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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την υποβολή αναθεωρημένων ή 
νέων προτάσεων δαπανών, η Επιτροπή 
εκτιμά το κόστος των διοικητικών και 
ελεγκτικών συστημάτων, καθώς και ένα 
επίπεδο αποδεκτού κινδύνου σφάλματος 
με την προτεινόμενη νομοθεσία ανά 
κονδύλιο.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 322 της ΣΛΕΕ, η
νομοθετική αρχή αποφασίζει ως προς το 
επίπεδο αποδεκτού κινδύνου σφάλματος 
στο κατάλληλο επίπεδο συγκεντρωτικής 
παρουσίασης του προϋπολογισμού. Η εν 
λόγω απόφαση λαμβάνεται υπόψη κατά 
την ετήσια διαδικασία απαλλαγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 157 παράγραφος 2. 

Η νομοθετική αρχή αποφασίζει ως προς το 
επίπεδο αποδεκτού κινδύνου σφάλματος 
στο κατάλληλο επίπεδο συγκεντρωτικής 
παρουσίασης του προϋπολογισμού. Η εν 
λόγω απόφαση λαμβάνεται υπόψη κατά 
την ετήσια διαδικασία απαλλαγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 157 παράγραφος 2. 

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τηρούν τις αρχές της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
της διαφάνειας και της μη εφαρμογής 
διακρίσεων και εξασφαλίζουν την 
προβολή της δράσης της Ένωσης κατά 
τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης. 
Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη 
εκπληρούν τις υποχρεώσεις ελέγχου και 
λογιστικού ελέγχου και αναλαμβάνουν τις 
απορρέουσες ευθύνες που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. 
Συμπληρωματικές διατάξεις μπορούν να 
καθοριστούν σε ειδικούς τομεακούς 
κανόνες.

1. Όταν η Επιτροπή εκτελεί τον 
προϋπολογισμό με επιμερισμένη 
διαχείριση, τα εκτελεστικά καθήκοντα 
μεταβιβάζονται στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, 
εντοπίζουν και διορθώνουν τις 
περιπτώσεις παρατυπιών και απάτης 
κατά την εκτέλεση καθηκόντων που 
συνδέονται με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού. Προς τον σκοπό αυτόν, 
διενεργούν εκ των προτέρων και εκ των 
υστέρων ελέγχους, καθώς και, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, επιτόπιους ελέγχους για 
να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 
εκτέλεση και την ορθή εφαρμογή των 
δράσεων που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό, ανακτούν αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά και, εάν είναι 
απαραίτητο, κινούν νομικές διαδικασίες.

2. Με την επιφύλαξη των 
συμπληρωματικών διατάξεων που 
περιλαμβάνονται στις οικείες τομεακές 
ρυθμίσεις και για να εξασφαλίζεται στην 
επιμερισμένη διαχείριση η 
χρησιμοποίηση των πόρων σύμφωνα με 
τους εφαρμοστέους κανόνες και αρχές, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά 
μέτρα που είναι αναγκαία για την 
προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Προς το 
σκοπό αυτό ιδίως:
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Τα κράτη μέλη επιβάλλουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις στους αποδέκτες 
όπως προβλέπεται στους ειδικούς 
τομεακούς κανόνες και στην εθνική 
νομοθεσία.

a) βεβαιώνονται ότι οι ενέργειες που 
χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό εκτελούνται πράγματι και 
κατά τον ορθό τρόπο,

β) προλαμβάνουν, διαπιστώνουν και 
αντιμετωπίζουν τις παρατυπίες και τις 
απάτες,
γ) ανακτούν τους πόρους που 
καταβάλλονται κατά λάθος ή 
χρησιμοποιούνται εσφαλμένα ή 
εξαφανίζονται λόγω παρατυπιών ή 
σφαλμάτων.
Η Επιτροπή αξιολογεί τα συστήματα που 
συγκροτούν τα κράτη μέλη μετά από 
αίτημα κράτους μέλους ή κατά την 
εκτίμηση κινδύνων που πραγματοποιεί η 
ίδια ή κατ' εφαρμογή ειδικών τομεακών 
κανόνων.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρχή διαπίστευσης είναι αρμόδια για την 
εποπτεία του οργανισμού και για τη λήψη 
κάθε αναγκαίου μέτρου προκειμένου να 
διορθώσει τυχόν ελλείψεις στη λειτουργία 
του, συμπεριλαμβανομένων της αναστολής 
και της ανάκλησης της διαπίστευσης.

