριση του παρόντος 
κανονισμού.

5. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4
στοιχείο β) σημεία i) και ii) νομικά 
πρόσωπα, κατά την εφαρμογή των
χρηματοδοτικών μέσων με αμοιβαία 
κεφάλαια, μπορούν να αναθέσουν με 
υπεργολαβία μέρος της εφαρμογής σε 
ενδιάμεσους φορείς, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα εν λόγω νομικά πρόσωπα εγγυώνται 
υπό την ευθύνη τους ότι οι

5. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 4
στοιχεία α) και β) οργανισμοί, κατά την 
εφαρμογή των αμοιβαίων κεφαλαίων, 
μπορούν να αναθέσουν με υπεργολαβία 
μέρος της εφαρμογής σε ενδιάμεσους
χρηματοδοτικούς οργανισμούς, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω νομικά 
πρόσωπα εγγυώνται υπό την ευθύνη τους 
ότι οι ενδιάμεσοι χρηματοδοτικοί 
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χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεσοι φορείς
πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στα
άρθρα 57 και 131 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) και παράγραφος 3 του δημοσιονομικού 
κανονισμού1. Οι ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επιλέγονται 
βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών 
και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με την 
αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

οργανισμοί πληρούν τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 140 παράγραφοι 1, 2 
και 4 του δημοσιονομικού κανονισμού1. Οι 
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 
επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, 
αναλογικών και χωρίς διακρίσεις 
διαδικασιών, με την αποφυγή 
συγκρούσεων συμφερόντων.

6. Οι οντότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 στοιχείο β) στις οποίες
ανατίθενται εκτελεστικά καθήκοντα
μπορούν να ανοίξουν διαχειριστικό 
λογαριασμό στο όνομά τους και για 
λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής. Η 
διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού που 
κρατούνται σε αυτούς τους
διαχειριστικούς λογαριασμούς είναι 
σύμφωνη με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης με βάση τους 
κατάλληλους κανόνες προφύλαξης και 
διαθέτουν επαρκή ρευστότητα.

6. Οι οργανισμοί που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 στοιχείο β) στους οποίους
ανατίθενται εκτελεστικά καθήκοντα
ανοίγουν διαχειριστικό λογαριασμό στο 
όνομά τους και για λογαριασμό της 
διαχειριστικής αρχής, ή συστήνουν 
χρηματοδοτικό μέσο ως ανεξάρτητη 
χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Στην 
περίπτωση ανεξάρτητης χρηματοδοτικής 
μονάδας, ο λογιστικός διαχωρισμός 
διακρίνει τους πόρους προγράμματος που 
επενδύονται στο χρηματοδοτικό μέσο από 
τους άλλους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η 
διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού που 
κρατούνται σε αυτούς διαχειριστικούς 
λογαριασμούς και στις εν λόγω 
ανεξάρτητες χρηματοδοτικές μονάδες
είναι σύμφωνη με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης με βάση τους 
κατάλληλους κανόνες προφύλαξης και τα 
εν λόγω στοιχεία ενεργητικού διαθέτουν 
επαρκή ρευστότητα.

6α. Οι εθνικές δημόσιες και ιδιωτικές 
συνεισφορές, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών συνεισφορών σε είδος, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 32 (8), μπορεί να 
παρέχονται στο επίπεδο αμοιβαίων 
κεφαλαίων που επενδύουν σε άλλα 
αμοιβαία κεφάλαια, στο επίπεδο του 
χρηματοπιστωτικού μέσου ή στο επίπεδο 
των τελικών δικαιούχων, σύμφωνα με 
ειδικούς κανόνες ανά Ταμείο.

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για τον καθορισμό 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις 

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για τον καθορισμό 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις 
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ειδικές απαιτήσεις, που αφορούν τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού που διαχειρίζονται οι 
οντότητες στις οποίες έχουν ανατεθεί 
εκτελεστικά καθήκοντα καθώς και 
μετατροπή στοιχείων ενεργητικού μεταξύ 
του ευρώ και των εθνικών νομισμάτων.

ειδικές απαιτήσεις, που αφορούν τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού που διαχειρίζονται οι 
οντότητες στις οποίες έχουν ανατεθεί 
εκτελεστικά καθήκοντα καθώς και 
μετατροπή στοιχείων ενεργητικού μεταξύ 
του ευρώ και των εθνικών νομισμάτων.

Or. en

Τροπολογία 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί σύμφωνα 
με το άρθρο 64 δεν εκτελούν επιτόπου 
επαληθεύσεις των πράξεων οι οποίες 
περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά μέσα που 
εφαρμόζονται βάσει του άρθρου 33 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Λαμβάνουν 
περιοδικές εκθέσεις ελέγχου από τους 
φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση αυτών των χρηματοδοτικών 
μέσων.

1. Οι οργανισμοί που ορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 113α για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής, το ΕΚΤ, το ΕΤΘΑ και με το 
άρθρο 72 του ΚΑΑ για το ΕΓΤΑΑ δεν 
εκτελούν επιτόπου επαληθεύσεις των 
πράξεων οι οποίες περιλαμβάνουν 
χρηματοδοτικά μέσα που εφαρμόζονται 
βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 1 
στοιχείο α). Λαμβάνουν περιοδικές 
εκθέσεις ελέγχου από τους φορείς στους 
οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση αυτών 
των χρηματοδοτικών μέσων.

Or. en

Τροπολογία 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληρωμές σε τελικούς αποδέκτες· α) πληρωμές στους τελικούς αποδέκτες
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και, στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 32 παράγραφος 5, πληρωμές 
προς όφελος των τελικών αποδεκτών·

Or. en

Τροπολογία 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Μπορούν να χρεώνονται δαπάνες και 
έξοδα διαχείρισης, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο δ) και στην 
παράγραφο 2 από τον οργανισμό που 
εφαρμόζει το αμοιβαίο κεφάλαιο ή τους 
οργανισμούς που εφαρμόζουν 
χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το 
άρθρο 33 παράγραφος 4 στοιχεία α) και 
β), χωρίς να επιτρέπεται να υπερβούν τα 
κατώτατα όρια που ορίζονται στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται 
στην παρούσα παράγραφο. Ενώ οι 
δαπάνες διαχείρισης περιλαμβάνουν 
στοιχεία άμεσων ή έμμεσων δαπανών που 
επιστρέφονται βάσει δικαιολογητικών, τα 
έξοδα διαχείρισης αφορούν την αμοιβή 
που έχει συμφωνηθεί για παροχή 
υπηρεσιών μέσω διαδικασίας 
ανταγωνιστικής αγοράς, κατά 
περίπτωση. Οι δαπάνες και τα έξοδα 
διαχείρισης βασίζονται σε μέθοδο 
υπολογισμού που εξαρτάται από τις 
επιδόσεις.
Οι δαπάνες και τα έξοδα διαχείρισης 
μπορούν να περιλαμβάνουν τα τέλη 
διακανονισμού. Στην περίπτωση που τα 
τέλη διακανονισμού ή μέρος τους 
επιβαρύνουν τους τελικούς αποδέκτες, 
δεν δηλώνονται ως επιλέξιμες δαπάνες.
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Οι δαπάνες και τα έξοδα διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
αφορούν προπαρασκευαστικές εργασίες 
για το χρηματοδοτικό μέσο πριν από την 
υπογραφή της σχετικής συμφωνίας 
χρηματοδότησης, είναι επιλέξιμα από την 
ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω 
συμφωνίας χρηματοδότησης.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 142, τους κανόνες 
για τον υπολογισμό των εξόδων 
διαχείρισης και για την επιστροφή των 
κεφαλαιοποιημένων εξόδων διαχείρισης 
για συμμετοχικούς τίτλους και 
μικροπιστώσεις

Or. en

Τροπολογία 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πρόσθετες επενδύσεις μέσω του ίδιου ή 
άλλων χρηματοδοτικών μέσων, σύμφωνα 
με τους σκοπούς του προγράμματος ή 
προγραμμάτων.

γ) πρόσθετες επενδύσεις μέσω του ίδιου ή 
άλλων χρηματοδοτικών μέσων, σύμφωνα 
με τους ειδικούς στόχους που 
καθορίζονται στο πλαίσιο μιας 
προτεραιότητας.

(Σημείωση: το παρόν στοιχείο (γ) θα μετατραπεί σε στοιχείο (α) στο άρθρο1 της παραγράφου 
38 της τροπολογίας του Κοινοβουλίου.)

Or. en

Τροπολογία 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έκθεση για την εφαρμογή των 
χρηματοδοτικών μέσων

Έκθεση για την εφαρμογή των 
χρηματοδοτικών μέσων

1. Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην 
Επιτροπή ειδική έκθεση η οποία καλύπτει 
τις πράξεις που περιλαμβάνουν 
χρηματοδοτικά μέσα υπό μορφή 
παραρτήματος στην ετήσια έκθεση 
υλοποίησης.

1. Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην 
Επιτροπή ειδική έκθεση η οποία καλύπτει 
τις πράξεις που περιλαμβάνουν 
χρηματοδοτικά μέσα υπό μορφή 
παραρτήματος στην ετήσια έκθεση 
υλοποίησης.

