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κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

Έκθεση 

Evgeni Kirilov A7-0055/2010 

Γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισµένων 

απαιτήσεων, και διατάξεων σχετικών µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Το πεδίο εφαρµογής της διάταξης 

σχετικά µε την προβλεπόµενη διάρκεια της 

πράξης πρέπει να διευκρινιστεί. 

Συγκεκριµένα, είναι σκόπιµο να 

περιοριστούν οι διατάξεις στις πράξεις 
εκείνες οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται 
από το ΕΚΤ και υπάγονται στους κανόνες 

περί κρατικών ενισχύσεων µε υποχρέωση 

διατήρησης των επενδύσεων ή των θέσεων 
εργασίας που δηµιουργούνται. Περαιτέρω, 
είναι απαραίτητο να εξαιρεθεί η εφαρµογή 

της εν λόγω διάταξης στις πράξεις εκείνες 

οι οποίες, µετά το πέρας τους, υφίστανται 

σηµαντική τροποποίηση µέσω της παύσης 

της παραγωγικής διαδικασίας λόγω µη 

δόλιας πτώχευσης. 

(9) Το πεδίο εφαρµογής της διάταξης 

σχετικά µε την προβλεπόµενη διάρκεια της 

πράξης πρέπει να διευκρινιστεί. 

Συγκεκριµένα, είναι σκόπιµο να 

περιοριστούν οι διατάξεις στις δράσεις 
εκείνες οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο της 
συνδροµής από το ΕΚΤ και υπάγονται 
στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 

µε υποχρέωση διατήρησης των 

επενδύσεων. Περαιτέρω, είναι απαραίτητο 

να εξαιρεθεί η εφαρµογή της εν λόγω 

διάταξης στις πράξεις εκείνες οι οποίες, 

µετά το πέρας τους, υφίστανται σηµαντική 

τροποποίηση µέσω της παύσης της 

παραγωγικής διαδικασίας λόγω µη δόλιας 

πτώχευσης. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης 
Ιουνίου 2009, µε τίτλο "Κοινή δέσµευση 
για την απασχόληση", προκειµένου να 
αµβλυνθούν τα προβλήµατα σχετικά µε 
τις ταµειακές ροές τα οποία προκύπτουν 
στα κράτη µέλη ως συνέπεια των 
δηµοσιονοµικών περιορισµών κατά τη 
διάρκεια της κορύφωσης της κρίσης και 
να επιταχυνθεί η εφαρµογή των ενεργών 
µέτρων για την αγορά εργασίας που 
αποσκοπούν στη στήριξη των πολιτών 
και, πιο συγκεκριµένα, των ανέργων ή 
όσων αντιµετωπίζουν κίνδυνο ανεργίας, 
είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν για 
περιορισµένη χρονική περίοδο οι 
διατάξεις αναφορικά µε τον υπολογισµό 
των ενδιάµεσων πληρωµών. Για το λόγο 
αυτό ενδείκνυται, χωρίς να 
µεταβάλλονται οι εθνικές υποχρεώσεις 
συγχρηµατοδότησης οι οποίες ισχύουν για 
τα επιχειρησιακά προγράµµατα καθ’ όλη 
την περίοδο προγραµµατισµού, να 
ικανοποιήσει η Επιτροπή , εφόσον το 
ζητήσουν τα κράτη µέλη, τις αιτήσεις 
ενδιάµεσων πληρωµών στο 100% της 
δηµόσιας συνεισφοράς για κάθε άξονα 
προτεραιότητας των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων που 
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ. 

∆ιαγράφεται 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Λόγω των εξαιρετικών 
περιστάσεων και δεδοµένου του σοβαρού 
και άνευ προηγουµένου αντικτύπου από 
την τρέχουσα οικονοµική και 



 

 

