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Τροπολογία 14
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ…/... 
[κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] 
ορίζει ότι οι πιστώσεις που μπορεί να λάβει 
κάθε κράτος μέλος δεν μπορούν να 
υπερβούν το 110% του επιπέδου τους, σε 
πραγματικούς όρους, κατά την περίοδο 
2007-2013. Τα κράτη μέλη που 
επηρεάζονται από την επιβολή αυτού του 
ανώτατου ορίου χρήζουν περαιτέρω 
προστασίας από τον κίνδυνο αυτόματης 
αποδέσμευσης των πιστώσεων κατά την 
περίοδο 2007-2013.

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ…/... 
[κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] 
ορίζει ότι οι πιστώσεις που μπορεί να λάβει 
κάθε κράτος μέλος δεν μπορούν να 
υπερβούν το 110% του επιπέδου τους, σε 
πραγματικούς όρους, κατά την περίοδο 
2007-2013. Τα κράτη μέλη που 
επηρεάζονται από την επιβολή αυτού του 
ανώτατου ορίου χρήζουν περαιτέρω 
προστασίας από τον κίνδυνο αυτόματης 
αποδέσμευσης των πιστώσεων κατά την 
περίοδο 2007-2013. Το επίπεδο των 
πιστώσεων ορισμένων άλλων κρατών 
μελών ήδη θα μειωθεί σε πραγματικούς 
όρους σε σύγκριση με εκείνο της περιόδου 
2007-2013.

Or. en

Τροπολογία 15
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η προθεσμία για τον υπολογισμό της 
αυτόματης αποδέσμευσης των ετήσιων 
αναλήψεων υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού για τα έτη 2011 και 2012
θα πρέπει να παραταθεί κατά ένα έτος, 
αλλά η ανάληψη υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού του 2012, η οποία θα 
είναι ακόμη ανοικτή στις 31 Δεκεμβρίου 
2015, θα πρέπει να δικαιολογηθεί έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2015. Αυτό αναμένεται να 

(9) Η προθεσμία για τον υπολογισμό της 
αυτόματης αποδέσμευσης των ετήσιων
αναλήψεων υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού για τα έτη 2011, 2012 και 
2013 θα πρέπει να παραταθεί κατά ένα 
έτος, αλλά η ανάληψη υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού του 2013, η οποία θα 
είναι ακόμη ανοικτή στις 31 Δεκεμβρίου 
2016, θα πρέπει να δικαιολογηθεί έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2016. Αυτό αναμένεται να 
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συμβάλει στη βελτίωση της απορρόφησης 
των πόρων που έχουν δεσμευθεί για τα 
επιχειρησιακά προγράμματα στα κράτη 
μέλη τα οποία επηρεάζονται από την 
επιβολή ανώτατου ορίου στα μελλοντικά 
τους κονδύλια της πολιτικής για τη 
συνοχή, ορίου που ανέρχεται στο 110% 
του επιπέδου τους, σε πραγματικούς 
όρους, κατά την περίοδο 2007-2013. Αυτή 
η ευελιξία είναι αναγκαία για να 
αντιμετωπιστεί η βραδύτερη από την 
αναμενόμενη εφαρμογή των 
προγραμμάτων, που αφορά ιδίως τα εν 
λόγω κράτη μέλη.

συμβάλει στη βελτίωση της απορρόφησης 
των πόρων που έχουν δεσμευθεί για τα 
επιχειρησιακά προγράμματα στα κράτη 
μέλη των οποίων το ΑΕγχΠ ήταν, από το 
2001 έως το 2003, χαμηλότερο από το 
85% του μέσου όρου της ΕΕ των 25 κατά 
την ίδια περίοδο. Αυτή η ευελιξία είναι 
αναγκαία για να αντιμετωπιστεί η 
βραδύτερη από την αναμενόμενη 
εφαρμογή των προγραμμάτων, που αφορά 
ιδίως τα εν λόγω κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 16
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Το άρθρο 56 παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής:
"1. Οι δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων 
των δαπανών για μεγάλα έργα, είναι 
επιλέξιμες για συνεισφορά των Ταμείων 
εάν έχουν όντως καταβληθεί μεταξύ της 
ημερομηνίας υποβολής των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων στην 
Επιτροπή ή της 1ης Ιανουαρίου 2007, 
εάν η ημερομηνία αυτή είναι 
προγενέστερη, και της 31ης Δεκεμβρίου 
2016. Οι πράξεις δεν πρέπει να έχουν 
περατωθεί πριν από την ημερομηνία 
έναρξης της επιλεξιμότητας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση του εισηγητή περί παράτασης της αυτόματης αποδέσμευσης κατά ένα 
χρόνο, η τελική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2016.