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
έκθεση περιλαμβάνει, για κάθε 
χρηματοδοτικό μέσο, τα ακόλουθα 
στοιχεία:

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
έκθεση περιλαμβάνει, για κάθε 
χρηματοδοτικό μέσο, τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α) την ταυτότητα του προγράμματος και 
του άξονα προτεραιότητας από τον οποίο 
παρέχεται η υποστήριξη των Ταμείων του 
ΚΣΠ·

α) την ταυτότητα του προγράμματος και 
του άξονα ή μέτρου προτεραιότητας από
το οποίο παρέχεται η υποστήριξη από τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία ·

β) περιγραφή του χρηματοδοτικού μέσου 
και των ρυθμίσεων εφαρμογής·

β) την περιγραφή του χρηματοδοτικού 
μέσου και των ρυθμίσεων εφαρμογής·

γ) προσδιορισμό των φορέων στους 
οποίους έχουν ανατεθεί εκτελεστικά 
καθήκοντα·

γ) την ταυτοποίηση των φορέων
εφαρμογής των χρηματοδοτικών μέσων, 
καθώς και των φορέων διαχείρισης των 
αμοιβαίων κεφαλαίων κατά περίπτωση, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 (1) (α), 33 
(4) (α), (β) και (γ), καθώς και των 
οικονομικών ενδιάμεσων που 
αναφέρονται στο άρθρο 33 (6)·

δ) συνολικό ποσό της υποστήριξης ανά 
πρόγραμμα και άξονα προτεραιότητας 
προς το χρηματοδοτικό μέσο, που 
περιλαμβάνεται στις υποβαλλόμενες στην 
Επιτροπή δηλώσεις δαπανών·

δ) το συνολικό ποσό των εισφορών του 
προγράμματος κατά προτεραιότητα ή του 
μέτρο που καταβάλλεται στο
χρηματοδοτικό μέσο·

ε) το συνολικό ποσό της υποστήριξης που 
έχει πληρωθεί ή αναληφθεί σε συμβάσεις 
εγγυήσεων από το χρηματοδοτικό μέσο
προς τους τελικούς αποδέκτες ανά 
πρόγραμμα και προτεραιότητα ή μέτρο
που περιλαμβάνονται στις υποβαλλόμενες 
στην Επιτροπή αιτήσεις πληρωμών·

ε) το συνολικό ποσό της υποστήριξης που 
έχει καταβληθεί σε τελικούς δικαιούχους 
ή υπέρ τελικών δικαιούχων, πληρωθεί ή 
αναληφθεί σε συμβάσεις εγγυήσεων από 
το χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις σε
τελικούς αποδέκτες καθώς και τα έξοδα 
διαχείρισης που έχουν πραγματοποιηθεί ή 
έξοδα διαχείρισης που καταβάλλονται,
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ανά πρόγραμμα και προτεραιότητα ή 
μέτρο·

στ) έσοδα από και επιστροφές προς το 
χρηματοδοτικό μέσο·

στ) την απόδοση του χρηματοδοτικού 
μέσου καθώς και την πρόοδο στην 
εφαρμογή του και στην επιλογή των 
φορέων υλοποίησης του χρηματοδοτικού 
μέσου (συμπεριλαμβανομένου του φορέα 
εφαρμογής του χρηματοδοτικού μέσου με 
αμοιβαία κεφάλαια)·
στ α) τόκους και άλλα κέρδη που 
προκύπτουν από την υποστήριξη από τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία προς το χρηματοδοτικό μέσο, 
σωρευτικά ποσά από πόρους 
προγράμματος που επιστρέφονται στα 
χρηματοδοτικά μέσα από επενδύσεις ή 
από την απελευθέρωση αναληφθέντων 
πόρων, συμπεριλαμβανομένων των 
αποπληρωμών κεφαλαίου και έσοδα και 
άλλα κέρδη ή αποδόσεις, όπως τόκοι, 
προμήθειες εγγύησης, μερίσματα, 
υπεραξίες ή οποιαδήποτε άλλα έσοδα που 
παράγονται από επενδύσει· 

ζ) πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των 
επενδύσεων που πραγματοποιούνται από 
το χρηματοδοτικό μέσο και αξία των 
επενδύσεων και συμμετοχών·

ζ) την πρόοδο επίτευξης του 
αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης
των επενδύσεων που πραγματοποιούνται 
από το χρηματοδοτικό μέσο και αξία των 
επενδύσεων και συμμετοχών·

ζα) την αξία των επενδύσεων μετοχικού 
κεφαλαίου, όσον αφορά τα προηγούμενα 
έτη·

η) συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου 
στην επίτευξη των δεικτών του 
προγράμματος και του σχετικού άξονα
προτεραιότητας.

η) συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου 
στην επίτευξη των δεικτών της σχετικής
προτεραιότητας ή μέτρου.

Τα στοιχεία υπό ζ) και η) μπορούν να 
περιλαμβάνονται μόνο στο παράρτημα 
των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής που θα 
υποβληθούν το 2017 και το 2019 καθώς 
και στην τελική έκθεση. Οι υποχρεώσεις 
παρακολούθησης που προβλέπονται στα 
στοιχεία α) και η) δεν ισχύουν στο 
επίπεδο των τελικών αποδεκτών.
2α. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστική 
πράξη που εκδίδεται με τη διαδικασία 
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εξέτασης του άρθρου 143 παράγραφος 3, 
ρυθμίσεις για ομοιόμορφους όρους όσον 
αφορά το υπόδειγμα που πρέπει να 
χρησιμοποιείται κατά την 
παρακολούθηση και διαβίβαση 
πληροφοριών για τα χρηματοδοτικά μέσα 
και σχετικά με την υποβολή των 
πληροφοριών παρακολούθησης στην 
Επιτροπή.
2β. Κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από το 
2016, η Επιτροπή θα παρέχει, εντός 6 
μηνών από τη λήξη της προθεσμίας για 
την υποβολή της ετήσιας έκθεση 
υλοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 
101 παράγραφος 1 για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ 
και το Ταμείο Συνοχής, το άρθρο 82 του 
κανονισμού ΕΓΤΑΑ για το ΕΓΤΑΑ, 
καθώς και τις σχετικές διατάξεις των 
ειδικών ανά ταμείο κανόνων για το 
ΕΤΘΑ, περιλήψεις των δεδομένων 
σχετικά με την πρόοδο στη 
χρηματοδότηση και εφαρμογή των 
χρηματοδοτικών μέσων, που 
αποστέλλονται από τις διαχειριστικές 
αρχές, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι εν 
λόγω περιλήψεις πρέπει να διαβιβάζονται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο και να δημοσιοποιούνται.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστική 
πράξη, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο 
άρθρο 143 διαδικασία εξέτασης, τους 
ενιαίους όρους σχετικά με την 
παρακολούθηση και την παροχή 
στοιχείων της παρακολούθησης στην 
Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων για τα χρηματοδοτικά μέσα που 
αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 
στοιχείο α).

3. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 143 παράγραφος 3,
ομοιόμορφους όρους όσον αφορά την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 
εγκρίνοντας τα υποδείγματα που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται όταν διαβιβάζονται 
συμπληρωματικές πληροφορίες για τα 
χρηματοδοτικά μέσα στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πράξεις που παράγουν έσοδα Πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα
μετά την ολοκλήρωσή τους
-1α. Το παρόν άρθρο ισχύει για τα 
πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα 
μετά την ολοκλήρωσή τους. Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου ως 
«καθαρά έσοδα» νοούνται ταμειακές ροές 
που καταβάλλονται απευθείας από τους 
χρήστες για αγαθά ή υπηρεσίες 
παρεχόμενα από την πράξη, όπως τέλη τα 
οποία βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για 
τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη 
μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για 
υπηρεσίες μείον τυχόν λειτουργικά έξοδα 
και έξοδα αντικατάστασης βραχύβιου 
εξοπλισμού τα οποία προκύπτουν κατά 
την αντίστοιχη περίοδο. Η εξοικονόμηση 
λειτουργικών δαπανών που επιφέρει η 
πράξη συμπεριλαμβάνεται στα καθαρά 
έσοδα εκτός αν αντισταθμίζεται με 
ισοδύναμη μείωση των επιδοτήσεων 
λειτουργίας.
Όταν δεν είναι επιλέξιμο για 
συγχρηματοδότηση όλο το επενδυτικό 
κόστος, τα καθαρά έσοδα κατανέμονται 
κατ' αναλογίαν στα επιλέξιμα και στα μη 
επιλέξιμα μέρη του επενδυτικού κόστους.

1. Τα καθαρά έσοδα που δημιουργούνται 
μετά την ολοκλήρωση μιας πράξης σε μια 
συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς 
καθορίζονται εκ των προτέρων βάσει 
μίας από τις ακόλουθες μεθόδους:

διαγράφεται

α) με την εφαρμογή ενός κατ’ αποκοπήν 
ποσοστού για τον τύπο της εξεταζόμενης 
πράξης·

διαγράφεται

β) με τον υπολογισμό της τρέχουσας 
αξίας των καθαρών εσόδων της πράξης, 
λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή της 
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και, κατά 
περίπτωση, ζητήματα ίσης μεταχείρισης 
που συνδέονται με τη σχετική ευημερία 

διαγράφεται
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του οικείου κράτους μέλους.
Σημείωση προς τους μεταφραστές: Η παράγραφος αυτή μετατράπηκε στο άρθρο 54, 
παράγραφος 2α (νέα)· η διατύπωση άλλαξε.
Η επιλέξιμη δαπάνη της προς 
χρηματοδότηση πράξης δεν υπερβαίνει 
την τρέχουσα αξία του επενδυτικού 
κόστους της πράξης, χωρίς την τρέχουσα 
αξία των καθαρών εσόδων που 
καθορίζονται βάσει μίας από τις 
ανωτέρω μεθόδους.

διαγράφεται

Σημείωση προς τους μεταφραστές: Η παράγραφος αυτή μετατράπηκε στο άρθρο 54, 
παράγραφος 1α (νέα)· η διατύπωση άλλαξε.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 σχετικά με τον καθορισμό 
του αναφερόμενου στο στοιχείο α) 
ανωτέρω κατ' αποκοπήν συντελεστή.

διαγράφεται

Σημείωση προς τους μεταφραστές: Η παράγραφος αυτή μετατράπηκε στο άρθρο 54, 
παράγραφος 2α (νέα), νέο σημείο (α)· η διατύπωση άλλαξε.
Η Επιτροπή εγκρίνει τη μεθοδολογία 
βάσει του στοιχείου β) μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 143 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Σημείωση προς τους μεταφραστές: Η παράγραφος αυτή μετατράπηκε στο άρθρο 54, 
παράγραφος 2α (νέα), νέο σημείο (β)· η διατύπωση άλλαξε.

1a. Η επιλέξιμη δαπάνη της προς 
συγχρηματοδότηση πράξης από τα 
Ταμεία μειώνεται εκ των προτέρων 
λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα της 
πράξης να παράγει καθαρά έσοδα σε μια 
συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς η οποία 
καλύπτει τόσο την εκτέλεση της πράξης 
όσο και το διάστημα μετά την 
ολοκλήρωσή της.

2. Όταν δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να 
καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα 
βάσει των μεθόδων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1, τα καθαρά έσοδα που 
παράγονται εντός τριών ετών από την 
ολοκλήρωση μιας πράξης ή έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2023, αναλόγως του ποια 
ημερομηνία προηγείται, αφαιρούνται από 

διαγράφεται
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τη δηλωθείσα στην Επιτροπή δαπάνη.

Σημείωση προς τους μεταφραστές: Η παράγραφος αυτή μετατράπηκε στο άρθρο 54, 
παράγραφος 4β (νέα)· η διατύπωση άλλαξε.

