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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για 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 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 177, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

                                                 
*  Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους πλάγιους 

χαρακτήρες· και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
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Κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή των Περιφερειών, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η άνευ προηγουµένου παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση και η οικονοµική ύφεση 
έχουν πλήξει σοβαρά την οικονοµική ανάπτυξη και τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα 
και έχουν προκαλέσει έντονη επιδείνωση των χρηµατοοικονοµικών και κοινωνικών 
συνθηκών σε πολλά κράτη µέλη. Ειδικότερα, ορισµένα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν 
σοβαρές δυσκολίες ή απειλούνται από τέτοιες δυσκολίες, παρουσίαζοντας κυρίως 
προβλήµατα στην οικονοµική τους ανάπτυξη και τη χρηµατοοικονοµική τους 
σταθερότητα και αντιµετωπίζοντας την επιδείνωση της κατάστασης του ελλείµµατος και 
του χρέους τους, λόγω και του διεθνούς οικονοµικού και χρηµατοπιστωτικού 
περιβάλλοντος. 

(2) Παρότι έχουν ήδη αναληφθεί σηµαντικές δράσεις για την αντιµετώπιση των αρνητικών 
επιπτώσεων της κρίσης, συµπεριλαµβανοµένων και τροποποιήσεων του νοµοθετικού 
πλαισίου, ο αντίκτυπος της χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην πραγµατική οικονοµία, στην 
αγορά εργασίας και τους πολίτες είναι ευρύτερα αισθητός. Η πίεση που ασκείται στους 
εθνικούς χρηµατοοικονοµικούς πόρους αυξάνεται και θα πρέπει άµεσα να ληφθούν 
περαιτέρω µέτρα για την ανακούφιση απ’ αυτήν, µέσω της µέγιστης και βέλτιστης 
χρήσης της χρηµατοδότησης από τα διαρθρωτικά ταµεία και το Ταµείο Συνοχής. 

(3) Σύµφωνα µε το άρθρο 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει τη δυνατότητα να χορηγείται εκ µέρους της Ένωσης  
χρηµατοδοτική ενίσχυση σε κράτος µέλος που αντιµετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει 
µεγάλο κίνδυνο να αντιµετωπίσει σοβαρές δυσκολίες οφειλόµενες σε έκτακτες 
περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του, ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του 
Συµβουλίου3, θέσπισε έναν ευρωπαϊκό µηχανισµό χρηµατοοικονοµικής σταθεροποίησης 
µε σκοπό τη διαφύλαξη της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας της Ένωσης. 

(4) Με τις εκτελεστικές αποφάσεις του Συµβουλίου 2011/77/EΕ, της 7ης ∆εκεµβρίου 20104, 
και 2011/344/EΕ, της 30ής Μαΐου 20115, χορηγήθηκε χρηµατοδοτική ενίσχυση στην 
Ιρλανδία και στην Πορτογαλία αντίστοιχα. 

(5) Η Ελλάδα αντιµετώπιζε ήδη σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική της 
σταθερότητα πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 407/2010. Συνεπώς 
η χρηµατοδοτική ενίσχυση προς την Ελλάδα δεν θα µπορούσε να βασιστεί στον εν λόγω 
κανονισµό. 

(6) Η συµφωνία µεταξύ πιστωτών και η συµφωνία δανειακής διευκόλυνσης που συνήφθησαν 
για την Ελλάδα στις 8 Μαΐου 2010 άρχισαν να ισχύουν στις 11 Μαΐου 2010. 
Προβλέπεται ότι, για όσο χρονικό διάστηµα εκκρεµούν ποσά βάσει της συµφωνίας 

                                                                                                                                                           
1 Γνώµη της 27ης Οκτωβρίου 2011 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της .... 
3 ΕΕ L 118 της 12.5.2010, σ. 1. 
4 ΕΕ L 30 της 4.2.2011, σ. 34. 
5 ΕΕ L 159 της 17.6.2011, σ. 88. 
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δανειακής διευκόλυνσης, η συµφωνία µεταξύ πιστωτών παραµένει σε πλήρη ισχύ και 
εφαρµόζεται επί τριετή περίοδο προγραµµατισµού. 