Η αρχή διαπίστευσης είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
διαπιστευμένων οργανισμών με τα 
κριτήρια διαπίστευσης, στη βάση των 
αποτελεσμάτων των διαθέσιμων 
λογιστικών και άλλων ελέγχων. Η αρχή 
διαπίστευσης λαμβάνει όλα τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να διορθώσει τυχόν 
ελλείψεις στην υλοποίηση των 
καθηκόντων των οργανισμών που έχει 
διαπιστεύσει, συμπεριλαμβανομένων της 
αναστολής και της ανάκλησης της 
διαπίστευσης.

Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί στα κράτη 
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μέλη:
a) πραγματοποιούν επαληθεύσεις και 
θεσπίζουν ένα αποτελεσματικό και 
αποδοτικό σύστημα εσωτερικών ελέγχων,
β) παρέχουν στην Επιτροπή, το αργότερο 
μέχρι την 1η Μαρτίου του επόμενου 
οικονομικού έτους:
(i) τους ετήσιους λογαριασμούς τους για 
τις δαπάνες στις οποίες προέβησαν κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων που τους 
ανατέθηκαν και που υπέβαλαν στην 
Επιτροπή για να τους επιστραφούν, 
περιλαμβανομένων των ποσών που 
καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και για 
τα οποία έχουν κινηθεί διαδικασίες 
είσπραξης·
(ii) σύνοψη των αποτελεσμάτων όλων 
των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και 
επαληθεύσεων που έχουν διενεργηθεί, 
καθώς και ανάλυση συστηματικών ή 
επαναλαμβανόμενων αδυναμιών, καθώς 
και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν 
ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν και τα 
αποτελέσματά τους, εφόσον έχουν ήδη 
εφαρμοσθεί,
(iii) δήλωση διαχείρισης που προσφέρει 
εύλογη διαβεβαίωση ότι: 
- τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους 
λογαριασμούς παρέχουν πιστή εικόνα,
- οι δαπάνες που καταγράφονται στους 
λογαριασμούς χρησιμοποιήθηκαν 
σύμφωνα με τον προορισμό τους και με 
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης,
- οι θεσπισθείσες διαδικασίες ελέγχου 
παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα ως 
προς τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των υποκείμενων πράξεων. 
Τα έγγραφα αυτά συνοδεύονται από 
γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτικού 
φορέα, που έχει συνταχθεί στη βάση των 
διεθνώς αποδεκτών προδιαγραφών 
λογιστικού ελέγχου, σχετικά με το 
περιεχόμενο της δήλωσης διαχείρισης. Ο 
ελεγκτικός φορέας υποβάλλει σχετική 
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έκθεση, αν από την εξέταση προκύψουν 
αμφιβολίες όσον αφορά τους ισχυρισμούς 
που διατυπώνονται στη δήλωση 
διαχείρισης. Σε παράρτημα της 
γνωμοδότησης παρουσιάζονται τα 
ποσοστά σφάλματος ανά κονδύλιο και 
μια ανάλυση των λαθών, καθώς και οι 
ενδεχόμενες επιφυλάξεις,
γ) εξασφαλίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 
31 παράγραφος 2, την ετήσια εκ των 
υστέρων δημοσίευση των στοιχείων όσων 
είναι αποδέκτες πόρων της Ένωσης και
δ) εξασφαλίζουν την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
τρόπο που ικανοποιεί τις αρχές που 
ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.
Εάν ένα κράτος μέλος έχει διαπιστεύσει 
περισσότερους από έναν οργανισμούς ανά 
τομέα πολιτικής, παρέχει στην Επιτροπή, 
το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου του 
επόμενου οικονομικού έτους, 
συγκεφαλαιωτική έκθεση που συνίσταται 
σε επισκόπηση σε εθνικό επίπεδο όλων 
των διαχειριστικών δηλώσεων 
αξιοπιστίας και της γνώμης όλων των 
ανεξάρτητων ελεγκτικών οργανισμών 
σχετικά με αυτές, που καταρτίζονται για 
τον οικείο τομέα πολιτικής.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και 
ενδεδειγμένο, τα κράτη μέλη κινούν 
νομικές διαδικασίες.
Εφόσον τα κράτη μέλη γνωστοποιούν 
άμεσα στην Επιτροπή τα λάθη και/ή 
παρατυπίες που διαπιστώνουν και 
προβαίνουν στη διόρθωσή τους, δεν τους 
επιβάλλονται δημοσιονομικές διορθώσεις 
για αυτά τα λάθη και/ή παρατυπίες.