2α. Τα δυνητικά καθαρά έσοδα της 
πράξης καθορίζονται εκ των προτέρων 
από μία από τις ακόλουθες μεθόδους που 
επιλέγει η διαχειριστική αρχή για ένα 
τομέα, υποτομέα ή τύπο πράξης:
α) με την εφαρμογή ενός κατ’ αποκοπήν 
ποσοστού για τον τομέα ή υποτομέα που 
ισχύει για την πράξη όπως ορίζεται στο 
Παράρτημα [XXX] ή σε οποιαδήποτε από 
τις κατωτέρω αναφερόμενες κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142 σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος, προσαρμόζοντας τους 
κατ’ αποκοπήν συντελεστές που 
καθορίζονται στο Παράρτημα [XXX] 
λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά 
δεδομένα και τις δυνατότητες ανάκτησης 
του κόστους και την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», κατά περίπτωση.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 για τη θέσπιση κατ' 
αποκοπή συντελεστών για τους τομείς ή 
υποτομείς στους τομείς των ΤΠΕ, της 
έρευνας, της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας και της ενεργειακής 
απόδοσης1 Η Επιτροπή κοινοποιεί τις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο το αργότερο στις 30 Ιουνίου 
2015.
1Η δήλωση της Επιτροπής βρίσκεται στο 
τέλος αυτού του πίνακα
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Επιπροσθέτως, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 142 σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις για συμπληρωματικούς 
τομείς ή υποτομείς 
συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων 
στους τομείς του Παραρτήματος [XXX] 
οι οποίοι εμπίπτουν στα πλαίσια των 
θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 και υποστηρίζονται από τα 
Ταμεία του ΚΣΠ.
Όπου εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος, όλα 
τα καθαρά έσοδα που παράγονται κατά 
την εκτέλεση και μετά την ολοκλήρωση 
της πράξης θεωρείται ότι 
συνυπολογίζονται με την εφαρμογή του 
κατ’ αποκοπήν ποσοστού και συνεπώς 
δεν αφαιρούνται κατόπιν από τις 
επιλέξιμες δαπάνες της πράξης.
β) υπολογισμός των μειωμένων καθαρών 
εσόδων της πράξης, λαμβάνοντας υπόψη 
την ενδεδειγμένη περίοδο αναφοράς για 
τον τομέα ή υποτομέα η οποία 
εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη πράξη, 
την κερδοφορία που αναμένεται κανονικά 
από την εκάστοτε κατηγορία επένδυσης, 
την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και, ενδεχομένως, θέματα 
ισότητας που συνδέονται με την σχετική 
ευημερία του οικείου κράτους μέλους ή 
περιοχής.
Όταν ένα κατ’ αποκοπή ποσοστό για ένα 
νέο τομέα ή υποτομέα έχει καθιερωθεί 
από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης, η διαχειριστική αρχή μπορεί να 
επιλέξει να εφαρμόσει τη μέθοδο που 
αναφέρεται στο σημείο (α) για τις νέες 
πράξεις σε σχέση με τον συγκεκριμένο 
τομέα ή υποτομέα.
Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 142 για τον καθορισμό της 
μεθόδου που προβλέπεται στο σημείο (β).
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Όπου εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος, τα 
καθαρά έσοδα που παράγονται κατά την 
εκτέλεση της πράξης και προκύπτουν από 
πηγές εσόδων που δεν συνυπολογίζονται 
για τον καθορισμό των δυνητικών 
καθαρών εσόδων της πράξης, 
αφαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες 
της πράξης, το αργότερο κατά την αίτηση 
τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο 
δικαιούχος.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
μόνο σε πράξεις με συνολικό κόστος άνω 
του 1 000 000 ευρώ.

διαγράφεται

Σημείωση προς τους μεταφραστές: Η παράγραφος αυτή μετατράπηκε στο άρθρο 54, 
παράγραφος 4γ (νέα), νέο σημείο (β)· η διατύπωση άλλαξε.

3α. Η μέθοδος με την οποία τα καθαρά 
έσοδα αφαιρούνται από τη δαπάνη της 
πράξης που περιλαμβάνεται στην αίτηση 
πληρωμής που υποβάλλεται στην 
Επιτροπή, καθορίζεται σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανόνες.

4. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στο 
ΕΚΤ.

διαγράφεται

Σημείωση προς τους μεταφραστές: Η παράγραφος αυτή μετατράπηκε στο άρθρο 54, 
παράγραφος 4γ (νέα), σημείο (α)· η διατύπωση άλλαξε.

4α. Εναλλακτικά προς την εφαρμογή των 
μεθόδων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3, το ανώτατο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 53 παράγραφος 1 μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος κράτους μέλους, να μειωθεί 
κατά τη στιγμή της έγκρισης 
προγράμματος χάριν προτεραιότητας ή 
μέτρου δυνάμει των οποίων για όλες οι 
πράξεις που θα στηριχθούν στο πλαίσιο 
αυτής της προτεραιότητας ή του μέτρου 
θα μπορούσε να ισχύσει ένα κατ’ 
αποκοπήν ποσοστό σύμφωνα με την 
παράγραφο 3α). Η μείωση δεν είναι 
μικρότερη από το ποσό που προκύπτει 
από τον πολλαπλασιασμό του ανώτατου 
ποσοστού ενωσιακής 
συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται 
δυνάμει των ειδικών κανόνων των 
Ταμείων επί το σχετικό κατ’ αποκοπήν 
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ποσοστό της παραγράφου 3α).
Όπου εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος, όλα 
τα καθαρά έσοδα που παράγονται κατά 
την εκτέλεση και μετά την ολοκλήρωση 
της πράξης θεωρείται ότι 
συνυπολογίζονται με εφαρμογή του 
μειωμένου ποσοστού 
συγχρηματοδότησης και συνεπώς δεν 
αφαιρούνται κατόπιν από τις επιλέξιμες 
δαπάνες των πράξεων.
4β. Όταν δεν είναι αντικειμενικά εφικτό 
να καθοριστούν εκ των προτέρων τα 
έσοδα βάσει μίας εκ των μεθόδων που 
ορίζονται στις παραγράφους 3 ή 5, τα 
καθαρά έσοδα που παράγονται εντός 
τριών ετών από την ολοκλήρωση μιας 
πράξης ή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, 
αναλόγως του ποια ημερομηνία 
προηγείται, αφαιρούνται από τη 
δηλωθείσα στην Επιτροπή δαπάνη.
4γ. Οι παράγραφοι 1 έως 6 δεν 
εφαρμόζονται σε:
α) πράξεις ή μέρη πράξεων 
χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ·
β) πράξεις των οποίων το συνολικό 
επιλέξιμο κόστος πριν από την εφαρμογή 
των παραγράφων 1-6 δεν υπερβαίνει το 
1.000.000 ευρώ·
γ) επιστρεπτέα συνδρομή με την 
επιφύλαξη υποχρέωσης πλήρους 
αποπληρωμής και σε βραβεία·
δ) τεχνικής βοήθειας·
ε) στήριξη προς ή από χρηματοδοτικά 
μέσα·
στ) πράξεις για τις οποίες η δημόσια 
στήριξη λαμβάνει τη μορφή κατ’ 
αποκοπή ποσών ή τυποποιημένων 
κλιμάκων δαπανών κατά μονάδα 
προϊόντος·
ζ) πράξεις που εκτελούνται στα πλαίσια 
κοινού σχεδίου δράσης·
η) πράξεις για τις οποίες τα ποσά ή τα 
ποσοστά στήριξης καθορίζονται στο 
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Παράρτημα 1 του κανονισμού ΕΓΤΑΑ.
 Κατά παρέκκλιση του στοιχείου (β), όταν 
ένα κράτος μέλος εφαρμόζει την 
παράγραφο 5, μπορεί να περιλαμβάνει 
στη σχετική προτεραιότητα ή μέτρο, τις 
πράξεις των οποίων το συνολικό 
επιλέξιμο κόστος πριν από την εφαρμογή 
των παραγράφων 1 έως 6 δεν υπερβαίνει 
το ποσό του 1.000.000 ευρώ.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 2 δεν 
εφαρμόζονται σε πράξεις που υπόκεινται 
στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων ή 
στην υποστήριξη προς ή από 
χρηματοδοτικά μέσα.

διαγράφεται

Σημείωση προς τους μεταφραστές: Η παράγραφος αυτή μετατράπηκε στο άρθρο 54, 
παράγραφος 4γ (νέα), νέο σημείο (ε)· η διατύπωση άλλαξε.

Or. en

Τροπολογία 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, βάσει των 
διαθέσιμων πληροφοριών που καλύπτουν 
τη διαδικασία πιστοποίησης, την ετήσια 
δήλωση διαχείρισης, τις ετήσιες εκθέσεις
ελέγχου, την ετήσια γνωμοδότηση 
δημοσιονομικού ελέγχου, την ετήσια 
έκθεση υλοποίησης και τους ελέγχους που 
διενεργούνται από εθνικούς και 
ενωσιακούς φορείς, ότι τα κράτη μέλη 
έχουν θεσπίσει συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου τα οποία είναι σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων και ότι τα εν λόγω 
συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά 
κατά τη διάρκεια εφαρμογής των 

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, βάσει των 
διαθέσιμων πληροφοριών και των 
πληροφοριών σχετικά με τον διορισμό 
των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την 
διαχείριση και τον έλεγχο, τα έγγραφα 
που παρέχονται κατ’ έτος από τους 
ορισθέντες φορείς σύμφωνα με το άρθρο 
59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, τις εκθέσεις ελέγχου, τις
ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης και τους 
ελέγχους που διενεργούνται από εθνικούς 
και ενωσιακούς φορείς, ότι τα κράτη μέλη 
έχουν θεσπίσει συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου τα οποία είναι σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς 
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προγραμμάτων. κανόνες των Ταμείων και ότι τα εν λόγω 
συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά 
κατά τη διάρκεια εφαρμογής των 
προγραμμάτων.

2. Με την επιφύλαξη των διενεργούμενων 
από τα κράτη μέλη δημοσιονομικών 
ελέγχων, υπάλληλοι της Επιτροπής ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της 
Επιτροπής μπορούν να διενεργούν 
επιτόπιους δημοσιονομικούς ελέγχους ή 
επαληθεύσεις μετά από έγκαιρη
προειδοποίηση. Το πεδίο εφαρμογής 
αυτών των ελέγχων μπορεί να 
περιλαμβάνει ιδίως την επαλήθευση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος ή ενός 
μέρος τους και αξιολόγηση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης πράξεων ή 
προγραμμάτων. Σε αυτούς τους ελέγχους 
μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της 
Επιτροπής.

