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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον 
αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα 
κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και με τους κανόνες αποδέσμευσης για ορισμένα 
κράτη μέλη
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0301),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0143/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής ανάπτυξης και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Αλιείας
(A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω•

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 



PR\941491EL.doc PE514.735v01-006/17 PR\941491EL.doc

EL

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά 
ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική διαχείριση για 
ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες 
όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους 
σταθερότητα και με τους κανόνες 
αποδέσμευσης για ορισμένα κράτη μέλη.

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά 
ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική διαχείριση για 
ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες 
όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους 
σταθερότητα και με τους κανόνες 
αποδέσμευσης.

Or. en

Τροπολογία 2

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. Δύο κράτη μέλη θα 
επηρεαστούν σοβαρά από την επιβολή 
αυτού του ανώτατου ορίου. Απαιτείται 
συνεπώς περαιτέρω προστασία από τον 
κίνδυνο αυτόματης αποδέσμευσης των 
πιστώσεων κατά την περίοδο 2007-2013

Or. en

Αιτιολόγηση

Το λεγόμενο διπλό ανώτατο όριο θα επηρεάσει δύο κράτη μέλη, την Σλοβακία και την 
Ρουμανία.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Στα συμπεράσματά του της 7ης και 
8ης Φεβρουαρίου 2013, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο δήλωσε ότι όλα τα 
προγράμματα υπόκεινται σε διαδικασία 
αποδέσμευσης που θεσπίσθηκε βάσει της 
αρχής ότι τα ποσά που συνδέονται με μια 
αποδέσμευση τα οποία δεν καλύπτονται 
από προχρηματοδότηση ή αίτηση 
πληρωμής εντός περιόδου N+3 
αποδεσμεύονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην παράγραφο 87 των συμπερασμάτων του της 7ης και 8ης 
Φεβρουαρίου 2013, δεν δηλώνει μόνο ότι τα δύο κράτη μέλη που θίγονται από το διπλό 
ανώτατο όριο (Ρουμανία και Σλοβακία) πρέπει να βοηθηθούν ώστε να βρεθεί μια πρακτική 
λύση για τη μείωση του κινδύνου αυτόματης αποδέσμευσης κεφαλαίων από την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 αλλά διευκρίνισε πρώτα από όλα ότι στο πλαίσιο του επόμενου 
ευρωπαϊκού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και από το 2014 και έπειτα, τα προγράμματα 
όλων των κρατών μελών θα υπόκεινται σε κανόνα αποδέσμευσης N+3.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στα συμπεράσματά του της 8ης 
Φεβρουαρίου 2013, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
διερευνήσει πρακτικές λύσεις για τον 
περιορισμό του κινδύνου αυτόματης 
αποδέσμευσης των πιστώσεων από τα 
εθνικά κονδύλια της περιόδου 2007-2013 
για τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, 
συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

(7) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε 
επίσης την Επιτροπή να διερευνήσει 
πρακτικές λύσεις για τον περιορισμό του 
κινδύνου αυτόματης αποδέσμευσης των 
πιστώσεων από τα εθνικά κονδύλια της 
περιόδου 2007-2013 για τη Ρουμανία και 
τη Σλοβακία, συμπεριλαμβανομένης της
τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006.
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Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε 
επίσης την ανάγκη να διασφαλιστεί ένα 
διαχειρίσιμο επίπεδο και προφίλ για τις 
πληρωμές σε όλους τους τομείς, 
προκειμένου να περιοριστούν οι εκκρεμείς 
αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού ιδίως με την εφαρμογή 
κανόνων για τις αυτόματες αποδεσμεύσεις 
σε όλους τους τομείς. Κατά συνέπεια, οι 
διατάξεις χαλάρωσης των κανόνων 
αποδέσμευσης για τα κράτη μέλη που 
πλήττονται από την επιβολή του 
ανώτατου ορίου που προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ..../... [κανονισμός 
για τις κοινές διατάξεις] πρέπει να είναι 
ισορροπημένες, λαμβανομένων υπόψη 
των επιπτώσεών τους στις εκκρεμείς 
αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού.

