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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 α
Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης 

Τα κράτη μέλη συγκροτούν από μια 
Επιτροπή Παρακολούθησης για μια 
αποτελεσματική και όσο το δυνατόν 
καλύτερη λειτουργία του Ταμείου και του 
επιχειρησιακού προγράμματός του. Σε 
κάθε εθνική επιτροπή παρακολούθησης 
συμμετέχουν οι αρμόδιες εθνικές, 
περιφερειακές, τοπικές και λοιπές αρχές, 
όλες οι οργανώσεις-εταίροι, οι 
οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται στον 
αγώνα κατά της φτώχειας, καθώς και οι 
οργανώσεις ή φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται στον 
αγώνα κατά των διακρίσεων.

Or. fr

Τροπολογία 2
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του (1) Επειδή η προσφορά τροφίμων και 
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Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2010, με τα οποία εγκρίθηκε η στρατηγική 
της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να 
μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 
εκατομμύρια τους ανθρώπους που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020.

γεωργικών προϊόντων έχει μεγάλη αξία 
και αποτελεί μεγάλη βοήθεια για τους 
απόρους, και εκτιμώντας ότι σύμφωνα με 
τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, με τα 
οποία εγκρίθηκε η στρατηγική της Ένωσης 
για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να 
μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 
εκατομμύρια τους ανθρώπους που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020.

Or. fr

Τροπολογία 3
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Μετά τον ιδιαίτερα δριμύ χειμώνα 
του 1986/1987, η Κοινότητα είχε λάβει το 
1987 για αρκετούς μήνες μέτρα που 
περιελάμβαναν την προσφορά ορισμένων 
τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις 
για να τα διανείμουν στους απόρους της 
Κοινότητας, ενώ για να αποκτήσει μόνιμο 
χαρακτήρα η βοήθεια εκδόθηκε 
κανονισμός. 

Or. fr

Τροπολογία 4
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 β) Στις 29 Οκτωβρίου 1992, το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διανομής 
Τροφίμων στους Απόρους (ΠΔΤΑ) 
παγιώθηκε με ένα κανονισμό εφαρμογής.

Or. fr

Τροπολογία 5
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 γ) Η απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου της 13ης Απριλίου 2011 
ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
θέσει τέλος στη λειτουργία του ΠΔΤΑ υπό 
τη μορφή που είχε, ακυρώνοντας τις 
διατάξεις εκείνες του κανονισμού που 
επέτρεπαν την απευθείας προμήθεια 
τροφίμων από την αγορά.

Or. fr

Τροπολογία 6
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν 
από τροφική και υλική στέρηση ή ακόμη 
και από σοβαρή τυροφική και υλική 
στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· μάλιστα 
πολλές φορές τα άτομα αυτά στερούνται 
επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν 
από τα μέτρα ενεργοποίησης του 



PA\928358EL.doc 5/45 PE505.979v02-00

EL

για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τις 
κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].

Or. fr

Τροπολογία 7
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Το 2010, σχεδόν το ένα τέταρτο των 
Ευρωπαίων (119,6 εκατομμύρια) 
κινδύνευε με φτώχεια ή κοινωνικό 
αποκλεισμό εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· πράγμα που σημαίνει κάπου 4 
εκατομμύρια άτομα πιο πολλά από ό,τι το 
2009· μεταξύ αυτών των 119,6 
εκατομμυρίων ατόμων, τα 18 
εκατομμύρια εξαρτώνται σχεδόν 
καθημερινά από τα δέματα τροφίμων ή 
από τα γεύματα που διανέμουν οι ενώσεις 
εθελοντών.

Or. fr

Τροπολογία 8
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ανακούφιση της στέρησης τροφής, της
έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης 
των παιδιών.

Or. fr

Τροπολογία 9
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 10
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και 
στην υλική στέρηση που υπάρχουν στο 
εσωτερικό του κάθε κράτους μέλους, 
λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε κράτος 
μέλος τον αριθμό των ατόμων που 
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μπορούν να θεωρηθούν άπορα, και 
λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που 
ελάμβαναν τα κράτη μέλη που 
συμμετείχαν στο ΠΔΤΑ.

Or. fr

Τροπολογία 11
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 12
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών 
πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει την προαγωγή τους.
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Or. fr

Τροπολογία 13
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 14
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PA\928358EL.doc 9/45 PE505.979v02-00

EL

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

τις περιστάσεις, η εξασφάλιση τροφίμων 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση αυτών των αποθεμάτων 
παραμένει μια συμφέρουσα επιλογή, είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί αυτή δυνατότητα 
στον παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που 
προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα 
αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται 
προς όφελος των απόρων. Για να 
εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή 
χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα 
με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για 
την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των 
οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, 
να μεταποιούνται, να πωλούνται σε 
συμφέρουσες τιμές και/ή να 
προσφέρονται δωρεάν τα προϊόντα των 
αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς 
του προγράμματος για τους απόρους.