2. Υπάλληλοι της Επιτροπής ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της 
Επιτροπής μπορούν να διενεργούν 
επιτόπιους δημοσιονομικούς ελέγχους ή 
επαληθεύσεις μετά από προειδοποίηση
τουλάχιστον δώδεκα εργάσιμων ημερών 
στην αρμόδια εθνική αρχή, εκτός από 
επείγουσες περιπτώσεις. Η Επιτροπή, 
σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας, 
λαμβάνει υπόψη την ανάγκη αποφυγής 
περιττών αλληλεπικαλύψεων των 
λογιστικών ελέγχων ή των επαληθεύσεων 
που διενεργούν τα κράτη μέλη, το επίπεδο 
κινδύνου για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης και την ανάγκη ελαχιστοποίησης 
των διοικητικών επιβαρύνσεων για τους 
δικαιούχους σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων. Το πεδίο 
εφαρμογής αυτών των ελέγχων μπορεί να 
περιλαμβάνει ιδίως την επαλήθευση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος ή ενός 
μέρος τους και αξιολόγηση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης πράξεων ή 
προγραμμάτων. Σε αυτούς τους ελέγχους ή 
τις επαληθεύσεις μπορούν να συμμετέχουν 
υπάλληλοι ή εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποι του κράτους μέλους.

Οι υπάλληλοι ή οι εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποι της Επιτροπής, οι οποίοι 
είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι να 
διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τα έγγραφα 
και τα μεταδεδομένα, ανεξάρτητα από το 
μέσο αποθήκευσής τους, τα οποία αφορούν 
τις συγχρηματοδοτούμενες από τα Ταμεία
του ΚΣΠ δαπάνες ή τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν αντίγραφα αυτών των αρχείων, 
εγγράφων και δεδομένων στην Επιτροπή 
μετά από σχετικό αίτημα.

Οι υπάλληλοι ή οι εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποι της Επιτροπής, οι οποίοι 
είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι να 
διενεργούν επιτόπιους ελέγχους ή 
επαληθεύσεις, έχουν πρόσβαση σε όλα τα 
απαιτούμενα αρχεία, έγγραφα και 
μεταδεδομένα, ανεξάρτητα από το μέσο 
αποθήκευσής τους, τα οποία αφορούν τις 
συγχρηματοδοτούμενες από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία δαπάνες ή τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν αντίγραφα αυτών των αρχείων, 
εγγράφων και δεδομένων στην Επιτροπή 
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μετά από σχετικό αίτημα.
Οι αρμοδιότητες που ορίζονται στην 
παρούσα παράγραφο δεν θίγουν την 
εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που 
επιφυλάσσουν ορισμένες πράξεις για 
υπαλλήλους που ορίζονται ειδικά από την 
εθνική νομοθεσία. Υπάλληλοι και 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της 
Επιτροπής δεν συμμετέχουν, μεταξύ 
άλλων, σε κατ’ οίκον επισκέψεις ή στις 
επίσημες ανακρίσεις ατόμων στα πλαίσια 
διαδικασιών βάσει της εθνικής νομοθεσίας.
Εντούτοις, έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αποκτώνται με αυτόν τον 
τρόπο.

Οι αρμοδιότητες που ορίζονται στην 
παρούσα παράγραφο δεν θίγουν την 
εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που 
επιφυλάσσουν ορισμένες πράξεις για 
υπαλλήλους που ορίζονται ειδικά από την 
εθνική νομοθεσία. Υπάλληλοι και 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της 
Επιτροπής δεν συμμετέχουν, μεταξύ 
άλλων, σε κατ’ οίκον επισκέψεις ή στις 
επίσημες ανακρίσεις ατόμων στα πλαίσια 
διαδικασιών βάσει της εθνικής νομοθεσίας.
Εντούτοις, έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αποκτώνται με αυτόν τον 
τρόπο χωρίς να θίγουν τις αρμοδιότητες 
των εθνικών δικαστηρίων και σεβόμενοι 
απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
σχετικών υποκειμένων δικαίου.

3. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσει την αποτελεσματική 
λειτουργία των συστημάτων του 
διαχείρισης και ελέγχου ή την ορθότητα 
των δαπανών σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων.

3. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσει την αποτελεσματική 
λειτουργία των συστημάτων του 
διαχείρισης και ελέγχου ή την ορθότητα 
των δαπανών σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων.

4. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
κράτος μέλος να εξετάσει καταγγελία που 
υποβάλλεται στην Επιτροπή σχετικά με 
την επιλογή ή την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ πράξεων ή τη λειτουργία του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 3. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
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διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ.
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης,
η υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που 
χορηγείται στο ΕΚΤ.

στόχευση υλοποίησης επαρκών 
επενδύσεων στην απασχόληση των νέων, 
την κινητικότητα της εργασίας, τη 
γνώση, την κοινωνική ένταξη και την 
καταπολέμηση της φτώχειας, το μερίδιο 
των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων
που διατίθενται για τον προγραμματισμό 
επιχειρησιακών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του στόχου της επένδυσης στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση, που 
διατίθενται για το ΕΚΤ σε κάθε κράτος 
μέλος δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από 
το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής του 
ΕΚΤ για το εν λόγω κράτος μέλος που 
παρατηρείται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα για τη σύγκλιση και την 
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση για την περίοδο 2007-2013. 
Σε αυτό το ποσοστό πρέπει να προστεθεί 
ένα πρόσθετο ποσό για κάθε κράτος 
μέλος, που καθορίζεται σύμφωνα με τη 
μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα 
III γ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
μερίδιο της ΕΚΤ ως ποσοστό του 
συνόλου των συνδυασμένων πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου 
Συνοχής σε επίπεδο ΕΕ, εξαιρουμένης 
της στήριξης από το Ταμείο Συνοχής για 
τις υποδομές μεταφορών στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη, 
που αναφέρονται στο άρθρο 84 
παράγραφος 4 και την υποστήριξη από τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την ενίσχυση των 
απόρων που αναφέρονται στο άρθρο 84 
παράγραφος 5, στα κράτη μέλη δεν είναι 
μικρότερη από 23,1%. Για τους σκοπούς 
της παρούσας διάταξης, οι επενδύσεις που 
προβλέπονται από το ΕΚΤ για την 
πρωτοβουλία Απασχόληση των Νέων
θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο των 
διαρθρωτικών κεφαλαίων που 
χορηγούνται στο ΕΚΤ.

Or. en
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Τροπολογία 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή

Απαραίτητες πληροφορίες για την 
έγκριση μεγάλων έργων

1. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή
υποβάλλει στην Επιτροπή τις ακόλουθες 
πληροφορίες σχετικά με τα μεγάλα έργα, 
αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι 
προπαρασκευαστικές εργασίες:

1. Πριν από την έγκριση μεγάλου έργου, η 
διαχειριστική αρχή μεριμνά ώστε να είναι 
διαθέσιμες οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) πληροφορίες σχετικά με τον φορέα που 
είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του 
μεγάλου έργου και την ιδιότητα του·

α) ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την 
υλοποίηση του μεγάλου έργου και με την
ιδιότητά του·

β) περιγραφή και πληροφορίες σχετικά με 
την επένδυση και τη γεωγραφική της
θέση·

β) περιγραφή της επένδυσης και της
γεωγραφική της θέσης·

γ) το συνολικό κόστος και το συνολικό 
επιλέξιμο κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 54·

γ) το συνολικό κόστος και το συνολικό 
επιλέξιμο κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 54·

δ) πληροφορίες σχετικά με διεξαχθείσες 
μελέτες σκοπιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
ανάλυση εναλλακτικών επιλογών, τα 
αποτελέσματα και ανεξάρτητη 
επανεξέταση της ποιότητας·

δ) οι διεξαχθείσες μελέτες σκοπιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
ανάλυση εναλλακτικών επιλογών και τα 
αποτελέσματα·

ε) ανάλυση κόστους-ωφέλειας, που 
περιλαμβάνει οικονομική και 
χρηματοοικονομική ανάλυση και 
αξιολόγηση κινδύνου·

ε) ανάλυση κόστους-ωφέλειας, που 
περιλαμβάνει οικονομική και 
χρηματοοικονομική ανάλυση και 
αξιολόγηση κινδύνου·

στ) στ) ανάλυση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, λαμβανομένης υπόψη της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και 
τις ανάγκες μετριασμού της καθώς και την 
ανθεκτικότητα στις καταστροφές·

στ) ανάλυση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, λαμβανομένης υπόψη της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και 
τις ανάγκες μετριασμού της καθώς και την 
ανθεκτικότητα στις καταστροφές·

ζ) τη συνέπεια με τους συναφείς άξονες 
προτεραιότητας του εξεταζόμενου 
επιχειρησιακού προγράμματος ή 
προγραμμάτων και την προσδοκώμενη 
συμβολή τους στην επίτευξη των ειδικών 

ζ) η συνέπεια με τους συναφείς άξονες 
προτεραιότητας του εξεταζόμενου 
επιχειρησιακού προγράμματος ή
επιχειρησιακών προγραμμάτων και η
προσδοκώμενη συμβολή τους στην
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στόχων αυτών των αξόνων 
προτεραιότητας·

εκπλήρωση των ειδικών στόχων αυτών 
των αξόνων προτεραιότητας και η 
προσδοκώμενη συμβολή στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη·

η) το σχέδιο χρηματοδότησης που 
περιλαμβάνει τους συνολικούς 
προγραμματισμένους πόρους και την 
προγραμματισμένη συνεισφορά των 
Ταμείων, της ΕΤΕπ και όλων των άλλων 
πηγών χρηματοδότησης καθώς και 
φυσικούς και χρηματοοικονομικούς 
δείκτες για την παρακολούθηση της 
προόδου, λαμβάνοντας υπόψη τους 
εντοπισθέντες κινδύνους·

η) το σχέδιο χρηματοδότησης που 
περιλαμβάνει τους συνολικούς 
προγραμματισμένους πόρους και την 
προγραμματισμένη συνεισφορά των 
Ταμείων, της ΕΤΕπ και όλων των άλλων 
πηγών χρηματοδότησης καθώς και 
φυσικούς και χρηματοοικονομικούς 
δείκτες για την παρακολούθηση της 
προόδου, λαμβάνοντας υπόψη τους 
εντοπισθέντες κινδύνους·

θ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 
μεγάλου έργου και, όταν η περίοδος 
υλοποίησης εκτιμάται ότι θα είναι 
μεγαλύτερη από την περίοδο 
προγραμματισμού, τα στάδια για τα οποία 
ζητείται υποστήριξη από τα Ταμεία κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού 2014 έως 2020.