(8) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε 
επίσης την ανάγκη να διασφαλιστεί ένα 
διαχειρίσιμο επίπεδο και προφίλ για τις 
πληρωμές σε όλους τους τομείς, 
προκειμένου να περιοριστούν οι εκκρεμείς 
αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού ιδίως με την εφαρμογή 
κανόνων για τις αυτόματες αποδεσμεύσεις 
σε όλους τους τομείς. Βάσει της 
παραγράφου 87 των συμπερασμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης και 8ης 
Φεβρουαρίου και δεδομένης της άνευ 
προηγουμένου κρίσης, οι διατάξεις 
χαλάρωσης των κανόνων αποδέσμευσης 
για τα κράτη μέλη πρέπει να είναι 
ισορροπημένες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παράταση στον κανόνα αποδέσμευσης 
από το 2014 και έπειτα, ο εισηγητής προτείνει να συστηματοποιηθεί ο κανόνας και να 
εφαρμοστεί από το 2011 σε όλα τα κράτη μέλη. Τούτο συνδέεται με το πρώτο μέρος της 
πρότασης της Επιτροπής περί προσαύξησης, στόχος του οποίου είναι η συστηματοποίηση του 
κανόνα προκειμένου να μην μπορεί κανένα κράτος που εισέρχεται σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
προσαρμογής να περιορίσει τον αυξημένο συντελεστή συγχρηματοδότησης. 
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Τροπολογία 6

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 
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.

(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. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στη 
βελτίωση της απορρόφησης των πόρων 
που έχουν δεσμευθεί για τα επιχειρησιακά 
προγράμματα στα κράτη μέλη. Αυτή η 
ευελιξία είναι αναγκαία για να 
αντιμετωπιστεί η βραδύτερη από την 
αναμενόμενη εφαρμογή των 
προγραμμάτων, που αφορά ορισμένα
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παράταση στον κανόνα αποδέσμευσης 
από το 2014 και έπειτα, ο εισηγητής προτείνει να συστηματοποιηθεί ο κανόνας και να 
εφαρμοστεί από το 2011 σε όλα τα κράτη μέλη. Τούτο συνδέεται με το πρώτο μέρος της 
πρότασης της Επιτροπής περί προσαύξησης, στόχος του οποίου είναι η συστηματοποίηση του 
κανόνα προκειμένου να μην μπορεί κανένα κράτος που εισέρχεται σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
προσαρμογής να περιορίσει τον αυξημένο συντελεστή συγχρηματοδότησης μέχρι το πέρας της 
περιόδου προγραμματισμού. 
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α). Το άρθρο 62 παράγραφος 1 σημείο 
ε) τροποποιείται ως εξής:
«ε) την υποβολή στην Επιτροπή, το 
αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2018, 
δήλωσης κλεισίματος του 
προγράμματος, στην οποία αξιολογείται 
η εγκυρότητα της αίτησης πληρωμής 
του τελικού υπολοίπου καθώς και η 
νομιμότητα και κανονικότητα των 
σχετικών συναλλαγών που καλύπτονται 
από την τελική κατάσταση δαπανών η 
οποία υποστηρίζεται από έκθεση 
τελικού ελέγχου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση του εισηγητή περί παράτασης της αυτόματης αποδέσμευσης κατά ένα 
χρόνο, η δήλωση κλεισίματος θα πρέπει να αποσταλεί στην επιτροπή μέχρι τις 31 Μαρτίου
2018.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β). Το άρθρο 67 παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής:
«1. Για πρώτη φορά το 2008 και έως τις 
30 Ιουνίου κάθε έτους, η διαχειριστική 
αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια 
έκθεση, και, έως τις 31 Μαρτίου 2018, 
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τελική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση 
του επιχειρησιακού προγράμματος.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση του εισηγητή περί παράτασης της αυτόματης αποδέσμευσης κατά ένα 
χρόνο, η τελική έκθεση θα πρέπει να αποσταλεί στην επιτροπή μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – εισαγωγική πρόταση και στοιχείο α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 77 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Το άρθρο 77 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 6 διαγράφεται.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 77 – παράγραφος 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
11α:
«11α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 10 και προκειμένου να 
διασφαλιστεί το ορθό κλείσιμο του 
προγράμματος, η συνεισφορά της 
Ένωσης, μέσω των πληρωμών του 
τελικού υπολοίπου, δεν αποκλίνει, σε 
επίπεδο προτεραιότητας, περισσότερο 
από 10% από το μέγιστο ποσό ενίσχυσης 
από τα ταμεία, σύμφωνα με τη 
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διατύπωση του σχεδίου χρηματοδότησης 
της τελικής απόφασης που ενέκρινε η 
Επιτροπή. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης σε 
επίπεδο προγράμματος δεν επηρεάζεται 
από μια απόκλιση σε επίπεδο 
προτεραιότητας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες μεγάλες τροποποιήσεις προγραμμάτων στο τέλος της 
περιόδου προγραμματισμού και προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική απορρόφηση 
των πόρων, προτείνεται ευελιξία της τάξης του 10% μεταξύ προτεραιοτήτων (όπως συνέβαινε 
την περίοδο 2000-2006).