Or. en



PE464.804v01-00 8/10 PA\866369EL.doc

EL

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δυνάμει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου διαπιστευμένοι 
οργανισμοί:

4. για να εξασφαλίζεται η χρησιμοποίηση 
των κεφαλαίων σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες και αρχές, η 
Επιτροπή:

a) καθορίζουν αποτελεσματικό και 
αποδοτικό σύστημα εσωτερικών ελέγχων 
και διασφαλίζουν τη λειτουργία του,

a) παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο 
τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις τους, και ιδίως διενεργούν 
λογιστικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης των προγραμμάτων·

β) χρησιμοποιούν ετήσιο λογιστικό 
σύστημα που παρέχει εγκαίρως ακριβή, 
πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία,

β) εφαρμόζει διαδικασίες για την έγκαιρη 
οικονομική εκκαθάριση των 
λογαριασμών των διαπιστευμένων 
οργανισμών, εξακριβώνοντας αν οι 
λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και 
αληθείς·

γ) υπόκεινται σε ανεξάρτητο εξωτερικό 
έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με 
διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου από 
υπηρεσία ελέγχου λειτουργικά 
ανεξάρτητη από τον διαπιστευμένο 
οργανισμό,

γ) εξαιρεί από τις χρηματοδοτήσεις της 
Ένωσης τις δαπάνες για τις οποίες έχουν 
πραγματοποιηθεί εκταμιεύσεις κατά 
παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας.

δ) εξασφαλίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 
31 παράγραφος 2, την εκ των υστέρων 
ετήσια γνωστοποίηση των δικαιούχων 
πόρων της Ένωσης,

Ειδικοί τομεακοί κανόνες διέπουν τους 
όρους υπό τους οποίους οι πληρωμές 
προς τα κράτη μέλη μπορεί να 
ανασταλούν από την Επιτροπή ή να 
διακοπούν από τον κύριο διατάκτη.

στ) εξασφαλίζουν προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει των αρχών 
που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την 
ολική ή μερική άρση της αναστολής ή 
της διακοπής των πληρωμών μετά την 
υποβολή των παρατηρήσεων του κράτους 
μέλους. Η απόφαση άρσης της αναστολής 
ή της διακοπής πληρωμών συνάπτεται 
στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 
αρμόδιου κύριου διατάκτη.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δυνάμει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου διαπιστευμένοι 
οργανισμοί παρέχουν στην Επιτροπή, 
μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου 
οικονομικού έτους, τα ακόλουθα:

διαγράφεται

(a) τους λογαριασμούς τους που 
καταρτίζονται για τις δαπάνες οι οποίες 
πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση 
καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί,
(b) σύνοψη των αποτελεσμάτων όλων 
των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και 
ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, καθώς 
και ανάλυση συστηματικών ή 
επαναλαμβανόμενων αδυναμιών και τα 
διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή 
προβλέπεται να ληφθούν,
(c) διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας 
όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια 
και την ειλικρίνεια των λογαριασμών, την 
ορθή λειτουργία των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων και την τήρηση της 
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, 
(d) τη γνώμη ανεξάρτητου ελεγκτικού 
οργανισμού σχετικά με όλα τα στοιχεία 
της διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας 
που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της 
παρούσας παραγράφου.
Εάν ένα κράτος μέλος έχει διαπιστεύσει 
περισσότερους από έναν οργανισμούς ανά 
τομέα πολιτικής, παρέχει στην Επιτροπή, 
το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 
του επόμενου οικονομικού έτους, 
συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με τον 
οικείο τομέα πολιτικής που συνίσταται σε 
επισκόπηση σε εθνικό επίπεδο όλων των 
διαχειριστικών δηλώσεων αξιοπιστίας 
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και της γνώμης όλων των ανεξάρτητων 
ελεγκτικών οργανισμών σχετικά με αυτές.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή: διαγράφεται
(a) εφαρμόζει διαδικασίες για την 
έγκαιρη οικονομική εκκαθάριση των 
λογαριασμών των διαπιστευμένων 
οργανισμών που διασφαλίζουν ότι οι 
λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και 
ειλικρινείς και επιτρέπουν την έγκαιρη 
εκκαθάριση περιπτώσεων παρατυπίας,
(b) εξαιρεί από τις δαπάνες 
χρηματοδότησης της Ένωσης τις 
εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί 
κατά παράβαση του δικαίου της Ένωσης.
Οι ειδικοί τομεακοί κανόνες διέπουν τους 
όρους υπό τους οποίους οι πληρωμές στα 
κράτη μέλη δύνανται να ανασταλούν από 
την Επιτροπή ή να διακοπούν από τον 
κύριο διατάκτη. 

Or. en