χρηµατοοικονοµική κρίση στους 
προϋπολογισµούς των κρατών µελών, 
χρειάζεται να υπάρξει πρόσθετη δόση 
προχρηµατοδότησης για το 2010 για τα 
κράτη µέλη που πλήττονται τα µέγιστα 
από την κρίση, ώστε να καταστεί δυνατή 
µία κανονική ταµειακή ροή και να 
διευκολυνθούν οι πληρωµές προς τους 
δικαιούχους κατά την υλοποίηση 
προγραµµάτων. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Είναι σκόπιµο να µετατεθεί η λήξη 
της προθεσµίας για τον υπολογισµό της 
αυτόµατης αποδέσµευσης των ετήσιων 
πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων 
που εγγράφονται στον ετήσιο 
προϋπολογισµό και σχετίζονται µε τη 
συνολική ετήσια συνεισφορά 2007, ώστε 
να βελτιωθεί η απορρόφηση πόρων που 
έχουν δεσµευθεί για ορισµένα 
επιχειρησιακά προγράµµατα. Αυτή η 
ευελιξία είναι απαραίτητη λόγω της 
µεγαλύτερης του αναµενοµένου 
καθυστέρησης στην εκκίνηση και της 
αργοπορηµένης έγκρισης των 
προγραµµάτων. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Μετά την, µεταξύ άλλων στοιχείων, 
αλλαγή στη διεργασία λήψεως 
αποφάσεων που επέρχεται από την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, οι τροποποιήσεις που 
προβλέπονται από τον παρόντα 
κανονισµό δεν έχουν εισαχθεί εγκαίρως 
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για να αποτραπεί η εφαρµογή του εν ισχύι 
άρθρου 93, παράγραφος 1 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Κατά 
συνέπεια, οι αποδεσµεύσεις στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή θα οδηγούσαν, 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του κανονισµού 
(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του 
Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη 
θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού 
που εφαρµόζεται στο γενικό 
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων1 (ο δηµοσιονοµικός 
κανονισµός), στην ακύρωση πιστώσεων 
του οικονοµικού έτους 2007 οι οποίες θα 
έπρεπε να κλιµακωθούν στα οικονοµικά 
έτη 2008 έως 2013 κατ’ εφαρµογή των 
κανόνων που εισάγει ο κανονισµός αυτός. 
Ως εκ τούτου είναι σκόπιµο να 
προβλεφθεί εν είδει µεταβατικού µέτρου η 
δυνατότητα ανασύστασης, εφόσον 
χρειάζεται, των αντιστοίχων πιστώσεων 
µε σκοπό την υλοποίηση των 
τροποποιηµένων κανόνων περί 
αποδέσµευσης. 

 _________________ 
1ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 – στοιχείο α 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

Άρθρο 44 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ταµείων ή άλλων συστηµάτων 

κινήτρων για τη χορήγηση δανείων, 

εγγυήσεων για αποπληρωτέες επενδύσεις 

ή ισοδύναµων µέσων για την ενεργειακή 

απόδοση και τη χρήση ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας στα κτίρια, 

συµπεριλαµβανοµένων των υπαρχουσών 

κατοικιών. 

γ) ταµείων ή άλλων συστηµάτων κινήτρων 

για τη χορήγηση δανείων, εγγυήσεων για 

αποπληρωτέες επενδύσεις ή ισοδύναµων 

µέσων για την ενεργειακή απόδοση και τη 

χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα 

κτίρια, συµπεριλαµβανοµένων των 

υπαρχουσών κατοικιών. 

(∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο) 

 



 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 – στοιχείο β 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

Άρθρο 44 – δεύτερο εδάφιο – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν οι πράξεις αυτές οργανώνονται µέσω 

ταµείων χαρτοφυλακίου, δηλαδή ταµείων που 

συγκροτούνται για να επενδύουν σε 

περισσότερα από ένα ταµεία επιχειρηµατικών 

κεφαλαίων, ταµείων εγγυήσεων και 

δανειοδοτήσεων και ταµείων αστικής 

ανάπτυξης, ταµείων ή άλλων συστηµάτων 

κινήτρων για τη χορήγηση δανείων, 

εγγυήσεων για αποπληρωτέες επενδύσεις ή 

ισοδύναµων µέσων για την ενεργειακή 

απόδοση και τη χρήση ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας στα κτίρια, συµπεριλαµβανοµένων 

των υπαρχουσών κατοικιών, το κράτος µέλος 

ή η διαχειριστική αρχή τις υλοποιούν µε µία ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες µορφές: 

 Όταν οι πράξεις αυτές οργανώνονται µέσω 

ταµείων χαρτοφυλακίου, δηλαδή ταµείων 

που συγκροτούνται για να επενδύουν σε 

περισσότερα από ένα ταµεία 

επιχειρηµατικών κεφαλαίων, ταµείων 

εγγυήσεων και δανειοδοτήσεων και ταµείων 

αστικής ανάπτυξης, ταµείων ή άλλων 

συστηµάτων κινήτρων για τη χορήγηση 

δανείων, εγγυήσεων για αποπληρωτέες 

επενδύσεις ή ισοδύναµων µέσων για την 

ενεργειακή απόδοση και τη χρήση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα κτίρια, 

συµπεριλαµβανοµένων των υπαρχουσών 

κατοικιών, το κράτος µέλος ή η 

διαχειριστική αρχή τις υλοποιούν µε µία ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες µορφές: 

(∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο) 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν προστίθεται µια κατηγορία δαπανών 

κατά τη στιγµή της αναθεώρησης 

επιχειρησιακού προγράµµατος, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 33, κάθε δαπάνη η 

οποία εµπίπτει στην εν λόγω κατηγορία 

είναι επιλέξιµη από την ηµεροµηνία 

υποβολής στην Επιτροπή της αίτησης 

αναθεώρησης του επιχειρησιακού 

προγράµµατος. 