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το άρθρο 89 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) τροποποιείται ως εξής:
«α) το κράτος μέλος έχει αποστείλει, έως
τις 31 Μαρτίου 2018, αίτηση πληρωμής 
που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
έγγραφα:»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση του εισηγητή περί παράτασης της αυτόματης αποδέσμευσης κατά ένα 
χρόνο, το τελικό υπόλοιπο πρέπει να καταβληθεί υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος έχει 
αποστείλει αίτηση πληρωμής έως τις 31 Μαρτίου 2018. 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 93 – παράγραφος 2β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«2β. «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, 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 2011 έως το 2013
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών τους 
προγραμμάτων».

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παράταση στον κανόνα αποδέσμευσης 
από το 2014 και έπειτα, ο εισηγητής προτείνει να συστηματοποιηθεί ο κανόνας και να 
εφαρμοστεί από το 2011 σε όλα τα κράτη μέλη. Τούτο συνδέεται με το πρώτο μέρος της 
πρότασης της Επιτροπής περί προσαύξησης, στόχος του οποίου είναι η συστηματοποίηση του 
κανόνα προκειμένου να μην μπορεί κανένα κράτος που εισέρχεται σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
προσαρμογής να επωφεληθεί από τον αυξημένο συντελεστή συγχρηματοδότησης μέχρι το πέρας 
της περιόδου προγραμματισμού.  Μεγαλύτερες περίοδοι θα βοηθήσουν στην βελτίωση του 
βαθμού απορρόφησης στα κράτη μέλη (όπως δηλώνει η Επιτροπή στην αιτιολογική σκέψη 9 και 
θα συντελέσουν στην επιλογή ποιοτικών προγραμμάτων. Θα προσφέρουν επίσης μια λύση που 
θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης με πιο αποτελεσματικό 
τρόπο. Η παρούσα τροπολογία δεν επηρεάζει τα συνολικά κονδύλια που προβλέπεται να 
διατεθούν για την περίοδο από τα ταμεία προς τα κράτη μέλη, ενώ ο δημοσιονομικός 
αντίκτυπος της πρότασης περί παράτασης της αυτόματης αποδέσμευσης κατά ένα χρόνο δεν 
μεταβάλλει το συνολικό ποσό των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 93 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Στην παράγραφο 3 προστίθεται το Διαγράφεται
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ακόλουθο εδάφιο:
«Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει την εφαρμογή 
της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 
93 παράγραφος 2 στοιχείο β) στην 
ανάληψη υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού του 2012 για το κράτος 
μέλος που αναφέρεται στην εν λόγω 
παράγραφο.»

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση τροποποίησης του κανονισμού 1083/2006 ως 
απάντηση στην οικονομική κρίση. Ο στόχος της είναι:

 η παράταση της περιόδου κατά την οποία μπορεί να αυξάνεται η συγχρηματοδότηση 
για τα κράτη μέλη που απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα. Τα κράτη μέλη που εισέρχονται σε 
πρόγραμμα προσαρμογής και λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση θα είναι σε θέση στο
μέλλον να λαμβάνουν αυξημένα ποσά κατά το χρονικό διάστημα της υπαγωγής τους 
στους μηχανισμούς στήριξης, χωρίς να μεταβάλλονται τα συνολικά κονδύλιά τους 
βάσει της πολιτικής για τη συνοχή για την περίοδο 2007-2013.