(7) Με τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 332/2002 του Συµβουλίου, της 18 Φεβρουαρίου 2002, για 
τη θέσπιση ενός µηχανισµού µεσοπρόθεσµης οικονοµικής στήριξης του ισοζυγίου 
πληρωµών των κρατών µελών1, προβλέπεται ότι το Συµβούλιο χορηγεί µεσοπρόθεσµη 
οικονοµική συνδροµή στις περιπτώσεις στις οποίες ένα κράτος µέλος το οποίο δεν έχει 
υιοθετήσει το ευρώ αντιµετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να 
αντιµετωπίσει δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωµών του. 

(8) Με τις αποφάσεις του Συµβουλίου 2009/102/ΕΚ, της 4ης Νοεµβρίου 20082, 
2009/290/EΚ, της 20ής Ιανουαρίου 20093, και 2009/459/EΚ, της 6ης Μαΐου 20094, 
χορηγήθηκε τέτοια οικονοµική συνδροµή στην Ουγγαρία, στη Λετονία και στη Ρουµανία 
αντίστοιχα. 

(9) Το χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια του οποίου η οικονοµική συνδροµή είναι 
διαθέσιµη στην Ιρλανδία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Πορτογαλία και τη Ρουµανία 
καθορίζεται στις οικείες αποφάσεις του Συµβουλίου. Το χρονικό διάστηµα κατά τη 
διάρκεια του οποίου η οικονοµική συνδροµή ήταν διαθέσιµη στην Ουγγαρία έληξε στις 4 
Νοεµβρίου 2010. 

(10) Το χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια του οποίου η οικονοµική ενίσχυση στο πλαίσιο 
της συµφωνίας µεταξύ πιστωτών και της σύµβασης δανειακής διευκόλυνσης της 
ευρωζώνης είναι διαθέσιµη στην Ελλάδα είναι διαφορετικό όσον αφορά κάθε κράτος 
µέλος που συµµετέχει στα εν λόγω µέσα.  

(11) Στις 11 Ιουλίου 2011 οι υπουργοί Οικονοµικών των 17 κρατών µελών της ευρωζώνης 
υπέγραψαν τη συνθήκη για την ίδρυση του ευρωπαϊκού µηχανισµού σταθεροποίησης 
(ΕΜΣ). Στα πλαίσια της εν λόγω συνθήκης, η οποία ακολουθεί την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 25ης Μαρτίου 2011, ο ΕΜΣ θα αναλάβει τον ρόλο που 
σήµερα διαδραµατίζουν το ευρωπαϊκό ταµείο χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας (EFSF) 
και ο ευρωπαϊκός µηχανισµός χρηµατοοικονοµικής σταθεροποίησης (EFSM) έως το 
2013. Εποµένως, ο ΕΜΣ θα πρέπει να ληφθεί ήδη υπόψη στον παρόντα κανονισµό. 

(12) Στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 23ης και 24ης Ιουνίου 2011 
χαιρετίστηκε η πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει τις συνέργειες µεταξύ του δανειακού 
προγράµµατος για την Ελλάδα και των ταµείων της Ένωσης, υποστηρίζοντας τις 
προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδας να απορροφήσει κεφάλαια 
της Ένωσης προκειµένου να τονωθεί η ανάπτυξη και απασχόληση εστιάζοντας εκ νέου 
την προσοχή στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας. Επιπλέον, τα συµπεράσµατα χαιρέτισαν και υποστήριξαν  την κατάρτιση από 
την Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος 
τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το 

                                                 
1 ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 1. 
2 ΕΕ L 37 της 6.2.2009, σ. 5. 
3 ΕΕ L 79 της 25.3.2009, σ. 39. 
4 ΕΕ L 150 της 13.6.2009, σ. 8. 
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Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το 
Ταµείο Συνοχής 1 συµβάλλει σε παρόµοιες προσπάθειες συνέργειας. 