Όταν προστίθεται µια νέα κατηγορία 
δαπανών, όπως ορίζεται στον πίνακα 1 
του Μέρους Α του Παραρτήµατος II του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/20061 της 
Επιτροπής, κατά τη στιγµή της 
αναθεώρησης επιχειρησιακού 

προγράµµατος, όπως ορίζεται στο άρθρο 

33 του παρόντος κανονισµού, κάθε 
δαπάνη η οποία εµπίπτει στην εν λόγω 

κατηγορία είναι επιλέξιµη από την 

ηµεροµηνία υποβολής στην Επιτροπή της 

αίτησης αναθεώρησης του επιχειρησιακού 
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προγράµµατος. 

 _________________ 
1 ΕΕ L 371, 27.12.2006, σ. 1. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 8 – στοιχείο α 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πράξεις οι οποίες λαµβάνουν συνεισφορά 
από το ΕΚΤ θεωρείται ότι δεν διατηρούν 

τη συνεισφορά µόνον όταν υπόκεινται σε 

υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης 

σύµφωνα µε τους κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων κατά την έννοια του άρθρου 
87 της Συνθήκης και όταν υφίστανται 
σηµαντική τροποποίηση η οποία 

προκαλείται από την παύση της 

παραγωγικής δραστηριότητας εντός της 

προθεσµίας που ορίζεται στους εν λόγω 

κανόνες. 

∆ράσεις οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο 
της συνδροµής από το ΕΚΤ θεωρείται ότι 
δεν διατηρούν τη συνεισφορά µόνον όταν 

υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης της 

επένδυσης σύµφωνα µε τους εν ισχύι 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων κατά 

την έννοια του άρθρου 107 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και όταν υφίστανται σηµαντική 
τροποποίηση η οποία προκαλείται από την 

παύση της παραγωγικής δραστηριότητας 

εντός της προθεσµίας που ορίζεται στους 

εν λόγω κανόνες. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 8 – στοιχείο α 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη µπορούν να µειώσουν τα 

οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο χρονικά 

περιθώρια σε τρία χρόνια σε περίπτωση 

διατήρησης της επένδυσης ή των θέσεων 
εργασίας που δηµιουργήθηκαν από ΜΜΕ. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να µειώσουν τα 

οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο χρονικά 

περιθώρια σε τρία χρόνια σε περίπτωση 

διατήρησης επένδυσης από ΜΜΕ. 

 



 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σηµείο ii 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ii) του ποσοστού του συνολικού ποσού 
των πιστοποιηµένων επιλέξιµων δαπανών 

που καταβάλλονται από τους δικαιούχους 

και της συνολικής χρηµατοδότησης του 

προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένης της 

κοινοτικής χρηµατοδότησης και της 

εθνικής συµµετοχής· 

(ii) του λόγου του συνολικού ποσού των 
πιστοποιηµένων επιλέξιµων δαπανών που 

καταβάλλονται από τους δικαιούχους προς 

τη συνολική χρηµατοδότηση του 

προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένης της 

κοινοτικής χρηµατοδότησης και της 

εθνικής συµµετοχής· 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 10 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

Άρθρο 77 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Το άρθρο 77 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

∆ιαγράφεται 

«Άρθρο 77  

Κοινοί κανόνες υπολογισµού ενδιάµεσων 
πληρωµών και πληρωµών του τελικού 
υπολοίπου 

 

1. Οι ενδιάµεσες πληρωµές και οι 
πληρωµές του τελικού υπολοίπου 
υπολογίζονται εφαρµόζοντας το ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης που ορίζεται στην 
απόφαση σχετικά µε το οικείο 
επιχειρησιακό πρόγραµµα για κάθε άξονα 
προτεραιότητας, στην επιλέξιµη δαπάνη 
που µνηµονεύεται στο πλαίσιο του εν 
λόγω άξονα προτεραιότητας σε κάθε 
δήλωση δαπανών πιστοποιηµένη από την 
αρχή πιστοποίησης. 