 Για να εφαρμόσει την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου 2013, δηλαδή για να συμμορφωθεί με την 
παράγραφο 87 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, η Επιτροπή επιδιώκει με την 
πρότασή της έναν μηχανισμό μέσω του οποίου θα επιτραπεί σε δύο κράτη μέλη - τη 
Ρουμανία και τη Σλοβακία - η εξαίρεση από τον κανόνα αποδέσμευσης n+3 για τα έτη 
2011 και 2012.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα συνολικά κονδύλια που προορίζονται από τα ταμεία προς τις 
χώρες και τα προγράμματα για την υπό συζήτηση περίοδο δεν μεταβάλλονται. Επίσης, δεν 
απαιτούνται τροποποιήσεις στα μέγιστα ποσά των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων 
συνοχής.

Η διαδικασία λήψης απόφασης επί του κανονισμού αυτού πραγματοποιείται σύμφωνα με  την 
συνήθη νομοθετική διαδικασία1 ενώ η τελική συμφωνία θα εξαρτηθεί από τις 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Συνδέεται επίσης με την έγκριση των κανονισμών για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) και για τις κοινές διατάξεις.

Προτάσεις του εισηγητή
Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής και συμφωνεί 
κατ` αρχήν ότι είναι ανάγκη να βοηθηθούν τα κράτη μέλη, ειδικά σε περίοδο κρίσης και 
σοβαρών δημοσιονομικών περιορισμών.

1) Πρόταση περί αύξησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης για ορισμένα κράτη μέλη
Η πρόταση για προσαύξηση αυξάνει το ποσοστό συγχρηματοδότησης κατά δέκα ποσοστιαίες 
μονάδες. Κάτι τέτοιο πρέπει να εφαρμόζεται στον άξονα προτεραιότητας των προγραμμάτων 
για τις νέες δηλούμενες δαπάνες που υποβάλλονται κατά την εν λόγω περίοδο και πρέπει να 
έχει στόχο εκείνα τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από τη κρίση και υπάγονται σε 
πρόγραμμα προσαρμογής. Το μέτρο κατατέθηκε με τροπολογία του κανονισμού 1083/2006 
από το 2011 και επρόκειτο αρχικά να επιτραπεί μόνο για αιτήσεις που θα υποβάλλονταν πριν 
το τέλος του έτους 2013. Ωστόσο, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα, η 
Επιτροπή πρότεινε να μην περιοριστεί η διάρκεια της εφαρμογής αυξημένου ποσοστού 

                                               
1 Άρθρο ... ΣΛΕΕ
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συγχρηματοδότησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 μόνο. Ο εισηγητής εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για την πρόταση αυτή διότι παραπέμπει αυτή στην μελλοντική κατάσταση 
σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις για τις κοινές διατάξεις.

2) Πρόταση προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος αυτόματης αποδέσμευσης 
κεφαλαίων για τη Ρουμανία και τη Σλοβακία
Η πρόταση για τη μείωση του κινδύνου αυτόματης αποδέσμευσης πόρων για τη Ρουμανία και 
τη Σλοβακία από τα κονδύλια της περιόδου 2007-2013 γίνεται κατανοητή δεδομένου ότι 
αυτές οι δύο χώρες θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις συνέπειες της θέσπισης από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο τον Φεβρουάριο ανώτατου ορίου για τις πιστώσεις της περιόδου 2014-2010 στο
110% εκείνων της περιόδου 2007-2013.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντούτοις και η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έτειναν 
πάντα να προωθούν διευθετήσεις βάσει αρχών και συστημικών λύσεων. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο έχει ήδη λάβει απόφαση υπέρ μιας τέτοιας συστημικής λύσης με την θεσμοθέτηση 
του κανόνα αποδέσμευσης n+3 για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2014-
2020. Μεταξύ άλλων, ο κανόνας σηματοδοτεί την γενική αποδοχή της ανάγκης παράτασης 
του κανόνα αποδέσμευσης ώστε να δίνεται περισσότερος χρόνος στα κράτη μέλη να 
προετοιμάσουν ικανοποιητικά και ποιοτικά προγράμματα.
Δεδομένου ότι αλλάζει η συνολική φιλοσοφία της πολιτικής συνοχής μετά το 2013 και 
προσανατολίζεται σε ένα σύστημα που κατευθύνεται από τα αποτελέσματα και βασίζεται στις 
επιδόσεις, ο εισηγητής προτείνει την ευθυγράμμιση του κανόνα αποδέσμευσης για το
υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου με τον μελλοντικό κανόνα. Αυτού του είδους η ευελιξία 
μπορεί να επισπεύσει ενδεχομένως την εκτέλεση των προγραμμάτων σε τούτους τους 
δύσκολους καιρούς και να συμβάλει στην απορρόφηση των πόρων που έχουν δεσμευθεί για 
τα επιχειρησιακά προγράμματα στο τέλος της περιόδου. Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί σε όλα 
τα κράτη μέλη η δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις πληρωμής έως το τέλος του 2014 για τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων του 2011, έως το τέλος του 2015 για τις αναλήψεις υποχρεώσεων 
του 2012 και έως το τέλος του 2016 για τις αναλήψεις υποχρεώσεων του 2013. Κάτι τέτοιο 
θα μειώσει τον κίνδυνο αυτόματης αποδέσμευσης για τις αναλήψεις υποχρεώσεων του 2011, 
του 2012 και του 2013 και θα δημιουργήσει έναν μηχανισμό ομαλής μετάβασης πριν την 
επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