θ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 
μεγάλου έργου και, όταν η περίοδος 
υλοποίησης εκτιμάται ότι θα είναι 
μεγαλύτερη από την περίοδο 
προγραμματισμού, τα στάδια για τα οποία 
ζητείται υποστήριξη από τα Ταμεία κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού 2014 έως 2020.

Η Επιτροπή παρέχει ενδεικτικές 
κατευθύνσεις σχετικά με τη μεθοδολογία 
που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη 
διενέργεια της ανάλυσης κόστους -
ωφέλειας που προβλέπεται στο στοιχείο ε)
ανωτέρω σύμφωνα με τη διαδικασία 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 143 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις
θεσπίζοντας τη μεθοδολογία που πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί βάσει των 
αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών,
για τη διενέργεια της ανάλυσης κόστους -
ωφέλειας που προβλέπεται στο στοιχείο ε),
σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 
143 παράγραφο 2 διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής.

Με πρωτοβουλία κράτους μέλους, οι 
πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 91 
στοιχεία α) έως θ) μπορούν να 
αξιολογούνται από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες με την παροχή τεχνικής 
βοήθειας από την Επιτροπή ή, σε 
συμφωνία με την Επιτροπή, από άλλους 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Σε άλλες 
περιπτώσεις, οι πληροφορίες του άρθρου 
91 στοιχεία α) έως θ) διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή, μόλις καταστούν διαθέσιμες, 
από το κράτος μέλος.
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Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 142, σχετικά με τη 
χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία 
διεξαγωγής της επανεξέτασης της 
ποιότητας ενός μεγάλου έργου.

Το μορφότυπο για την υποβολή 
πληροφοριών σχετικά με τα μεγάλα έργα 
καθορίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που εκδίδει η Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία συμβουλευτικής 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 143 
παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές 
πράξεις για τον καθορισμό του 
μορφότυπου για την υποβολή των
πληροφοριών που προβλέπονται στα 
στοιχεία α) έως θ) της πρώτης 
υποπαραγράφου. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 143 παράγραφος 2.

2. Τα μεγάλα έργα που υποβάλλονται για
έγκριση στην Επιτροπή πρέπει να 
περιέχονται στον κατάλογο των μεγάλων 
έργων σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. 
Ο κατάλογος επανεξετάζεται από το 
κράτος μέλος ή τη διαχειριστική αρχή 
δύο έτη μετά την έγκριση ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος και μπορεί 
να προσαρμοστεί με αίτηση του κράτους 
μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, 
ιδίως για να περιληφθούν μεγάλα έργα με 
εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 
πριν από το τέλος του 2022.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποτιμά το μεγάλο έργο 
βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται 
στο άρθρο 91 για να διαπιστώσει αν η 
προτεινόμενη υποστήριξη από τα Ταμεία 

1. Σε περίπτωση που το μεγάλο έργο έχει 
εκτιμηθεί θετικά από τον έλεγχο 
ποιότητας από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες, βάσει της αξιολόγησής 
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είναι δικαιολογημένη. τους από τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 91, το κράτος 
μέλος μπορεί να προχωρήσει με την 
επιλογή του μεγάλου έργου, σύμφωνα με 
το άρθρο 114 παράγραφος 3. Η 
διαχειριστική αρχή ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά με το επιλεχθέν μεγάλο 
έργο. Η κοινοποίηση αποτελείται από τα
εξής στοιχεία:
α) το έγγραφο που ορίζεται στο άρθρο 
114 παράγραφος 3 στοιχείο γ), το οποίο 
αναφέρει τα εξής: 
(i) τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την 
υλοποίηση του μεγάλου έργου,
(ii) περιγραφή της επένδυσης, τόπο, 
χρονοδιάγραμμα και αναμενόμενη 
συνεισφορά του μεγάλου έργου στην 
εκπλήρωση των στόχων του οικείου 
άξονα ή αξόνων προτεραιότητας,
(iii) το συνολικό κόστος και το συνολικό 
επιλέξιμο κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τις
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 54, 
και
(iv) το σχέδιο χρηματοδότησης και τους 
συνολικούς φυσικούς και 
χρηματοδοτικούς δείκτες για την 
παρακολούθηση της προόδου, 
λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες 
κινδύνους,
β) την επανεξέταση της ποιότητας από 
τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, η 
οποία παρέχει σαφείς δηλώσεις σχετικά 
με τη σκοπιμότητα και την οικονομική 
βιωσιμότητα της επένδυσης.
Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο μεγάλο 
έργο που έχει επιλεγεί από το κράτος 
μέλος θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από 
την Επιτροπή, ελλείψει απόφασης, με 
εκτελεστική πράξη, που θα απορρίπτει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά εντός τριών 
μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Η μόνη αιτιολογία για την 
απόρριψη ενός μεγάλου έργου από την 
Επιτροπή είναι ο εντοπισμός σημαντικής 
αδυναμίας κατά την ανεξάρτητη 
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επανεξέταση της ποιότητας.
Η Επιτροπή ορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, το έντυπο της κοινοποίησης. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 
3.

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με
εκτελεστική πράξη το αργότερο εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των στοιχείων για την έγκριση 
ενός μεγάλου έργου, σύμφωνα με το
άρθρο 91. Η απόφαση αυτή καθορίζει το 
φυσικό αντικείμενο, το ποσό στο οποίο 
εφαρμόζεται το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης του άξονα 
προτεραιότητας του οικείου 
επιχειρησιακού προγράμματος, φυσικούς 
και χρηματοοικονομικούς δείκτες για την 
παρακολούθηση της προόδου και την 
προσδοκώμενη συμβολή του μεγάλου 
έργου στην επίτευξη των στόχων του 
σχετικού άξονα ή αξόνων 
προτεραιότητας.

2. Στις λοιπές περιπτώσεις, η Επιτροπή
αποτιμά το μεγάλο έργο βάσει των 
πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 91 
για να διαπιστώσει εάν δικαιολογείται η 
χρηματοδοτική εισφορά για το μεγάλο 
έργο που αποτελεί επιλογή της 
διαχειριστικής αρχής σύμφωνα με το 
άρθρο 114 παράγραφος 3. Η Επιτροπή
εκδίδει απόφαση σχετικά με την έγκριση 
της χρηματοδοτικής εισφοράς για το
επιλεγμένο μεγάλο έργο, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, το αργότερο εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των στοιχείων που 
προβλέπονται στο άρθρο 91.

Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υπό την 
προϋπόθεση ότι η πρώτη σύμβαση έργων 
θα συναφθεί εντός δύο ετών από την 
ημερομηνία λήψης της απόφασης.

Η απόφαση έγκρισης εκ μέρους της 
Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 91 
παράγραφος 1 και του άρθρου 92 
παράγραφος 2, εκδίδεται υπό την 
προϋπόθεση ότι η πρώτη σύμβαση έργων 
θα συναφθεί, ή, στην περίπτωση 
επιχειρήσεων που εκτελούνται από 
κοινοπραξία δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, από την υπογραφή της σύμβασης 
της εν λόγω κοινοπραξίας μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα, εντός
τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης. Με δεόντως αιτιολογημένη 
αίτηση κράτους μέλους, ιδίως στην 
περίπτωση καθυστέρησης οφειλόμενης σε 
διοικητικές ή νομικές διαδικασίες 
σχετιζόμενες με την υλοποίηση μεγάλων 
σχεδίων, η οποία υποβάλλεται εντός της 
τριετούς περιόδου, η Επιτροπή μπορεί να 
εκδώσει απόφαση, με εκτελεστική πράξη, 
για την παράταση της περιόδου κατά δύο 
έτη το πολύ.
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3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αρνηθεί
τη χορήγηση χρηματοδοτικής υποστήριξης
από τα Ταμεία σε ένα μεγάλο έργο, 
κοινοποιεί στο κράτος μέλος τους
σχετικούς λόγους εντός της προθεσμίας 
που ορίζεται στην παράγραφο 2.

3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν 
εγκρίνει τη χορήγηση χρηματοδοτικής 
υποστήριξης σε ένα επιλεγμένο μεγάλο 
έργο, κοινοποιεί στο κράτος μέλος τους
λόγους της άρνησής της.

3α. Τα μεγάλα έργα που κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 
1 ή υποβάλλονται προς έγκριση δυνάμει 
της παραγράφου 2 καταγράφονται στον 
κατάλογο μεγάλων έργων που 
περιλαμβάνεται σε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα.

4. Οι δαπάνες για μεγάλα έργα δεν 
περιλαμβάνονται σε αιτήσεις πληρωμών 
πριν εκδοθεί η απόφαση έγκρισης από 
την Επιτροπή.

4. Η δαπάνη για ένα μεγάλο έργο μπορεί 
να συμπεριλαμβάνεται σε αίτηση 
πληρωμής μετά την κοινοποίηση της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή 
μετά την υποβολή προς έγκριση της 
παραγράφου 2. Όταν η Επιτροπή δεν 
εγκρίνει το μεγάλο έργο που επιλέχθηκε 
από το κράτος μέλος, η δήλωση δαπανών 
που ακολουθεί την έγκριση της απόφασης 
της Επιτροπής πρέπει να διορθώνεται 
αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 92α
Απόφαση σχετικά με μεγάλο έργο που θα 
υλοποιηθεί σε στάδια
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 91 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο και του 
άρθρου 92 παράγραφοι 1 και 2, οι 
διατάξεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
εφαρμόζονται σε πράξη η οποία 
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συμμορφώνεται με τους ακόλουθους 
όρους:
α) η πράξη αποτελείται από το δεύτερο ή 
το επόμενο στάδιο μεγάλου έργου στο 
πλαίσιο της προηγούμενης περιόδου 
προγραμματισμού για το οποίο το 
προηγούμενο στάδιο ή στάδια εγκρίθηκαν 
από την Επιτροπή το αργότερο στις 31 
Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου· ή, στην περίπτωση κράτους 
μέλους που προσχώρησε στην Ένωση 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, στις 31 
Δεκεμβρίου 2016·
β) το συνολικό επιλέξιμο κόστος για όλα 
τα στάδια του μεγάλου έργου υπερβαίνει 
τα αντίστοιχα επίπεδα που ορίζονται στο 
άρθρο 90·
γ) η αίτηση μεγάλου έργου και η σχετική 
αξιολόγηση από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο της προηγούμενης περιόδου 
προγραμματισμού κάλυπτε όλα τα 
σχεδιαζόμενα στάδια·
δ) δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
91 παράγραφος 1 για το μεγάλο έργο σε 
σύγκριση με τις πληροφορίες που 
παρέχονται για την αίτηση μεγάλου έργου 
που υποβλήθηκε σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου, ιδίως σε ό,τι αφορά το 
συνολικό επιλέξιμο κόστος·
ε) το στάδιο του μεγάλου έργου που θα 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 
προηγούμενης περιόδου 
προγραμματισμού είναι ή θα είναι έτοιμο 
προς χρήση για τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται σύμφωνα με την απόφαση 
της Επιτροπής μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των εγγράφων 
κλεισίματος του σχετικού επιχειρησιακού 
προγράμματος ή προγραμμάτων.
2. Το κράτος μέλος μπορεί να 
προχωρήσει στην επιλογή του μεγάλου 
έργου σύμφωνα με το άρθρο 114 