Or. fr

Τροπολογία 15
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Για να διασφαλιστεί μια 
μεγαλύτερη υποστήριξη υπέρ των 
απόρων, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
εξάλειψη κάθε φραγμού ικανού να 
εμποδίσει άσκοπα τα τρόφιμα ή τα 
βασικά είδη που οι επιχειρήσεις δωρίζουν 
στις επισιτιστικές τράπεζες και στους μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς που έχουν 
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ως κύρια δραστηριότητα την παροχή 
βοήθειας στους απόρους.

Or. fr

Τροπολογία 16
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 17
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

να βεβαιώνει ότι οι δαπάνες που 
καταχωρίζονται στους λογαριασμούς 
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους 
ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες. Η αρχή 
πιστοποίησης μεριμνά ώστε να μην 
βαρύνονται οι δικαιούχοι οργανώσεις 
ούτε με πολύ εκτεταμένες, ούτε με πολύ 
περίπλοκες, ούτε με υπερβολικές 
υποχρεώσεις. Θα πρέπει να καθοριστούν 
οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της.

Or. fr

Τροπολογία 18
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Η αρχή ελέγχου θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη διενέργεια ελέγχων στα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου σε 
λογικό δείγμα πράξεων και στους ετήσιους 
λογαριασμούς. Μεριμνά επίσης ώστε τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου να 
είναι όσο το δυνατόν απλούστερα για τις 
δικαιούχους οργανώσεις. Θα πρέπει να 
καθοριστούν οι αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντά της.

Or. fr

Τροπολογία 19
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής όσον αφορά τον λογιστικό 

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

έλεγχο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού και να θεσπιστούν κριτήρια 
που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να 
καθορίσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής 
της για τον έλεγχο των εθνικών 
συστημάτων, το επίπεδο αξιοπιστίας που 
θα πρέπει να λαμβάνει από τους εθνικούς 
οργανισμούς ελέγχου. Λόγω της φύσης 
του Ταμείου και του ως επί το πλείστον 
εθελοντικού χαρακτήρα των 
οργανώσεων-εταίρων του Ταμείου αυτού, 
η Επιτροπή μεριμνά ώστε το 
απαιτούμενο επίπεδο αξιοπιστίας να μην 
επιφέρει πρόσθετα βάρη για τις 
οργανώσεις-εταίρους.

Or. fr

Τροπολογία 20
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 21
Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
χρηματοδοτούμενες από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε 
ένα δεδομένο οικονομικό έτος 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για 
την ετήσια εξέταση και αποδοχή 
λογαριασμών. Βάσει αυτού του πλαισίου, 
οι φορείς που έχουν οριστεί θα πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, διαχειριστική 
δήλωση συνοδευόμενη από τους 
πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, 
από ετήσια συνοπτική παρουσίαση των 
τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και 
των ελέγχων που διενεργήθηκαν, καθώς 
και γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτή 
και έκθεση ελέγχου.

(32) Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
χρηματοδοτούμενες από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε 
ένα δεδομένο οικονομικό έτος 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο και απλό 
πλαίσιο για την ετήσια εξέταση και 
αποδοχή λογαριασμών. Βάσει αυτού του 
πλαισίου, οι φορείς που έχουν οριστεί θα 
πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή, για 
κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
διαχειριστική δήλωση συνοδευόμενη από 
τους πιστοποιημένους ετήσιους 
λογαριασμούς, από ετήσια συνοπτική 
παρουσίαση των τελικών εκθέσεων 
λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν, καθώς και γνωμοδότηση 
ανεξάρτητου ελεγκτή και έκθεση ελέγχου.

Or. fr

Τροπολογία 22
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η συχνότητα των λογιστικών ελέγχων 
των πράξεων θα πρέπει να είναι ανάλογη 
με το μέγεθος της ενωσιακής στήριξης που 
παρέχεται από το Ταμείο. Συγκεκριμένα, ο 
αριθμός των διενεργούμενων λογιστικών 
ελέγχων θα πρέπει να μειώνεται, όταν η 
συνολική επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης 
δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρόλα 
αυτά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
διενέργειας λογιστικών ελέγχων ανά πάσα 
στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις 

(35) Η συχνότητα των λογιστικών ελέγχων 
των πράξεων θα πρέπει να είναι ανάλογη 
με το μέγεθος της ενωσιακής στήριξης που 
παρέχεται από το Ταμείο. Συγκεκριμένα, ο 
αριθμός των διενεργούμενων λογιστικών 
ελέγχων θα πρέπει να μειώνεται, όταν η 
συνολική επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης 
δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρόλα 
αυτά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
διενέργειας λογιστικών ελέγχων ανά πάσα 
στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις 
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παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο 
δείγματος ελέγχου. Για να είναι το επίπεδο 
των λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής 
ανάλογο με τον κίνδυνο, η Επιτροπή θα 
πρέπει να είναι σε θέση να μειώνει το 
ελεγκτικό της έργο σε σχέση με τα 
επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν 
υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν 
είναι αξιόπιστη η ελεγκτική αρχή. 
Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής των 
λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να 
λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο σκοπός και
τα χαρακτηριστικά των στοχευόμενων 
πληθυσμών του Ταμείου.

παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο 
δείγματος ελέγχου. Για να είναι το επίπεδο 
των λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής 
ανάλογο με τον κίνδυνο, η Επιτροπή θα 
πρέπει να είναι σε θέση να μειώνει το 
ελεγκτικό της έργο σε σχέση με τα 
επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν 
υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν 
είναι αξιόπιστη η ελεγκτική αρχή. 
Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής των 
λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να 
λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο σκοπός, τα 
χαρακτηριστικά των στοχευόμενων 
πληθυσμών του Ταμείου, και ο 
εθελοντικός χαρακτήρας των 
οργανώσεων που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από αυτό.

Or. fr

Τροπολογία 23
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι 
εκτελεστικές εξουσίες όσον αφορά το 
υπόδειγμα των ετήσιων και των τελικών 
εκθέσεων υλοποίησης και του καταλόγου 
κοινών δεικτών, το υπόδειγμα δομημένης 
έρευνας επισκόπησης για τους τελικούς 
αποδέκτες, το σύστημα ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ κρατών 
μελών και Επιτροπής, το υπόδειγμα της 
δήλωσης διαχείρισης, τα υποδείγματα για 
τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, την 
έκθεση γνωμοδότησης και ετήσιου ελέγχου 
και τη μεθοδολογία που ακολουθείται για 
τη μέθοδο δειγματοληψίας, τους κανόνες 
σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που 
συλλέγονται κατά τη διενέργεια των 
ελέγχων και το υπόδειγμα των αιτήσεων 

(40) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι 
εκτελεστικές εξουσίες όσον αφορά το 
υπόδειγμα των ετήσιων και των τελικών 
εκθέσεων υλοποίησης και του καταλόγου 
κοινών δεικτών, το σύστημα ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ κρατών 
μελών και Επιτροπής, το υπόδειγμα της 
δήλωσης διαχείρισης, τα υποδείγματα για 
τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, την 
έκθεση γνωμοδότησης και ετήσιου ελέγχου 
και τη μεθοδολογία που ακολουθείται για 
τη μέθοδο δειγματοληψίας, τους κανόνες 
σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που 
συλλέγονται κατά τη διενέργεια των 
ελέγχων και το υπόδειγμα των αιτήσεων 
πληρωμής θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
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πληρωμής θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή φροντίζει να εκδώσει κανόνες 
που να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον 
εθελοντικό χαρακτήρα των οργανώσεων-
εταίρων του Ταμείου.

Or. fr

Τροπολογία 24
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
ελευθερίες που αναγνωρίζονται κυρίως 
από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον 
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
τον σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα δικαιώματα του παιδιού, τα
δικαιώματα των ηλικιωμένων, την ισότητα 
γυναικών και ανδρών και την απαγόρευση 
διακρίσεων. Ο παρών κανονισμός πρέπει 
να εφαρμοστεί σύμφωνα μ’ αυτά τα 
δικαιώματα και τις αρχές.

(41) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
ελευθερίες που αναγνωρίζονται κυρίως 
από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον 
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
τον σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα δικαιώματα του παιδιού, 
του δικαιώματος στις παροχές 
κοινωνικής πρόνοιας και του 
δικαιώματος στην κατοικία, τα 
δικαιώματα των ηλικιωμένων, την ισότητα 
γυναικών και ανδρών και την απαγόρευση 
διακρίσεων. Ο παρών κανονισμός πρέπει 
να εφαρμοστεί σύμφωνα μ’ αυτά τα 
δικαιώματα και τις αρχές.

Or. fr
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Τροπολογία 25
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42 α) Το Ταμείο συμβάλλει στην 
προσπάθεια που πρέπει να αναλάβει το 
κάθε κράτος μέλος της Ένωσης 
προκειμένου να θέσει τέλος στο 
φαινόμενο των αστέγων, κατά τα 
προβλεπόμενα στο ψήφισμα Β7-
0475/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 26
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 27
Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά 
πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά 
ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η 
ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί 
σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που 
έχουν ορισθεί από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές σε στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις-εταίρους που σε μια πρώτη 
φάση είναι οι εθνικές, περιφερειακές ή 
τοπικές οργανώσεις που ασχολούνται με 
τη διανομή τροφίμων και γεωργικών 
προϊόντων στους απόρους·

Or. fr

Τροπολογία 28
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 29
Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή 
μια ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
υπεύθυνη για την έναρξη ή την έναρξη και 
την εκτέλεση πράξεων·

Or. fr

Τροπολογία 30
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 31
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους υγιεινά τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική 
χρήση τους. Η διανομή γίνεται μέσω 
οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από 
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κράτη μέλη. τα κράτη μέλη και που ένα μέρος των 
συνεταιριστικών και/ή εθελοντικών 
δραστηριοτήτων τους αφορά τη διανομή 
τροφίμων και/ή γεωργικών προϊόντων 
στους απόρους.

Or. fr

Τροπολογία 32
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και αγαθών και 
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των απόρων.

2. Το Ταμείο μπορεί μέσω των 
οργανώσεων-εταίρων να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και αγαθών και 
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των απόρων και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους και/ή συμβάλλουν 
στην προστασία της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειάς τους.