Τροπολογία 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 77 – παράγραφοι 2 και 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στο άρθρο 77, η παράγραφος 6 
απαλείφεται.

(1) Το άρθρο 77 τροποποιείται ως εξής:

(α) Στην παράγραφο 2 το εισαγωγικό 
μέρος τροποποιείται ως εξής:
"2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 53 
παράγραφος 2, από τη δεύτερη πρόταση 
του άρθρου 53 παράγραφος 4 και από τα 
ανώτατα όρια που προβλέπονται στο 
παράρτημα III, οι ενδιάμεσες πληρωμές 
και οι πληρωμές του τελικού υπολοίπου 
αυξάνονται κατά ποσό που αντιστοιχεί 
σε δέκα εκατοστιαίες μονάδες πάνω από 
το ποσοστό συγχρηματοδότησης το 
οποίο ισχύει για κάθε άξονα 
προτεραιότητας, αλλά δεν υπερβαίνει το 
100 %, με εφαρμογή του στο ποσό της 
επιλέξιμης δαπάνης που δηλώθηκε 
τελευταία σε κάθε πιστοποιημένη 
δήλωση δαπάνης που υποβλήθηκε μετά 
την ημερομηνία [...] κατά την οποία το 
κράτος μέλος πληροί έναν από τους 
ακόλουθους όρους και μέχρι το πέρας 
της περιόδου προγραμματισμού: "
(β) Η παράγραφος 6 απαλείφεται.

Or. en
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Τροπολογία 18
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 93 – παράγραφος 2 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"2β. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 πρώτο εδάφιο και την παράγραφο 2, για 
τα κράτη μέλη των οποίων τα κονδύλια 
της πολιτικής για τη συνοχή κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 
έχουν ως ανώτατο όριο το 110% του 
επιπέδου τους, σε πραγματικούς όρους, 
κατά την περίοδο 2007-2013, η προθεσμία 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι η 
31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους που 
έπεται του έτους της ετήσιας ανάληψης 
υποχρεώσεων του προϋπολογισμού από το 
2007 έως το 2012 στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών τους προγραμμάτων».

"2β. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 πρώτο εδάφιο και την παράγραφο 2, για 
τα κράτη μέλη των οποίων το ΑΕγχΠ από 
το 2001 έως το 2003 ήταν χαμηλότερο 
από το 85% του μέσου όρου της ΕΕ των 
25 κατά την ίδια περίοδο, όπως 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, η 
προθεσμία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 είναι η 31η Δεκεμβρίου του 
τρίτου έτους που έπεται του έτους της 
ετήσιας ανάληψης υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού από το 2007 έως το 2013
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών τους 
προγραμμάτων».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να 
κάνουν χρήση των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ για επενδύσεις που θα τονώσουν την 
οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας και θα εξασφάλιζαν ίση μεταχείριση 
μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών. Ο κανόνας αποδέσμευσης έχει τη δυνατότητα να 
ενοποιήσει τις χρονικές προϋποθέσεις στην τρέχουσα και στην μελλοντική περίοδο 
προγραμματισμού, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει τις χώρες να υλοποιήσουν επενδυτικά έργα 
που έχουν ήδη προπαρασκευαστεί και να αξιοποιήσουν τους δοθέντες χρηματικούς πόρους για 
την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 19
László Surján, Tamás Deutsch
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντούτοις, εφαρμόζεται με αναδρομική 
ισχύ στα κράτη μέλη από την ημερομηνία 
κατά την οποία δόθηκε οικονομική 
ενίσχυση σε εκείνα τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

Or. en