PE514.702v03-00 48/64 AM\942530EL.doc

EL

παράγραφος 3 και να υποβάλει την 
κοινοποίηση που περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία τα οποία ορίζονται στο άρθρο 92 
παράγραφος 1 στοιχείο α) μαζί με την 
επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι πληρούται 
η προϋπόθεση της παραγράφου 1 
στοιχείο δ). Δεν απαιτείται έλεγχος των 
πληροφοριών από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες.
3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο 
μεγάλο έργο που έχει επιλεγεί από το 
κράτος μέλος θα πρέπει να θεωρείται ότι 
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, ελλείψει 
απόφασης, με εκτελεστική πράξη, που θα 
απορρίπτει τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά για το μεγάλο έργο εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Η Επιτροπή αρνείται το 
μεγάλο έργο μόνο λόγω σημαντικών 
αλλαγών στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
δ) ή λόγω του γεγονότος ότι το μεγάλο 
έργο δεν συνάδει με τον σχετικό άξονα 
προτεραιότητας για το σχετικό 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ή 
προγράμματα.
4. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 92 
παράγραφοι 3 ως 6.

Or. en

Τροπολογία 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής

Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής

Τα Ταμεία μπορούν να υποστηρίζουν την 
τεχνική βοήθεια εντός ανώτατου ορίου 

Τα Ταμεία, σύμφωνα με τις μειώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 83 παράγραφος 
3, μπορούν να υποστηρίζουν την τεχνική 
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0,35% της ετήσιας χορήγησής τους. βοήθεια έως ανώτατου ορίου 0,35% της
αντίστοιχης ετήσιας χορήγησής τους.

Or. en

Τροπολογία 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τεχνική βοήθεια των κρατών μελών Τεχνική βοήθεια των κρατών μελών

1. Κάθε Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί 
πράξεις τεχνικής βοήθειας επιλέξιμες 
βάσει ενός άλλου Ταμείου. Το ποσό της 
χρηματοδότησης των Ταμείων για τεχνική 
βοήθεια περιορίζεται στο 4% του 
συνολικού ποσού των πιστώσεων των
Ταμείων που διατίθενται σε επιχειρησιακά 
προγράμματα για κάθε κατηγορία 
περιφέρειας του στόχου «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση».

1. Το ποσό της χρηματοδότησης των 
Ταμείων για τεχνική βοήθεια περιορίζεται 
στο 4% του συνολικού ποσού των 
πιστώσεων των κεφαλαίων που διατίθενται 
σε επιχειρησιακά προγράμματα για κάθε 
κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση, 
του στόχου για τις επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση.

1α. Κάθε Ταμείο μπορεί να στηρίζει 
πράξεις τεχνικής αρωγής επιλέξιμες 
βάσει οποιουδήποτε άλλου Ταμείου. Με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 1, οι πιστώσεις για τεχνική 
βοήθεια από ένα Ταμείο δεν υπερβαίνουν 
το 10% της συνολικής χορήγησης του εν 
λόγω Ταμείου για επιχειρησιακά 
προγράμματα σε ένα κράτος μέλος για 
κάθε κατηγορία περιφέρειας, κατά 
περίπτωση, του στόχου για τις επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση.
1β. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 60 
παράγραφοι 1 και 2, οι πράξεις τεχνικής 
βοήθειας μπορούν να υλοποιούνται εκτός 
της περιοχής του προγράμματος, αλλά 
εντός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι οι 
πράξεις λειτουργούν προς όφελος του 
επιχειρησιακού προγράμματος, ή, στην 
περίπτωση επιχειρησιακού
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προγράμματος τεχνικής βοήθειας, προς 
όφελος των λοιπών οικείων 
προγραμμάτων.
1γ. Όταν τα κεφάλαια από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 χρησιμοποιούνται για 
την υποστήριξη πράξεων τεχνικής 
βοήθειας που αφορούν περισσότερες από 
μία κατηγορίες περιφερειών, οι δαπάνες 
που συνδέονται με τις πράξεις μπορεί να 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο ενός άξονα 
προτεραιότητας που συνδυάζει 
διαφορετικές κατηγορίες της περιοχής, 
εφαρμόζοντας ένα κατ’ αναλογία 
σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πιστώσεις σε κάθε κατηγορία περιφέρειας 
ως μέρος της συνολικής χορήγησης του 
κράτους μέλους.
1δ. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
όταν το συνολικό ποσό κεφαλαίων που 
διατίθεται σε ένα κράτος μέλος στο 
πλαίσιο του στόχου για τις επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση δεν 
υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, το ποσό που 
διατίθεται για τεχνική αρωγή μπορεί να 
αυξηθεί έως το 6%, αλλά δεν μπορεί να 
υπερβεί τα 50.000.000 ευρώ.

2. Η τεχνική βοήθεια έχει τη μορφή ενός 
μονοταμειακού άξονα προτεραιότητας στο 
εσωτερικό ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος ή ειδικού επιχειρησιακού 
προγράμματος.

2. Η τεχνική βοήθεια έχει τη μορφή ενός 
μονοταμειακού άξονα προτεραιότητας στο 
εσωτερικό ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος ή ειδικού επιχειρησιακού 
προγράμματος, ή και τα δύο.

3. Οι πιστώσεις για τεχνική βοήθεια από 
ένα Ταμείο δεν υπερβαίνουν το 10% της 
συνολικής χορήγησης του εν λόγω 
Ταμείου σε επιχειρησιακά προγράμματα 
ενός κράτους μέλους για κάθε κατηγορία 
περιφέρειας του στόχου «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση».

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφοι 3 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» δεν υπερβαίνει:

3. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» δεν υπερβαίνει:

α) το 85% για το Ταμείο Συνοχής· α) το 85% για το Ταμείο Συνοχής·
β) το 85% για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών με κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2009 κατώτερο του 85% του μέσου όρου 
στην ΕΕ-27 κατά την ίδια περίοδο και για
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

β) το 85% για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών, για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης 
χρηματοδότησης και για τα κράτη μέλη 
που συνιστούν ενιαία περιφέρεια επιπέδου 
NUTS 2 η οποία είναι επιλέξιμη για το 
μεταβατικό καθεστώς του Ταμείου 
Συνοχής την 1η Ιανουαρίου 2014·

γ) το 80% για τις λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες των κρατών μελών πλην 
εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο β) 
και είναι επιλέξιμες για το μεταβατικό 
καθεστώς του Ταμείου Συνοχής την 1η 
Ιανουαρίου 2014·

γ) το 80% για τις περιφέρειες μετάβασης 
και για τις περιφέρειες που ήταν
επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο μεταβατικής υποστήριξης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006·

δ) το 75% για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών πλην 
αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία β) 
και γ) και για όλες τις περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν μικρότερο του 
75% του μέσου όρου της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς, αλλά των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν μεγαλύτερο 
του 75% του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27·

διαγράφεται

ε) το 60% για τις περιφέρειες μετάβασης, 
με εξαίρεση εκείνες που αναφέρονται στο 
στοιχείο δ)·

διαγράφεται

στ) το 50% για τις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, με εξαίρεση 
εκείνες που αναφέρονται στο στοιχείο δ)·

στ) το 50% για τις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, με εξαίρεση 
εκείνες που αναφέρονται στο στοιχείο δ).

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
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επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%.

επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 85%.

4. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της 
συμπληρωματικής χορήγησης σύμφωνα με 
το άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεν 
υπερβαίνει το 50%.

4. Το ποσό συγχρηματοδότησης της 
συμπληρωματικής χορήγησης για τις 
περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι 
οποίες πληρούν τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου 
αριθ. 6 της συνθήκης προσχώρησης της 
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της 
Σουηδίας δεν θα υπερβαίνει το 50%·

Το ίδιο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
εφαρμόζεται στη συμπληρωματική 
χορήγηση βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[..]/2012 [κανονισμός ΕΕΣ].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμοδιότητες των κρατών μελών Αρμοδιότητες των κρατών μελών
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 
θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 
63.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 
θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 
63.

2. Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, 
ανιχνεύουν 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.

2. Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, 
ανιχνεύουν και διορθώνουν παρατυπίες και 
ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέντα 
ποσά καθώς και τόκους υπερημερίας.
Κοινοποιούν στην Επιτροπή τις 
παρατυπίες που υπερβαίνουν τα 10.000 
ευρώ σε συνεισφορά των Ταμείων και 
τηρούν ενήμερη την Επιτροπή για τις 
σημαντικές προόδους των σχετικών 
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διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών.

Τα κράτη μέλη δεν κοινοποιούν 
παρατυπίες στην Επιτροπή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) περιπτώσεις στις οποίες η παρατυπία 
έγκειται αποκλειστικά στη μη εκτέλεση, 
εν όλω ή εν μέρει, πράξης η οποία 
περιλαμβάνεται στο 
συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα λόγω πτώχευσης του 
δικαιούχου,
β) υποθέσεις που γνωστοποιούνται 
ηθελημένα από τον δικαιούχο στη 
διαχειριστική αρχή ή στην αρχή 
πιστοποίησης, πριν αυτές τις 
αντιληφθούν, είτε πριν είτε μετά την 
καταβολή της δημόσιας συνεισφοράς,
γ) περιπτώσεις τις οποίες εντοπίζει και 
διορθώνει η διαχειριστική αρχή ή η αρχή 
πιστοποίησης πριν να περιληφθεί η οικεία 
δαπάνη σε δήλωση δαπανών και 
υποβληθεί στην Επιτροπή.
Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, ιδίως δε 
σε εκείνες που προηγούνται πτώχευσης ή 
σε περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες 
για απάτη, οι παρατυπίες που 
εντοπίσθηκαν, μαζί με τα σχετικά 
προληπτικά και διορθωτικά μέτρα, 
πρέπει να δηλώνονται στην Επιτροπή.