Or. fr

Τροπολογία 33
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του 
Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, 
της υποβολής εκθέσεων και της 
αξιολόγησης. Μεριμνούν επίσης να είναι 
απλή η εφαρμογή για τις οργανώσεις-
εταίρους και για τους δικαιούχους.
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Or. fr

Τροπολογία 34
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Λόγω της συνεταιριστικής φύσης και 
του εθελοντικού χαρακτήρα των 
οργανώσεων-εταίρων και/ή των 
δικαιούχων, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη ασκούν τους αντίστοιχους ρόλους 
τους σε σχέση με το Ταμείο, με μόνιμο 
σκοπό τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους, και με 
μόνιμο σκοπό τη μέγιστη απλοποίηση 
των κανόνων και των συστημάτων 
διαχείρισης που βαρύνουν τις 
οργανώσεις-εταίρους και/ή τους 
δικαιούχους.

Or. fr

Τροπολογία 35
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή 
του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά 
την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο 
και στα προγράμματα ή τις δράσεις που 
συνδέονται με αυτό.

Or. fr

Τροπολογία 36
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Τα 
κριτήρια επιλογής των τροφίμων δίνουν 
προτεραιότητα στα προϊόντα ευρωπαϊκής 
καταγωγής. Τα κριτήρια επιλογής των 
τροφίμων καταρτίζονται κατά τρόπο που 
να συμβάλλουν στην υγιεινή και 
ισορροπημένη διατροφή των τελικών 
αποδεκτών. Στα κριτήρια επιλογής για τα 
τρόφιμα, και κατά περίπτωση για τα 
αγαθά, εξετάζονται επίσης οι κλιματικές 
και περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με 
σκοπό τη μείωση των απορριμάτων 
τροφών.

Or. fr

Τροπολογία 37
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
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από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
ανέρχονται σε 2 500 000 000 ευρώ σε 
τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
ανέρχονται σε 5 000 000 000 ευρώ σε 
τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 38
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή 
υλική στέρηση·

(α) πληθυσμός που υποφέρει από 
επισιτιστική ένδεια

Or. fr

Τροπολογία 39
Younous Omarjee

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) πληθυσμός που υποφέρει από 
σοβαρή υλική στέρηση·

Or. fr

Τροπολογία 40
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β



PA\928358EL.doc 23/45 PE505.979v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά με 
πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

(β) πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά με 
πολύ χαμηλό επίπεδο εισοδημάτων.

Or. fr

Τροπολογία 41
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το 0,35% των συνολικών πόρων 
διατίθεται στην τεχνική βοήθεια με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής.

4. Ποσοστό μη υπερβαίνον το 0,35% των 
συνολικών πόρων διατίθεται στην τεχνική 
βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Or. fr

Τροπολογία 42
Younous Omarjee

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος 
μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, ετοιμασμένο σε 
στενή συνεργασία με τις αρμόδιες 
περιφερειακές, τοπικές και λοιπές αρχές, 
με τις δικαιούχους οργανώσεις του υπό 
κατάργηση ΠΔΤΑ, με τις βασικότερες 
εθνικές, περιφερειακές, τοπικές και 
λοιπές οργανώσεις που συμμετέχουν στη 
διανομή τροφίμων προοριζόμενων για 
τους απόρους, καθώς και με τους 
οργανισμούς που έχουν αναλάβει την 
εκπροσώπηση της κοινωνίας των 
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πολιτών και την προαγωγή της ίσης 
μεταχείρισης, πρόγραμμα που καλύπτει 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο 
περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. fr

Τροπολογία 43
Younous Omarjee

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) α) ταυτοποίηση της επιλογής του 
είδους (ειδών) τροφικής και/ή υλικής 
στέρησης στην εξάλειψη της οποίας θα 
συμβάλει το επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
και περιγραφή των συγκεκριμένων τύπων 
τροφικής και ή υλικής στέρησης, καθώς 
και των κύριων χαρακτηριστικών και των 
στόχων της διανομής τροφίμων, και ιδίως 
νωπών γεωργικών προϊόντων όπως 
κρέατα, ψάρια, φρούτα, λαχανικά, 
σιτηρά, γαλακτοκομικά, ή αγαθών, και 
των συνοδευτικών μέτρων που θα 
εφαρμοστούν·

Or. fr

Τροπολογία 44
Younous Omarjee

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) περιγραφή του αντίστοιχου εθνικού 
συστήματος (συστημάτων) για κάθε είδος 
τροφικής και/ή υλικής στέρησης που 
αποτελεί αντικείμενο του προγράμματος·
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Or. fr

Τροπολογία 45
Younous Omarjee

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

 γ) περιγραφή των κριτηρίων επιλογής 
των οργανώσεων-εταίρων, τα οποία 
συνεκτιμούν την υποχρέωση των 
οργανώσεων-εταίρων να διανέμουν 
τρόφιμα στους απόρους απευθείας ή 
μέσω άλλων οργανώσεων-εταίρων·

Or. fr

Τροπολογία 46
Younous Omarjee

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) περιγραφή των όρων εφαρμογής του 
επιχειρησιακού προγράμματος, που να 
ορίζουν τη διαχειριστική αρχή, την αρχή 
πιστοποίησης, εάν είναι απαραίτητο, την 
επιφορτισμένη με τον έλεγχο αρχή και τη 
δικαιούχο οργάνωση για τις πληρωμές 
της Επιτροπής, καθώς και τη διαδικασία
παρακολούθησης της εφαρμογής