(13) Προκειµένου να διευκολυνθεί η διαχείριση της χρηµατοδότησης από την Ένωση, να 
βοηθηθεί η επιτάχυνση των επενδύσεων σε κράτη µέλη και περιφέρειες και να βελτιωθεί 
η διαθεσιµότητα κεφαλαίων για την εφαρµογή της πολιτικής συνοχής, είναι αναγκαίο να 
επιτραπεί, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, προσωρινά και υπό την επιφύλαξη της 
περιόδου προγραµµατισµού 2014 έως 2020, η προσαύξηση των ενδιάµεσων πληρωµών 
και των πληρωµών του τελικού υπολοίπου από τα διαρθρωτικά Ταµεία καθώς και από το 
Ταµείο Συνοχής κατά ποσό αντίστοιχο δέκα εκατοστιαίων µονάδων άνω του ποσοστού 
συγχρηµατοδότησης που εφαρµόζεται για κάθε άξονα προτεραιότητας για τα κράτη µέλη 
που αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική τους 
σταθερότητα και τα οποία έχουν ζητήσει να επωφεληθούν από το µέτρο αυτό. Ως 
αποτέλεσµα, η απαιτούµενη εθνική συµµετοχή θα µειωθεί αναλόγως. Λόγω του 
προσωρινού χαρακτήρα της αύξησης και προκειµένου να διατηρηθούν τα αρχικά 
ποσοστά συγχρηµατοδότησης ως σηµείο αναφοράς για τον υπολογισµό των ποσών 
που έχουν αυξηθεί προσωρινά, οι αλλαγές που προέκυψαν από την εφαρµογή του 
µηχανισµού δεν θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο χρηµατοδοτικό σχέδιο που 
περιλαµβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυνατόν να 
επικαιροποιηθούν τα επιχειρησιακά προγράµµατα προκειµένου να εστιασθούν τα 
Ταµεία στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση και να 
ευθυγραµµιστούν οι στόχοι και οι σκοποί τους µε τη µείωση της συνολικής διαθέσιµης 
χρηµατοδότησης. 

(13α) Το κράτος µέλος που ζητά από την Επιτροπή να επωφεληθεί της παρέκκλισης 
σύµφωνα µε το άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, θα 
πρέπει να αναφέρει σαφώς στην αίτησή του την ηµεροµηνία από την οποία θεωρεί ότι 
η παρέκκλιση δικαιολογείται. Στην αίτησή του, το οικείο κράτος µέλος, θα πρέπει να 
υποβάλει κάθε αναγκαία πληροφορία που αποδεικνύει την έλλειψη διαθεσιµότητας 
των πόρων για την εθνική συµµετοχή, µέσω δεδοµένων σχετικά µε την 
µακροοικονοµική και δηµοσιονοµική του κατάσταση. Θα πρέπει επιπλέον να 
καταδεικνύει ότι η αύξηση των πληρωµών από την παρέκκλιση είναι αναγκαία για τη 
διαφύλαξη της συνεχιζόµενης εφαρµογής των επιχειρησιακών προγραµµάτων και ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται τα προβλήµατα της ικανότητας απορρόφησης, ακόµη και 
αν χρησιµοποιούνται τα µέγιστα ανώτατα όρια που εφαρµόζονται στα ποσοστά 
συγχρηµατοδότησης που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006. Το οικείο κράτος µέλος θα πρέπει επίσης να αναφέρει τη σχετική απόφαση 
του Συµβουλίου ή άλλη νοµική πράξη που καθιστά το κράτος µέλος επιλέξιµο να 
επωφεληθεί από την παρέκκλιση. Η Επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύσει την ακρίβεια 
των πληροφοριών που υποβάλλονται και θα πρέπει να διαθέτει 30 ηµέρες από την 
υποβολή για να διατυπώσει αντίρρηση. Προκειµένου να καταστεί η παρέκκλιση 
αποτελεσµατική και λειτουργική, θα πρέπει να προβλεφθεί τεκµήριο σύµφωνα µε το 
οποίο η αίτηση ενός κράτους µέλους θεωρείται αιτιολογηµένη, εάν η Επιτροπή δεν 
διατυπώσει αντίρρηση. Ωστόσο, θα πρέπει η Επιτροπή να εξουσιοδοτείται να εκδίδει, 
µέσω εκτελεστικών πράξεων, απόφαση σχετικά µε κάθε αντίρρηση ως προς αίτηση 
κράτους µέλους. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή οφείλει να αιτιολογεί την απόφασή 
της. 