Όταν δεν είναι εφικτή η ανάκτηση 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε 
ένα 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.

Όταν δεν είναι εφικτή η ανάκτηση 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε 
ένα 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. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην ανακτήσουν 
αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό εάν το 
προς ανάκτηση από τον δικαιούχο ποσό, 
χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 250 
ευρώ σε συνεισφορά από τα Ταμεία.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142 που θεσπίζει λεπτομερείς 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 περί συμπληρωματικών 
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κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις των 
κρατών μελών οι οποίες προσδιορίζονται 
στην παρούσα παράγραφο.

λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα 
κριτήρια για τον προσδιορισμό των 
περιπτώσεων παρατυπίας που πρέπει να 
αναφερθούν, τα στοιχεία που πρέπει να 
παρέχονται και τις προϋποθέσεις και τις 
διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται 
για να καθοριστεί εάν τα ποσά τα οποία 
είναι μη ανακτήσιμα πρέπει να 
επιστρέφονται από τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
143 παράγραφος 2, ενιαίους όρους 
σχετικά με τη συχνότητα της υποβολής 
εκθέσεων και το υπόδειγμα που πρέπει να 
χρησιμοποιείται κατά την υποβολή της 
έκθεσης.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ 
δικαιούχων και διαχειριστικών, 
ελεγκτικών αρχών, αρχών πιστοποίησης 
και ενδιάμεσων φορέων μπορούν να 
υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω 
συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
δεδομένων.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ 
δικαιούχων και μιας διαχειριστικής, 
ελεγκτικής αρχής, αρχής πιστοποίησης ή 
ελεγκτικής αρχής και ενδιάμεσων φορέων 
μπορούν να υλοποιούνται μέσω 
συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
δεδομένων.

Τα συστήματα διευκολύνουν τη 
διαλειτουργικότητα με τα εθνικά και 
ενωσιακά πλαίσια και επιτρέπουν στους 
δικαιούχους να υποβάλουν μία μόνο φορά 
όλες τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
προηγούμενο εδάφιο.

Τα συστήματα διευκολύνουν τη 
διαλειτουργικότητα με τα εθνικά και 
ενωσιακά πλαίσια και επιτρέπουν στους 
δικαιούχους να υποβάλουν μία μόνο φορά 
όλες τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
προηγούμενο εδάφιο.

Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές 
πράξεις, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με 
τις ανταλλαγές πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 143 
παράγραφος 3.

Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές 
πράξεις, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με 
τις ανταλλαγές πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 143 
παράγραφος 3.

Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο δεν 
εφαρμόζονται στο ΕΤΘΑ.

Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο δεν 
εφαρμόζονται στο ΕΤΘΑ.

Or. en
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Τροπολογία 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφοι 8, 9 και 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 142, για 
τον καθορισμό των τρόπων ανταλλαγής
πληροφοριών στην παράγραφο 2 στοιχείο
δ).

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142 που καθορίζουν τους 
κανόνες προσδιορισμού των πληροφοριών
σε σχέση με τα δεδομένα που πρέπει να 
καταγράφονται και να αποθηκεύονται σε 
ηλεκτρονική μορφή εντός του 
συστήματος παρακολούθησης όπως 
αναφέρεται στο σημείο (δ) της 
παραγράφου 2.

Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές 
πράξεις για τον καθορισμό των τεχνικών 
προδιαγραφών του συστήματος που 
θεσπίζεται σύμφωνα με το σημείο (δ) της 
παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 143 (3).

9. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 142, για 
τον καθορισμό κανόνων όσον αφορά τις 
ρυθμίσεις για την εξακρίβωση της 
διαδρομής ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 δ).

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για τον καθορισμό των 
λεπτομερών ελάχιστων απαιτήσεων για 
τη διαδρομή ελέγχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 στοιχείο δ) σε σχέση με τις 
λογιστικές εγγραφές που πρέπει να 
τηρούνται και τα δικαιολογητικά έγγραφα 
που πρέπει να φυλάσσονται σε επίπεδο 
αρχής πιστοποίησης, διαχειριστικής 
αρχής, ενδιάμεσων φορέων και 
δικαιούχων.

10. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστικές 
πράξεις, το υπόδειγμα της διαχειριστικής 
δήλωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 
4 ε). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
συμβουλευτικής επιτροπής που 

101. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές 
πράξεις, σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
143 παράγραφος 2, για τον καθορισμό 
ενιαίων όρων που αφορούν το υπόδειγμα 
της διαχειριστικής δήλωσης που 
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αναφέρεται στο άρθρο 143 παράγραφος 
2.

αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο ε)
του παρόντος άρθρου.
1 Σημείωση: η κατάλληλη γλωσσική 
διατύπωση για τις IA διατάξεις πρέπει να 
συζητηθεί περαιτέρω ανάλογα με τα 
παρεχόμενα στοιχεία. .

Or. en

Τροπολογία 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθήκοντα της ελεγκτικής αρχής Καθήκοντα της ελεγκτικής αρχής

1. Η ελεγκτική αρχή διασφαλίζει τη 
διενέργεια ελέγχων στα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου σε κατάλληλο 
δείγμα πράξεων και στους ετήσιους 
λογαριασμούς.

1. Η ελεγκτική αρχή διασφαλίζει τη 
διενέργεια ελέγχων όσον αφορά την ομαλή 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου του επιχειρησιακού προγράμματος 
και σε κατάλληλο δείγμα πράξεων με βάση 
τις δαπάνες που δηλώνονται.

Οι δηλωθείσες δαπάνες θα πρέπει να 
ελέγχονται με βάση αντιπροσωπευτικό 
δείγμα και, κατά γενικό κανόνα βάσει 
στατιστικών μεθόδων δειγματοληψίας.
Μη στατιστική μέθοδος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την 
επαγγελματική κρίση της ελεγκτικής 
αρχής ελέγχου, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με 
τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και σε κάθε 
περίπτωση όταν ο αριθμός των πράξεων 
το τη λογιστική χρήση δεν είναι επαρκής 
ώστε να επιτρέψει τη χρήση στατιστικής 
μεθόδου.
Σε τέτοιες περιπτώσεις το μέγεθος του 
δείγματος θα είναι επαρκές ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα στην ελεγκτική 
αρχή να συντάσσει έγκυρη γνωμοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 5 
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στοιχείο β) του δημοσιονομικού 
κανονισμού.
Η μέθοδος μη στατιστικού δείγματος 
καλύπτει τουλάχιστον το 5% των 
πράξεων για τις οποίες έχουν δηλωθεί 
δαπάνες στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια 
μιας λογιστικής χρήσης, και 10% των 
δαπανών που έχουν δηλωθεί στην 
Επιτροπή κατά τη διάρκεια μιας 
λογιστικής χρήσης.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 για να καθορίζει τους όρους 
που πρέπει να τηρούν οι εν λόγω έλεγχοι.

διαγράφεται

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

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

3. Η ελεγκτική αρχή εγγυάται ότι κατά τον 
έλεγχο λαμβάνονται υπόψη τα διεθνώς 
αποδεκτά λογιστικά πρότυπα.

3. Η ελεγκτική αρχή εγγυάται ότι κατά τον 
έλεγχο λαμβάνονται υπόψη τα διεθνώς 
αποδεκτά λογιστικά πρότυπα.

4. Η ελεγκτική αρχή καταρτίζει, εντός έξι
μηνών από την έγκριση ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγική 
ελέγχου για την επιδόσεις των ελέγχων. Η 
στρατηγική ελέγχου ορίζει τη μεθοδολογία 
ελέγχου, τη μέθοδο δειγματοληψίας για 
τους ελέγχους πράξεων και τον σχεδιασμό 
των ελέγχων για την τρέχουσα λογιστική 
χρήση και τις δύο επόμενες λογιστικές 
χρήσεις. Η στρατηγική ελέγχου 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 
2016 μέχρι και το 2022. Όταν ένα κοινό 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 
εφαρμόζεται σε περισσότερα του ενός 
επιχειρησιακά προγράμματα, μπορεί να 
καθοριστεί μία ενιαία στρατηγική 
δημοσιονομικού ελέγχου για τα εν λόγω 
επιχειρησιακά προγράμματα. Η ελεγκτική 
αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τη 
στρατηγική ελέγχου, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος.

4. Η ελεγκτική αρχή καταρτίζει, εντός
οκτώ μηνών από την έγκριση ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγική 
ελέγχου για τις επιδόσεις των ελέγχων. Η 
στρατηγική ελέγχου ορίζει τη μεθοδολογία 
ελέγχου, τη μέθοδο δειγματοληψίας για 
τους ελέγχους πράξεων και τον σχεδιασμό 
των ελέγχων για την τρέχουσα λογιστική 
χρήση και τις δύο επόμενες λογιστικές 
χρήσεις. Η στρατηγική ελέγχου 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 
2016 μέχρι και το 2022. Όταν ένα κοινό 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 
εφαρμόζεται σε περισσότερα του ενός 
επιχειρησιακά προγράμματα, μπορεί να 
καθοριστεί μία ενιαία στρατηγική 
δημοσιονομικού ελέγχου για τα εν λόγω 
επιχειρησιακά προγράμματα. Η ελεγκτική 
αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τη 
στρατηγική ελέγχου, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος.

5. Η ελεγκτική αρχή συντάσσει: 5. Η ελεγκτική αρχή συντάσσει:

(i) γνωμοδότηση ελέγχου για τους (i) γνωμοδότηση ελέγχου σύμφωνα με το 
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ετήσιους λογαριασμούς για την 
προηγούμενη λογιστική χρήση, η οποία 
καλύπτει την πληρότητα, την ακρίβεια 
και την ειλικρίνεια των ετήσιων 
λογαριασμών, τη λειτουργία του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και 
τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων·

άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχείο β) του 
δημοσιονομικού κανονισμού·

(ii) ετήσια έκθεση ελέγχου που παραθέτει 
τα συμπεράσματα των δημοσιονομικών 
ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά την 
προηγούμενη λογιστική χρήση.

(ii) έκθεση ελέγχου που παραθέτει τα
βασικά συμπεράσματα, 
συμπεριλαμβανομένων των ανεπαρκειών 
των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, 
τους λογιστικούς ελέγχους που 
διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 116 
παράγραφος 1, και τα διορθωτικά μέτρα 
που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν.

Η έκθεση βάσει του σημείου ii) 
προσδιορίζει ενδεχόμενες ελλείψεις που 
διαπιστώνονται στο σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου και τα διορθωτικά μέτρα που 
έχουν ληφθεί ή προτείνεται να ληφθούν.