 

Ωστόσο, η κοινοτική συνεισφορά µέσω 
των ενδιάµεσων πληρωµών και των 
πληρωµών του τελικού υπολοίπου δεν 
είναι µεγαλύτερη από τη δηµόσια 
συνεισφορά και το ανώτατο ποσό 
συνδροµής από τα Ταµεία για κάθε άξονα 
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προτεραιότητας που ορίζεται στην 
απόφαση της Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

2. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1, στην περίπτωση 
επιχειρησιακών προγραµµάτων που 
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, οι 
ενδιάµεσες πληρωµές από την Επιτροπή 
για τις δηλώσεις δαπανών που 
αποστέλλουν τα κράτη µέλη έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2010 µπορούν, αν ένα κράτος 
µέλος το ζητήσει προκειµένου να 
διευκολυνθεί η εφαρµογή των µέτρων για 
την καταπολέµηση της κρίσης, να 
πραγµατοποιηθούν µε καταβολή του 
100% της δηµόσιας συνεισφοράς για 
κάθε άξονα προτεραιότητας, όπως 
αναφέρεται στον εν λόγω άξονα 
προτεραιότητας στη δήλωση δαπανών η 
οποία πιστοποιείται από την αρχή 
πιστοποίησης. Όταν το κράτος µέλος 
προβεί σε αυτή την επιλογή, η Επιτροπή 
εφαρµόζει το εν λόγω σύστηµα σε όλες τις 
αιτήσεις ενδιάµεσων πληρωµών που 
αποστέλλονται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 
2010 για το εν λόγω επιχειρησιακό 
πρόγραµµα. 

 

Η διαφορά ανάµεσα στο συνολικό 
καταβαλλόµενο ποσό σύµφωνα µε το 
πρώτο εδάφιο και το υπολογιζόµενο ποσό 
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 δεν λαµβάνεται υπόψη 
στον υπολογισµό των ενδιάµεσων 
πληρωµών για τις δηλώσεις δαπανών οι 
οποίες αποστέλλονται µετά τις 31 
∆εκεµβρίου 2010. Ωστόσο, η εν λόγω 
διαφορά λαµβάνεται υπόψη για τους 
σκοπούς της διάταξης σύµφωνα µε το 
άρθρο 79, παράγραφος 1 και τον 
υπολογισµό των πληρωµών του τελικού 
υπολοίπου.» 

 

 



 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 11 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

Άρθρο 82 – παράγραφος 1 - δεύτερο εδάφιο - στοιχείο στ) (νέο) και εδάφιο 2α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Το άρθρο 82 παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής: 

 α) στο δεύτερο εδάφιο, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο: 

 «στ) για τα κράτη µέλη στα οποία 
χορηγήθηκαν δάνεια το 2009, σύµφωνα 
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 
του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 
2002 για τη θέσπιση ενός µηχανισµού 
µεσοπρόθεσµης οικονοµικής στήριξης 
του ισοζυγίου πληρωµών των κρατών 
µελών1, ή τα κράτη µέλη των οποίων το 
ΑΕγχΠ σηµείωσε το 2009 µείωση άνω 
του 10% σε πραγµατικές τιµές εν 
συγκρίσει προς το 2008, το 2010 2% της 
συνεισφοράς από το Ταµείο Συνοχής και 
4% της συνεισφοράς από το ΕΚΤ στο 
επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

 _____________ 
1 ΕΕ L 53, 23.2.2002, σ. 1.» 

 β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 «Για την εφαρµογή των κριτηρίων σε 
µνεία των οποίων προβαίνει το στοιχείο 
στ) του δευτέρου εδαφίου ,τα ποσοτικά 
στοιχεία για το ΑΕγχΠ βασίζονται στις 
κοινοτικές στατιστικές που 
δηµοσιεύθηκαν τον Νοέµβριο 20092. 

 _______________ 
2 Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Προβλέψεις 
Φθινόπωρο 2009 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
αριθ. 10. 2009. Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων 
της ΕE, Λουξεµβούργο).» 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 12 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
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Άρθρο 88 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, στις περιπτώσεις στις οποίες 

εντοπίζονται από ελέγχους που διεξάγει το 
κράτος µέλος παρατυπίες πράξεων που 

υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης 

µερικού κλεισίµατος, εφαρµόζεται το 

άρθρο 98, παράγραφοι 2 και 3. Η δήλωση 

δαπανών που αναφέρεται στο στοιχείο α) 

της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 

προσαρµόζεται αναλόγως. 