                                                 
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25. 
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(14) Θα πρέπει να αναθεωρηθούν αναλόγως οι κανόνες υπολογισµού των ενδιάµεσων 
πληρωµών και των πληρωµών του τελικού υπολοίπου για επιχειρησιακά προγράµµατα 
κατά το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου λαµβάνουν τα κράτη µέλη χρηµατοδοτική 
ενίσχυση για την αντιµετώπιση σοβαρών δυσκολιών όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική 
τους σταθερότητα.  

(14α) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι υπάρχει η δέουσα υποβολή εκθέσεων για τη χρήση 
των αυξηµένων ποσών που διατίθενται στα κράτη µέλη τα οποία δικαιούνται 
προσωρινή αύξηση των ενδιάµεσων πληρωµών και των πληρωµών του τελικού 
υπολοίπου δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

(15) Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήµατος εντός του οποίου παραµένει διαθέσιµη η 
χρηµατοδοτική ενίσχυση, ενδέχεται οι αξιολογήσεις  βάσει του άρθρου 48 παράγραφος 3 
του κανονισµού (EK) αριθ. 1083/2006 να καταδεικνύουν την ανάγκη να εκτιµηθεί, 
µεταξύ άλλων, κατά πόσον η µείωση της εθνικής συγχρηµατοδότησης συνεπάγεται 
σηµαντική απόκλιση από τους αρχικά τεθέντες στόχους. Αυτές οι αξιολογήσεις ενδέχεται 
να οδηγήσουν σε αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

(15α) Επειδή η άνευ προηγουµένου κρίση που επηρεάζει τις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές 
αγορές και η οικονοµική ύφεση οι οποίες έχουν πλήξει σοβαρά τη χρηµατοοικονοµική 
σταθερότητα πλειόνων κρατών µελών απαιτούν ταχεία αντιµετώπιση για την 
αναστροφή των επιπτώσεων στην οικονοµία ως σύνολο, ο παρών κανονισµός θα 
πρέπει να τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο δυνατόν. Λαµβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές 
περιστάσεις των οικείων κρατών µελών, θα πρέπει να έχει αναδροµική εφαρµογή 
αρχίζοντας είτε από το δηµοσιονοµικό έτος 2010, είτε από την ηµέροµηνία κατά την 
οποία κατέστη διαθέσιµη η χρηµατοδοτική ενίσχυση, αναλόγως της κατάστασης του 
αιτούντος κράτους µέλους, για τις περιόδους κατά τις οποίες τα κράτη µέλη λάµβαναν 
χρηµατοδοτική ενίσχυση από την Ένωση ή ενίσχυση από άλλα κράτη µέλη της 
ευρωζώνης, έτσι ώστε να αντιµετωπισθούν οι σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη 
χρηµατοοικονοµική τους σταθερότητα. 

(15β) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσωρινή αύξηση των ενδιάµεσων πληρωµών ή 
των πληρωµών του τελικού υπολοίπου σχεδιάζεται σύµφωνα µε την παρέκκλιση που 
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, θα πρέπει να εξετάζεται επίσης 
στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών περιορισµών που αντιµετωπίζουν όλα τα κράτη 
µέλη, οι οποίες θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται αναλόγως και στον γενικό 
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, δεδοµένου ότι ο κυριότερος 
σκοπός του µηχανισµού είναι να αντιµετωπίσει ειδικές τρέχουσες δυσκολίες, η 
εφαρµογή του θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισµένη. Συνεπώς, η εφαρµογή του 
µηχανισµού θα πρέπει να αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2010 και η διάρκειά του να 
περιοριστεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013. 