διαγράφεται

Όταν ένα κοινό σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου εφαρμόζεται σε περισσότερα του 
ενός επιχειρησιακά προγράμματα, τα 
στοιχεία που απαιτούνται βάσει του 
σημείου ii) μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 
μια ενιαία έκθεση.

Όταν ένα κοινό σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου εφαρμόζεται σε περισσότερα του 
ενός επιχειρησιακά προγράμματα, τα 
στοιχεία που απαιτούνται βάσει του 
σημείου ii) μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 
μια ενιαία έκθεση.

6. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστικές 
πράξεις, υποδείγματα για τη στρατηγική 
ελέγχου, τη γνωμοδότηση ελέγχου και την
ετήσια έκθεση ελέγχου καθώς και για τη 
μεθοδολογία δειγματοληψίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3.

6. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστικές 
πράξεις, υποδείγματα για τη στρατηγική 
ελέγχου, τη γνωμοδότηση ελέγχου και την 
έκθεση ελέγχου. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την 
αναφερόμενη στο άρθρο 143 παράγραφο 2 
διαδικασία της συμβουλευτικής 
επιτροπής.

6α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 142 προκειμένου 
να ορίζει το πεδίο και το περιεχόμενο των 
ελέγχων των πράξεων και των ελέγχων 
των λογαριασμών και τη μεθοδολογία για 
την επιλογή του δείγματος των πράξεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

7. Οι κανόνες εφαρμογής όσον αφορά τη 7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
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χρήση των δεδομένων που συλλέγονται 
κατά τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων 
από υπαλλήλους της Επιτροπής ή 
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της 
Επιτροπής θεσπίζονται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 143 παράγραφος 
3.

εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 142, θεσπίζοντας 
λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τη 
χρήση των δεδομένων που συλλέγονται 
κατά τη διενέργεια των εν λόγω
λογιστικών ελέγχων από υπαλλήλους της 
Επιτροπής ή εξουσιοδοτημένους 
αντιπροσώπους της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Όταν ένα χρηματοδοτικό μέσο 
εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) του 
παρόντος κανονισμού, η συμφωνία 
χρηματοδότησης περιλαμβάνει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις των 
συνεισφορών στο χρηματοδοτικό μέσο 
στο πλαίσιο του προγράμματος και 
περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:
α) τη στρατηγική ή την πολιτική περί 
επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμίσεων εφαρμογής, των 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων που θα 
παρασχεθούν, των στοχευόμενων τελικών 
αποδεκτών και του σχεδιαζόμενου 
συνδυασμού με την παροχή 
επιχορηγήσεων (κατά περίπτωση)·
β) επιχειρηματικό σχέδιο ή αντίστοιχα 
έγγραφα για το προς εφαρμογή 
χρηματοδοτικό μέσο, 
συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου 
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αποτελέσματος μόχλευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2·
γ) τα αποτελέσματα τα οποία το 
χρηματοδοτικό μέσο αναμένεται να 
επιτύχει ώστε να συμβάλει στους 
συγκεκριμένους στόχους της σχετικής 
προτεραιότητας·
δ) τις διατάξεις για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης των επενδύσεων και των 
ροών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης 
της υποβολής έκθεσης από το 
χρηματοδοτικό μέσο στο αμοιβαίο 
κεφάλαιο και/ή τη διαχειριστική αρχή 
ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση 
προς το άρθρο 40·
ε) απαιτήσεις ελέγχου, όπως ελάχιστες 
απαιτήσεις τεκμηρίωσης στο επίπεδο του 
χρηματοδοτικού μέσου (και σε επίπεδο 
αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά περίπτωση) 
και απαιτήσεις σχετικά με την τήρηση 
χωριστών βιβλίων για τις διάφορες 
μορφές υποστήριξης, σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παράγραφοι 5 και 6 (κατά 
περίπτωση), συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων και απαιτήσεων σχετικά με 
την πρόσβαση σε έγγραφα από εθνικές 
ελεγκτικές αρχές, ελεγκτές της Επιτροπής 
και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για την εξασφάλιση σαφούς 
διαδρομής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 
34·
στ) απαιτήσεις και διαδικασίες για τη 
διαχείριση της σταδιακής συνεισφοράς 
από το πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 
35 και για την πρόβλεψη του ρυθμού των 
επενδυτικών προσφορών, 
συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για 
διαχειριστικούς/ ανεξάρτητους 
λογαριασμούς, σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 8·
ζ) απαιτήσεις και διαδικασίες για τη 
διαχείριση του τόκου και άλλων εσόδων 
που προκύπτουν κατά την έννοια του 
άρθρου 37, συμπεριλαμβανομένων 
αποδεκτών ταμειακών πράξεων/ 
επενδύσεων και τις υποχρεώσεις και 
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ευθύνες των εμπλεκόμενων μερών·
η) διατάξεις σχετικά με τον υπολογισμό 
και την καταβολή δαπανών διαχείρισης 
που έχουν πραγματοποιηθεί ή εξόδων 
διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου·
θ) διατάξεις σχετικά με την 
επαναχρησιμοποίηση πόρων που 
αποδίδονται στην υποστήριξη των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων έως το τέλος της 
περιόδου επιλεξιμότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 38·
ι) διατάξεις σχετικά με την 
χρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται 
στην υποστήριξη των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
μετά το τέλος της περιόδου 
επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 39 
και την πολιτική εξόδου της συνεισφοράς 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων από το 
χρηματοδοτικό μέσο·
ια) προϋποθέσεις για ενδεχόμενη 
απόσυρση ή μερική απόσυρση των 
συνεισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων 
από τα χρηματοδοτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένου του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, κατά περίπτωση·
ιβ) διατάξεις που εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς οι οποίοι εφαρμόζουν 
χρηματοδοτικά μέσα τα διαχειρίζονται με 
ανεξαρτησία και σύμφωνα με τα σχετικά 
επαγγελματικά πρότυπα και ενεργούν 
αποκλειστικά προς το συμφέρον των 
μερών που συνεισφέρουν στο 
χρηματοδοτικό μέσο·
ιγ) διατάξεις για την εκκαθάριση του 
χρηματοδοτικού μέσου.
Εκτός αυτού, όταν τα χρηματοδοτικά 
μέσα οργανώνονται μέσω αμοιβαίου 
κεφαλαίου, η συμφωνία χρηματοδότησης 
μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και του 
φορέα που εφαρμόζει το αμοιβαίο 
κεφαλαίο πρέπει επίσης να περιέχει 
διατάξεις για την αξιολόγηση και την 
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επιλογή των φορέων που εφαρμόζουν τα 
χρηματοδοτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων 
για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή των 
διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων.
2. Τα έγγραφα στρατηγικής που 
αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 4 
για τα χρηματοδοτικά μέσα που 
εφαρμόζονται βάσει του άρθρου 33 
παράγραφος 4 στοιχείο γ) περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) στρατηγική ή πολιτική περί 
επενδύσεων του χρηματοδοτικού μέσου, 
γενικοί όροι και προϋποθέσεις των 
σχεδιαζόμενων χρεωστικών προϊόντων, 
στοχευόμενοι αποδέκτες και προς 
υποστήριξη δράσεις·
β) επιχειρηματικό σχέδιο ή αντίστοιχα 
έγγραφα για το προς εφαρμογή 
χρηματοδοτικό μέσο, 
συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου 
αποτελέσματος μόχλευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2·
γ) χρησιμοποίηση και 
επαναχρησιμοποίηση πόρων που 
αποδίδονται στην υποστήριξη των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων, σύμφωνα με τα 
άρθρα 37, 38 και 39 του ΚΚΔ·
δ) παρακολούθηση και υποβολή 
εκθέσεων για την εφαρμογή του 
χρηματοδοτικού μέσου με στόχο τη 
συμμόρφωση προς το άρθρο 40·
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ όσον 
αφορά τους πόρους των διαρθρωτικών 
ταμείων για την περίοδο 2014-2020, με 
εξαίρεση το στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας και εκτός από το 
μέσο ενίσχυσης για τους απόρους, ισούται 
με το ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ για 
το εν λόγω κράτος μέλος στα 
προγράμματα δυνάμει του στόχου 
σύγκλισης και το στόχο για την 
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση για την περίοδο 2007-2013. 
Για το σκοπό αυτού του υπολογισμού, η 
κατανομή του μέσου στήριξης στους 
απόρους από το κράτος μέλος 
υπολογίζεται κατ’ αναλογία με την 
κατανομή του συνόλου των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων στο πλαίσιο του 
στόχου για επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση από το κράτος μέλος.
2. Σε αυτό το ποσοστό, ένα πρόσθετο 
ποσοστό ανά κράτος μέλος προστίθεται 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
μερίδιο της ΕΚΤ ως ποσοστό των 
συνολικών πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, σε 
επίπεδο ΕΕ, εξαιρουμένης της στήριξης 
από το Ταμείο Συνοχής για τις υποδομές 
μεταφορών στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
Συνδέοντας την Ευρώπη, και το μέσο για 
την ενίσχυση των απόρων, φτάνει το 
23,1%.
3. Το πρόσθετο ποσοστό που θα 
προστεθεί σε αυτά που προσδιορίζονται 
στο σημείο 1, καθορίζεται με βάση το 
ποσοστό απασχόλησης των κρατών
μελών (ηλικίες 20-64) από το έτος 
αναφοράς 2012. Στα κράτη μέλη με 
ποσοστό απασχόλησης 65% ή λιγότερο, 
το πρόσθετο ποσοστό είναι 1,7%. Σε 
περίπτωση που το ποσοστό απασχόλησης 
είναι πάνω από 65% αλλά όχι μεγαλύτερο 
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από 70%, το επιπλέον ποσοστό είναι 
1,2%. Σε περίπτωση που το ποσοστό 
απασχόλησης είναι πάνω από 70% αλλά 
όχι μεγαλύτερο από 75%, το επιπλέον 
ποσοστό είναι 0,7%. Στα κράτη μέλη με 
ποσοστό απασχόλησης άνω του 75%, δεν 
απαιτείται αύξηση.
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Τροπολογία 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XXX (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα [XXX]
Καθορισμός κατ’ αποκοπήν ποσοστών 
για έργα που παράγουν καθαρά έσοδα

Τομέας Κατ’ 
αποκοπήν 
ποσοστά

1 ΔΡΟΜΟΙ 30%

2 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ 20%

3 ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

20%

4 ΥΔΡΕΥΣΗ 25%

5 ΣΤΕΡΕΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

20%
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