Or. fr

Τροπολογία 47
Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 48
Younous Omarjee

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 49
Younous Omarjee

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 50
Younous Omarjee

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) περιγραφή των μέτρων που έχουν 
ληφθεί για τη συμμετοχή των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών και άλλων 
δημόσιων αρχών, των δικαιούχων 
οργανώσεων στο πλαίσιο του υπό 
κατάργηση ΠΔΤΑ, των κυριότερων 
οργανώσεων που εμπλέκονται στη 
διανομή τροφίμων και/ή αγαθών στους 
απόρους, καθώς και των φορέων που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών 
και φορέων που είναι αρμόδιοι για την 
προώθηση της ισότητας και για τη μη 
εισαγωγή διακρίσεων στην προετοιμασία 
του επιχειρησιακού προγράμματος·

Or. fr

Τροπολογία 51
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται 
στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν 
άμεσα τα τρόφιμα και εκείνες που 
διανέμουν επίσης τα αγαθά, 
αναλαμβάνουν οι ίδιες δραστηριότητες που 
συμπληρώνουν την παροχή υλικής 
βοήθειας, με σκοπό την κοινωνική 
ενσωμάτωση των απόρων, είτε 
υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές 



PE505.979v02-00 28/45 PA\928358EL.doc

EL

από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

Or. fr

Τροπολογία 52
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 53
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υποβάλλει παρατηρήσεις 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Το κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρεί το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που πρότεινε.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει παρατηρήσεις 
εντός δύο μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Το κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρεί το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που πρότεινε.

Or. fr
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Τροπολογία 54
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί 
ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν 
παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή 
εγκρίνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, το αργότερο 
έξι μήνες μετά την επίσημη υποβολή του 
από το κράτος μέλος αλλά όχι πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2014.

3. Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί 
ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν 
παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή 
εγκρίνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, το αργότερο 
τρεις μήνες μετά την επίσημη υποβολή του 
από το κράτος μέλος αλλά όχι πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2014.

Or. fr

Τροπολογία 55
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 56
Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, την τροποποίηση 
επιχειρησιακού προγράμματος το αργότερο 
εντός πέντε μηνών από την επίσημη 
υποβολή της από το κράτος μέλος, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί 
ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν 
παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, την τροποποίηση 
επιχειρησιακού προγράμματος το αργότερο 
εντός τριών μηνών από την επίσημη 
υποβολή της από το κράτος μέλος, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί 
ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν 
παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 57
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε 
ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η 
ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, η 
ανάπτυξη ικανοτήτων και η δικτύωση, η 
ανάπτυξη των δικτύων διανομής σε 
ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια και 
ειδικότερα στις περιοχές εκείνες εντός 
των κρατών μελών όπου παρουσιάζονται 
τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
αποκλεισμού, η ανάπτυξη διεθνικών και 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων, καθώς 
και η διάδοση των σχετικών και 
καινοτόμων αποτελεσμάτων στον τομέα 
της διανομής τροφίμων και αγαθών στους 
απόρους.

Η Επιτροπή ενσωματώνει σε αυτή την 
πλατφόρμα και διασυνδέει μεταξύ τους 
τις οργανώσεις που εκπροσωπούν 
οργανώσεις-εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, 
καθώς και οργανώσεις-εταίρους και 
δικαιούχους σε επίπεδο κράτους μέλους.
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Η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται 
ένα δημόσιο διαδικτυακό τόπο 
αφιερωμένο αποκλειστικά στην ανωτέρω 
πλατφόρμα. Ο διαδικτυακός τόπος 
παρουσιάζει ειδικότερα τις διάφορες 
οργανώσεις-εταίρους, τις δράσεις τους 
και την ανάπτυξή τους σε ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή επικράτεια, 
συμπεριλαμβανομένων των 
υπεραπόκεντρων περιφερειών. 
Παρουσιάζει επίσης το σύνολο των 
εγγράφων και πληροφοριών που αφορούν 
τον παρουσιαστή και τη δουλειά της 
πλατφόρμας.

Or. fr

Τροπολογία 58
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανωτέρω 
πλατφόρμας, τουλάχιστον μία φορά 
κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει 
διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους στο 
επίπεδο της Ένωσης και με  τις κυριότερες 
οργανώσεις-εταίρους σε επίπεδο κράτους 
μέλους σχετικά με την υλοποίηση και την 
ευκολία υλοποίησης της στήριξης που 
προσφέρεται από το Ταμείο. Η Επιτροπή 
παρουσιάζει τον απολογισμό και τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής 
στο διαδικτυακό τόπο της που είναι 
αφιερωμένος αποκλειστικά στην 
πλατφόρμα.

Or. fr
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Τροπολογία 59
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη συμβολή των προσδοκώμενων 
υλοποιήσεων στα αποτελέσματα·

(δ) τη συμβολή των προσδοκώμενων 
υλοποιήσεων στους στόχους του Ταμείου·

Or. fr

Τροπολογία 60
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) τα προβλήματα που υπό το πρίσμα 
των οργανώσεων-εταίρων και των 
δικαιούχων έχουν σχέση με τη διαχείριση 
και την έμπρακτη εφαρμογή του Ταμείου.