Ωστόσο, στις περιπτώσεις στις οποίες 

εντοπίζονται από το κράτος µέλος 

παρατυπίες πράξεων που υπόκεινται σε 

υποχρέωση δήλωσης µερικού κλεισίµατος, 

εφαρµόζεται το άρθρο 98, παράγραφοι 2 

και 3. Η δήλωση δαπανών που αναφέρεται 

στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου προσαρµόζεται 

αναλόγως. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 12 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

Άρθρο 93 – παράγραφος 1 και παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Το άρθρο 93 τροποποιείται ως 
εξής:  

 α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείµενο: 

 «1. Η Επιτροπή αποδεσµεύει αυτοµάτως 

κάθε τµήµα του ποσού που υπολογίζεται 
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο σε ένα 
επιχειρησιακό πρόγραµµα το οποίο δεν 

χρησιµοποιήθηκε για την καταβολή των 

πληρωµών προχρηµατοδότησης ή των 

ενδιάµεσων πληρωµών, ή για το οποίο 

δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρωµής, 

σύµφωνα µε το άρθρο 86, έως τις 31 

∆εκεµβρίου του δεύτερου έτους µετά το 

έτος της ανάληψης υποχρεώσεων του 

προϋπολογισµού δυνάµει του 

προγράµµατος, µε την εξαίρεση της 

παραγράφου 2. 

 Για τις ανάγκες της αυτόµατης 
αποδέσµευσης η Επιτροπή υπολογίζει το 
ποσό προσθέτοντας ένα έκτο της 
αναλήψεως υποχρεώσεων από τον ετήσιο 
προϋπολογισµό η οποία σχετίζεται µε τη 
συνολική ετήσια συνεισφορά 2007 σε 
εκάστη των αναλήψεων υποχρεώσεων 



 

 

των προϋπολογισµών 2008 έως 2013.» 

 β) µετά την παράγραφο 2 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 

 «2α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο και την 
παράγραφο 2, οι προθεσµίες για 
αυτόµατη αποδέσµευση δεν ισχύουν για 
τις ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισµού οι οποίες σχετίζονται µε 
τη συνολική ετήσια συνεισφορά 2007.» 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1α 

 Μεταβατικά µέτρα 

 Για να καλυφθούν οι εξαιρετικές 
περιστάσεις της µετάβασης στους 
κανόνες αποδέσµευσης που θεσπίζει ο 
παρών κανονισµός, πιστώσεις που έχουν 
ακυρωθεί λόγω αποδεσµεύσεων στις 
οποίες προέβη η Επιτροπή για το 
οικονοµικό έτος 2007 κατ’ εφαρµογή του 
πρώτου εδαφίου του άρθρου 93, 
παράγραφος 1 και του άρθρου 97 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όπως 
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 284/20091, σύµφωνα µε το άρθρο 11 
του δηµοσιονοµικού κανονισµού, 
ανασυνίστανται στον βαθµό που είναι 
αναγκαίος για την υλοποίηση του 
δευτέρου εδαφίου του άρθρου 93, 
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον 
εν λόγω κανονισµό. 

_________________ 

 
1 ΕΕ L 94, 8.4.2009, σ. 10. 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, τα σηµεία 5) και 7) του άρθρου 1 

εφαρµόζονται από την 1η Αυγούστου 

2006, το σηµείο 8), το σηµείο 11) στοιχείο 
α), το σηµείο 11) στοιχείο β) σηµείο (i) 
καθώς και το σηµείο 13) του άρθρου 1 
εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 

και το σηµείο 4), το σηµείο 11) στοιχείο β) 
σηµείο (ii) και το σηµείο 11) στοιχείο γ) 
του άρθρου 1 εφαρµόζονται µε ισχύ από 

τις 10 Ιουνίου 2009. 

Ωστόσο, τα σηµεία 5) και 7) του άρθρου 1 

εφαρµόζονται από την 1η Αυγούστου 

2006, το σηµείο 8), το σηµείο 10) στοιχείο 
α), το σηµείο 10) στοιχείο β) σηµείο (i), το 
σηµείο 13) και το σηµείο 14) του άρθρου 1 
εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 

2007, και το σηµείο 4), το σηµείο 10) 
στοιχείο β) σηµείο (ii) και το σηµείο 10) 
στοιχείο γ) του άρθρου 1 εφαρµόζονται µε 
ισχύ από τις 10 Ιουνίου 2009. 

 

 

 