(16) Συνεπώς, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

▌ 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 77 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
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«Άρθρο 77 
Κοινοί κανόνες υπολογισµού των ενδιάµεσων πληρωµών και των 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. 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 53 παράγραφος 2 ,από τη δεύτερη περίοδο του άρθρου 
53 παράγραφος 4 και από τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο παράρτηµα III, ▌οι 
ενδιάµεσες πληρωµές και οι πληρωµές του τελικού υπολοίπου ▌ αυξάνονται κατά ποσό που 
αντιστοιχεί σε δέκα εκατοστιαίες µονάδες πάνω από το ποσοστό συγχρηµατοδότησης το οποίο 
ισχύει για κάθε άξονα προτεραιότητας, αλλά δεν υπερβαίνει το 100%, µε εφαρµογή του στο 
ποσό της επιλέξιµης δαπάνης που δηλώθηκε τελευταία σε κάθε πιστοποιηµένη δήλωση 
δαπάνης που υποβλήθηκε εντός του διαστήµατος στη διάρκεια του οποίου το κράτος µέλος 
πληροί έναν από τους ακόλουθους όρους: 

α) η χρηµατοδοτική ενίσχυση τέθηκε στη διάθεσή του σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 407/2010 του Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου 2010, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
µηχανισµού χρηµατοοικονοµικής σταθεροποίησης*, ή η χρηµατοδοτική ενίσχυση του 
διατέθηκε από άλλα κράτη µέλη της ευρωζώνης πριν από την έναρξη ισχύος του 
κανονισµού αυτού· 

β) η µεσοπρόθεσµη χρηµατοδοτική ενίσχυση τέθηκε στη διάθεσή του 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 µελών** · 

γ) η χρηµατοδοτική ενίσχυση τέθηκε στη διάθεσή του σύµφωνα µε τη συνθήκη για την 
ίδρυση του ευρωπαϊκού µηχανισµού σταθεροποίησης µετά την έναρξη ισχύος του. 

2α. Το κράτος µέλος που ζητά να επωφεληθεί από την προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 

παρέκκλιση, υποβάλλει στην Επιτροπή γραπτή αίτηση το αργότερο έως ...++++  ή εντός δύο 

µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία το κράτος µέλος πληροί έναν απο τους όρους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

2β. Στην αίτησή του σύµφωνα µε την παράγραφο 2α, το κράτος µέλος αιτιολογεί την 
αναγκαιότητα παρέκκλισης, παρέχοντας τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
προκειµένου να διαπιστωθεί: 

α) ότι δεν είναι διαθέσιµοι πόροι για την εθνική συµµετοχή, βάσει δεδοµένων σχετικά µε 
την µακροοικονοµική και δηµοσιονοµική του κατάσταση·  

β)  ότι µια αύξηση των αναφερόµενων στην παράγραφο 2 πληρωµών είναι αναγκαία για 
τη διασφάλιση της συνεχιζόµενης εφαρµογής των επιχειρησιακών προγραµµάτων, 

                                                 
+  ΕΕ: Παρακαλώ εισάγετε ηµεροµηνία: δύο µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισµού 
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γ) ότι προβλήµατα εξακολουθούν να υφίστανται ακόµη και αν χρησιµοποιούνται τα 
µέγιστα ανώτατα όρια που εφαρµόζονται στα ποσοστά συγχρηµατοδότησης που 
περιλαµβάνονται στο παράρτήµα ΙΙΙ.  

δ) ότι πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα σηµεία (α), (β) ή (γ) της παραγράφου 2, 
αναφερόµενο σε απόφαση του Συµβουλίου ή άλλη νοµική πράξη, καθώς και τη 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία από την οποία η χρηµατοδοτική ενίσχυση διατέθηκε στο 
κράτος µέλος. 