Or. fr

Τροπολογία 61
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων 
αξιολόγηση, με σκοπό την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων που 
επιτεύχθηκαν καθώς και για τη μέτρηση

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

των οικονομικών αναγκών που 
αναφέρθηκαν από τις οργανώσεις-
εταίρους, και των δικαιούχων, σε ό,τι 
αφορά τη διανομή τροφίμων στους 
απόρους, καθώς και της προστιθέμενης 
αξίας του Ταμείου. Αυτή η αξιολόγηση 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2023.

Or. fr

Τροπολογία 62
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως μέσω 
του διαδικτυακού τόπου του αφιερωμένου 
αποκλειστικά στην πλατφόρμα, καθώς 
και τα κράτη μέλη, παρέχουν ενημέρωση 
σχετικά με τις ενέργειες που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις 
προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται 
στους απόρους, στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας και στο ευρύτερο κοινό. 
Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης, εξασφαλίζει 
την ευδιάκριτη προβολή της συνεισφοράς 
του Ταμείου και προβάλλει τους τελικούς 
αποδέκτες καθώς και τους εθελοντές των 
δικαιούχων οργανώσεων και των 
οργανώσεων-εταίρων.

Or. fr

Τροπολογία 63
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η διαχειριστική αρχή διατηρεί κατάλογο 
των πράξεων που χρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο σε μορφότυπο CSV ή XML, 
προσβάσιμο μέσω δικτυακού τόπου, για να 
εξασφαλίζεται διαφάνεια στη στήριξη του 
Ταμείου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 
τουλάχιστον πληροφορίες για το όνομα του 
δικαιούχου, τη διεύθυνσή του και το 
χορηγούμενο ποσό της ενωσιακής 
χρηματοδότησης, καθώς και το είδος 
υλικής στέρησης που στοχεύεται από τη 
χρηματοδότηση.

Η διαχειριστική αρχή διατηρεί κατάλογο 
των πράξεων που χρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο σε μορφότυπο CSV ή XML, 
προσβάσιμο μέσω δικτυακού τόπου, για να 
εξασφαλίζεται διαφάνεια στη στήριξη του 
Ταμείου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 
τουλάχιστον πληροφορίες για το όνομα του 
δικαιούχου, τη διεύθυνσή του και το 
χορηγούμενο ποσό της ενωσιακής 
χρηματοδότησης, καθώς και το είδος 
τροφικής και/ή υλικής στέρησης που 
στοχεύεται από τη χρηματοδότηση.

Or. fr

Τροπολογία 64
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι 
δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι 
ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την 
υποστήριξη που έχουν λάβει από το 
Ταμείο, τοποθετώντας τουλάχιστον μία 
αφίσα με στοιχεία σχετικά με την πράξη 
(ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει 
τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την 
Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το 
κοινό, σε κάθε σημείο στο οποίο 
παρέχονται τα τρόφιμα, τα αγαθά και, 
ενδοχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, 
εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των 
συνθηκών της διανομής.

 Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι 
δικαιούχοι οργανώσεις και οι οργανώσεις-
εταίροι τοποθετούν είτε μια ευρωπαϊκή 
σημαία είτε μία αφίσα με στοιχεία σχετικά 
με την πράξη (ελάχιστο μέγεθος Α3) που 
περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική 
υποστήριξη από την Ένωση.

Or. fr
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Τροπολογία 65
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι εν λόγω δικαιούχοι και οι οργανώσεις-
εταίροι που διαθέτουν δικτυακούς τόπους 
παρέχουν επίσης σύντομη περιγραφή της 
πράξης, που περιλαμβάνει τους στόχους 
και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει 
τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την 
Ένωση.

Οι εν λόγω δικαιούχοι και οι οργανώσεις-
εταίροι που διαθέτουν δικτυακούς τόπους 
παρέχουν επίσης σύντομη περιγραφή της 
πράξης, που περιλαμβάνει τους στόχους 
και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει 
τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την 
Ένωση και προβάλλουν τους τελικούς 
αποδέκτες καθώς και τους εθελοντές των 
οργανώσεων-εταίρων.

Or. fr

Τροπολογία 66
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλα τα μέτρα ενημέρωσης και 
επικοινωνίας που εφαρμόζει ο δικαιούχος 
και οι οργανώσεις-εταίροι αναγνωρίζουν 
τη στήριξη της πράξης από το Ταμείο, 
προβάλλοντας το έμβλημα της Ένωσης 
μαζί με αναφορά στην Ένωση και στο 
Ταμείο.

4. Τα μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας 
που εφαρμόζει ο δικαιούχος και οι 
οργανώσεις-εταίροι και που συνδέονται με 
κάποια δράση χρηματοδοτούμενη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζουν τη 
στήριξη της πράξης από το Ταμείο, 
προβάλλοντας το έμβλημα της Ένωσης 
μαζί με αναφορά στην Ένωση και στο 
Ταμείο.

Or. fr

Τροπολογία 67
Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 68
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συγχρηματοδότηση Χρηματοδότηση

Or. fr

Τροπολογία 69
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος 
δεν υπερβαίνει το 85% της δημόσιας 
επιλέξιμης δαπάνης.