Μια άλλη πρόταση περί επίσπευσης των πληρωμών προς τα κράτη μέλη θα προσδώσει 
μεγαλύτερη ευελιξία στα προγράμματα. Προκειμένου να αποφευχθούν πολυάριθμες 
τροποποιήσεις προγραμμάτων στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού και προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων, ο εισηγητής προτείνει ευελιξία 
της τάξης του 10% μεταξύ προτεραιοτήτων / αξόνων προτεραιότητας (όπως συνέβαινε την 
περίοδο 2000-2006). Ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζει κάτι τέτοιο είναι διότι έτσι θα είναι 
δυνατή μια πιο ευέλικτη προσέγγιση ως προς τις τροποποιήσεις των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων από εκείνη που επιτρέπουν οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές για το 
κλείσιμο. 

Συμπέρασμα
Η πρόταση επιδιώκει να ενοποιήσει τις προϋποθέσεις της σημερινής και της μελλοντικής 
περιόδου προγραμματισμού και να βοηθήσει τις χώρες να ξοδέψουν χρήματα με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα. Είναι ανάγκη να εκτελέσουν τα κράτη μέλη τα προγράμματά τους και 
να αξιοποιήσουν τα κονδύλια για την ανάπτυξη και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς 



PR\941491EL.doc PE514.735v01-0017/17 PR\941491EL.doc

EL

τους.
Η μακροχρόνια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση προκάλεσε οικονομικές απώλειες 
και στασιμότητα και είχε πολλές αρνητικές συνέπειες. Τα κράτη μέλη υποχρεώθηκαν να 
ακολουθήσουν αυστηρές πολιτικές προϋπολογισμού και πολιτικές δημοσιονομικής 
εξυγίανσης με αποτέλεσμα τον περιορισμό των επενδυτικών δραστηριοτήτων τόσο στον 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Είναι φανερό ότι η σημερινή κατάσταση όσον αφορά 
το επενδυτικό κλίμα και τις αναπτυξιακές πολιτικές είναι σαφώς χειρότερη σε σχέση με το τι 
αναμενόταν πριν τη κρίση. Δεδομένου του πρωτοφανούς αντικτύπου της κρίσης, είναι 
ανάγκη να καταστήσουμε ευκολότερη την διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων της 
Ένωσης ούτως ώστε να συμβάλουμε στην επίσπευση των επενδύσεων στα κράτη μέλη και 
στις περιφέρειες και να βελτιώσουμε την διοχέτευση πόρων στις οικονομίες.
Μια άλλη προστιθέμενη αξία της πρότασης είναι η συμβολή της στην ομαλή μετάβαση από 
την τρέχουσα στην προσεχή περίοδο προγραμματισμού. Η πρόταση μειώνει τον υπερβολικό
όγκο των αιτήσεων πληρωμών και μας απαλλάσσει από την ανάγκη να ενεργήσουμε 
βεβιασμένα και να αποφασίσουμε υπό πίεση.   
Το τρέχον σύστημα αποδέσμευσης στο σημερινό στάδιο των διαπραγματεύσεων για το 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ασταθές. Η προτεινόμενη αλλαγή συμβάλλει 
στην ευελιξία, την συνέχεια και την προβλεψιμότητα των πολιτικών για τις επενδύσεις και 
την ανάπτυξη.