Η Επιτροπή επαληθεύει εάν οι υποβληθείσες πληροφορίες αιτιολογούν τη χορήγηση 
παρέκκλισης µε βάση την παράγραφο 2. Η Επιτροπή διατυπώνει αντίρρηση σχετικά µε το 
εάν οι υποβληθείσες πληροφορίες είναι ακριβείς εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης.  

Εάν η Επιτροπή δεν διατυπώσει σχετικά µε την αίτηση του κράτους µε βάση την 
παράγραφο 2 παρέκκλιση, η αίτηση θεωρείται αιτιολογηµένη.  

2γ. Στην αίτηση του κράτους µέλους περιγράφεται επίσης λεπτοµερώς η προτιθέµενη 
χρήση της προβλεπόµενης στην παράγραφο 2 παρέκκλισης και δίδονται πληροφορίες 
σχετικά µε συµπληρωµατικά µέτρα που προβλέπονται για να εστιασθούν τα Ταµεία στην 
ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένης, εφόσον 
χρειάζεται, της τροποποίησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 

2δ. Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 παρέκκλιση δεν ισχύει ως προς καταστάσεις 
δαπανών που υποβάλλονται µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2013. 

3. Για τον υπολογισµό των ενδιάµεσων πληρωµών και των πληρωµών του τελικού 
υπολοίπου αφού το κράτος µέλος έχει παύσει να επωφελείται από τη χρηµατοδοτική ενίσχυση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή δεν λαµβάνει υπόψη τα αυξηµένα ποσά που 
καταβλήθηκαν σύµφωνα µε την εν λόγω παράγραφο. 

Εντούτοις, τα ποσά αυτά λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 79 παράγραφος 1. 

3α. Οι αυξηµένες ενδιάµεσες πληρωµές που προκύπτουν από την εφαρµογή της 
παραγράφου 2 καθίστανται διαθέσιµες στη διαχειριστική αρχή το συντοµότερο δυνατό και 
χρησιµοποιούνται µόνον για την καταβολή πληρωµών στο πλαίσιο εφαρµογής του 
επιχειρησιακού προγράµµατος. 

3β. Στο πλαίσιο της υποβολής στρατηγικών εκθέσεων σύµφωνα µε το άρθρο 29 
παράγραφος 1, τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις δέουσες πληροφορίες σχετικά µε 
τη χρήση της προβλεπόµενης στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου παρέκκλισης, 
αποδεικνύοντας τον τρόπο µε τον οποίο η αύξηση του ποσού  της ενίσχυσης συνέβαλε στην 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης στο οικείο 
κράτος µέλος. Οι πληροφορίες αυτές λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή κατά την 
εκπόνηση των στρατηγικών εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1. 

4. Παρά την παράγραφο 2, η συνεισφορά της Ένωσης µέσω των ενδιάµεσων πληρωµών και 
των πληρωµών του τελικού υπολοίπου δεν είναι µεγαλύτερη από τη δηµόσια συνεισφορά και 
το ανώτατο ποσό ενίσχυσης από τα ταµεία για κάθε άξονα προτεραιότητας που ορίζεται στην 
απόφαση της Επιτροπής µε την οποία εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα. 
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5. Οι παράγραφοι 2 έως 3β δεν εφαρµόζονται σε επιχειρησιακά προγράµµατα στο πλαίσιο 
του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. 

_________________ 

* ΕΕ L 118 της 12.5.2010, σ.1. 
∗∗ ΕΕ L 53 της  23.2.2002, p. 1.». 

 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ωστόσο, για τα ακόλουθα κράτη µέλη εφαρµόζεται αναδροµικά: στην περίπτωση της 
Ιρλανδίας, της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, από την ηµεροµηνία κατά την οποία τέθηκε 
στη διάθεσή τους η χρηµατοδοτική ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 77 παράγραφος 2 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και στην περίπτωση της Ουγγαρίας, της Λεττονίας και 
της Ρουµανίας από 1ης Ιανουαρίου 2010. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

..., 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

 