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



PA\928358EL.doc 37/45 PE505.979v02-00

EL

Or. fr

Τροπολογία 70
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η βοήθεια την οποία η Ένωση 
προσφέρει μέσω των ενδιάμεσων 
πληρωμών και της πληρωμής τελικού 
υπολοίπου δεν υπερβαίνει το ποσό της 
δημόσιας στήριξης και το μέγιστο ποσό 
της χορηγούμενης από το Ταμείο 
στήριξης, έτσι όπως αυτές καθορίζονται 
με την απόφαση του Συμβουλίου περί 
έγκρισης του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Or. fr

Τροπολογία 71
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
Αύξηση στις πληρωμές για κράτη μέλη με 
προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες
1. Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα 
ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι 
πληρωμές του τελικού υπολοίπου 
μπορούν να αυξηθούν κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το 
αυξημένο ποσοστό, που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 100%, εφαρμόζεται σε 
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αιτήσεις πληρωμών που αφορούν τη 
λογιστική περίοδο κατά την οποία το 
κράτος μέλος υπέβαλε την αίτησή του και 
μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους
κατά τις οποίες το κράτος μέλος πληροί 
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) εάν το οικείο κράτος μέλος έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του 
Συμβουλίου·
(β) εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 του Συμβουλίου·
(γ) η χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε 
στη διάθεσή του σύμφωνα με τη Συνθήκη 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας.
2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, 
η στήριξη της Ένωσης με μορφή 
ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών 
του τελικού υπολοίπου δεν είναι 
υψηλότερη από τη δημόσια στήριξη και 
το ανώτατο ποσό της στήριξης από το 
Ταμείο, όπως ορίζεται στην απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Or. fr

Τροπολογία 72
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για στήριξη 
από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, εάν έχει 
πραγματοποιηθεί και πληρωθεί από 

1. Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για στήριξη 
από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, εάν έχει 
πραγματοποιηθεί και πληρωθεί από 
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δικαιούχο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 
31ης Δεκεμβρίου 2022.

δικαιούχο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 
31ης Δεκεμβρίου 2023.

Or. fr

Τροπολογία 73
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα τρόφιμα και τα αγαθά για αστέγους ή 
για παιδιά μπορούν να αγοράζονται από 
τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

Τα τρόφιμα και τα αγαθά που 
προορίζονται για τους τελικούς 
αποδέκτες του Ταμείου μπορούν να 
αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-
εταίρους.

Or. fr

Τροπολογία 74
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι
δεν καθυστερείται αδικαιολόγητα η 
παράδοση τροφίμων στις οργανώσεις-
εταίρους. Τα ποσά που προκύπτουν από 
συναλλαγή που αφορά τα εν λόγω 

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι δεν καθυστερείται αδικαιολόγητα η 
παράδοση τροφίμων στις οργανώσεις-
εταίρους. Τα ποσά που προκύπτουν από 
συναλλαγή που αφορά τα εν λόγω 
αποθέματα αξιοποιούνται προς όφελος των 
απόρων.
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αποθέματα αξιοποιούνται προς όφελος των 
απόρων και δεν χρησιμοποιούνται με 
σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης 
των κρατών μελών, που προβλέπεται στο 
άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού, να 
συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

Or. fr

Τροπολογία 75
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η υλική αυτή βοήθεια διανέμεται 
δωρεάν στους απόρους.

4. Η επισιτιστική και/ή υλική αυτή 
βοήθεια διανέμεται εν γένει δωρεάν στους 
απόρους. Εάν αυτή η επισιτιστική και/ή 
υλική βοήθεια που παρέχεται στους 
απόρους καλύπτει επίσης στόχους 
κοινωνικής ένταξης ή αποκατάστασης, 
τότε μπορούν να κληθούν οι τελικοί 
αποδέκτες να καταβάλλουν ένα αντίτιμο 
που δεν θα υπερβαίνει το 10% της τιμής 
της αγοράς και σε καμία περίπτωση δεν 
θα αντιστοιχεί στο κόστος εκτέλεσης της 
δράσης από τις οργανώσεις-εταίρους.

Or. fr

Τροπολογία 76
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) κατ’ αποκοπήν ποσά που δεν 
υπερβαίνουν τις 100 000 ευρώ δημόσιας 
στήριξης·

(γ) κατ’ αποκοπήν ποσά που δεν 
υπερβαίνουν τις 100 000 ευρώ δημόσιας 
στήριξης κατ' έτος·
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Or. fr

Τροπολογία 77
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) κατ’ αποκοπήν χρηματοδότηση που 
καθορίζεται με την εφαρμογή ενός 
ποσοστού σε μία ή περισσότερες 
προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών.

(δ) συγκεκριμένη χρηματοδότηση για μία 
ή περισσότερες προκαθορισμένες 
κατηγορίες δαπανών.

Or. fr

Τροπολογία 78
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και 
βασικών καταναλωτικών αγαθών για την 
προσωπική χρήση των αστέγων ή των 
παιδιών·

(α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και 
βασικών καταναλωτικών αγαθών για την 
προσωπική χρήση των τελικών 
αποδεκτών· 

Or. fr

Τροπολογία 79
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για προσωπική 

(β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για προσωπική 
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χρήση των αστέγων ή των παιδιών
αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος 
τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-
εταίρους, το κόστος μεταφοράς των
τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των 
οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ 
αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)· 

χρήση των τελικών αποδεκτών 
αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος 
τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-
εταίρους, το κόστος μεταφοράς των 
τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των 
οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ 
αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)· 

Or. fr

Τροπολογία 80
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες 
κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες 
αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις 
οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν 
απευθείας την υλική βοήθεια στους 
απόρους, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 
5% επί των δαπανών που αναφέρονται στο 
στοιχείο α)·

δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες 
κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες 
αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις 
οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν 
απευθείας ή έμμεσα την επισιτιστική 
και/ή υλική βοήθεια στους τελικούς 
αποδέκτες, βάσει κατ’ αποκοπήν 
ποσοστού 5% επί των δαπανών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Or. fr

Τροπολογία 81
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν πρωτοβουλίας των κρατών 
μελών, το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
μπορεί να χρηματοδοτήσει, μέχρι 
ανώτατου ποσοστού 4% της χορήγησης 
του Ταμείου, μέτρα προπαρασκευαστικά, 

2. Κατόπιν πρωτοβουλίας των κρατών 
μελών, το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
μπορεί να χρηματοδοτήσει, μέχρι 
ανώτατου ποσοστού 0,5% της χορήγησης 
που λαμβάνει από το Ταμείο, μέτρα 
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διαχειριστικά, παρακολούθησης, 
διοικητικής και τεχνικής βοήθειας, 
λογιστικού ελέγχου, ενημέρωσης, ελέγχου 
και αξιολόγησης που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Μπορεί επίσης να χρηματοδοτήσει τεχνική 
βοήθεια και ανάπτυξη ικανοτήτων των 
οργανώσεων-εταίρων.

προπαρασκευαστικά, διαχειριστικά, 
παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής 
βοήθειας, λογιστικού ελέγχου, 
ενημέρωσης, ελέγχου και αξιολόγησης που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Μπορεί επίσης να 
χρηματοδοτήσει τεχνική βοήθεια και 
ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεων-
εταίρων εντός ενός ανωτάτου ορίου ίσου 
προς το 2% της χορήγησης που το κράτος 
μέλος λαμβάνει από το Ταμείο.

Or. fr

Τροπολογία 82
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταβάλλει ως ενδιάμεσες 
πληρωμές το 90% του ποσού που 
προκύπτει από την εφαρμογή του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης που 
ορίζεται στην απόφαση για την έγκριση 
του επιχειρησιακού προγράμματος το 
οποίο αντιστοιχεί στην επιλέξιμη δημόσια 
δαπάνη που περιλαμβάνεται στην αίτηση 
πληρωμής. Καθορίζει το ετήσιο υπόλοιπο 
σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή επιστρέφει ως ενδιάμεσες 
πληρωμές το 90% του τελικού ποσού της 
δράσης το οποίο αντιστοιχεί στην 
επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που 
περιλαμβάνεται στην αίτηση πληρωμής. 
Καθορίζει το ετήσιο υπόλοιπο σύμφωνα με 
το άρθρο 47 παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 83
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 19, η 2. Η στήριξη της Ένωσης μέσω των 
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στήριξη της Ένωσης μέσω των ενδιάμεσων 
πληρωμών και της πληρωμής του τελικού 
υπολοίπου δεν είναι υψηλότερη από το 
ανώτατο ποσό της στήριξης από το Ταμείο, 
όπως ορίζεται στην απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

ενδιάμεσων πληρωμών και της πληρωμής 
του τελικού υπολοίπου δεν είναι 
υψηλότερη από το ανώτατο ποσό της 
στήριξης από το Ταμείο, όπως ορίζεται 
στην απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Or. fr

Τροπολογία 84
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το αθροιστικό ποσό της 
προχρηματοδότησης, των ενδιάμεσων 
πληρωμών και του ετήσιου υπολοίπου που 
καταβάλλει η Επιτροπή δεν υπερβαίνει το 
95 % της συνεισφοράς του Ταμείου στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

3. Το αθροιστικό ποσό της 
προχρηματοδότησης, των ενδιάμεσων 
πληρωμών και του ετήσιου υπολοίπου που 
καταβάλλει η Επιτροπή δεν υπερβαίνει τη 
συνεισφορά του Ταμείου στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Or. fr

Τροπολογία 85
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν καλυφθεί το ανώτατο όριο του 
95%, τα κράτη μέλη συνεχίζουν να 
υποβάλλουν αιτήσεις πληρωμής στην 
Επιτροπή.

4. Όταν καλυφθεί το ανώτατο όριο τα 
κράτη μέλη συνεχίζουν να υποβάλλουν 
αιτήσεις πληρωμής στην Επιτροπή.

Or. fr
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Τροπολογία 86
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναστείλει εν όλω ή εν μέρει κάποιες 
ενδιάμεσες πληρωμές, τότε μεριμνά η 
ίδια για όσες εξ αυτών είναι καταβλητέες 
σε οργανώσεις-αποδέκτες ή οργανώσεις-
εταίρους.

Or. fr


