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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η Ένωση και τα κράτη µέλη έχουν 

θέσει ως στόχο την καταπολέµηση της 

απάτης και κάθε άλλης παράνοµης 

δραστηριότητας εις βάρος των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, 

συµπεριλαµβανοµένου του λαθρεµπορίου 

και της παραποίησης τσιγάρων. Από 
κοινού µε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη 
πρέπει ειδικότερα να οργανώσουν στενή 
και τακτική συνεργασία µεταξύ των 
αρµοδίων αρχών. 

(1) Η Ένωση και τα κράτη µέλη έχουν 

θέσει ως στόχο την καταπολέµηση της 

απάτης και κάθε άλλης παράνοµης 

δραστηριότητας εις βάρος των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, 

συµπεριλαµβανοµένου του λαθρεµπορίου 

και της παραποίησης τσιγάρων. Για τη 
βελτίωση του µακροπρόθεσµου 
αντικτύπου των δαπανών και την 
αποφυγή της αλληλεπικάλυψης, θα πρέπει 
να εξασφαλιστούν η στενή και τακτική 
συνεργασία και ο συντονισµός µέσα στις 
υπηρεσίες της Επιτροπής, µεταξύ των 
αρµόδιων υπηρεσιών των κρατών µελών, 
και µεταξύ των υπηρεσιών της 
Επιτροπής και των αρµόδιων αρχών.  

 

Τροπολογία  2 
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Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Οι δραστηριότητες µε στόχο την 

παροχή καλύτερων πληροφοριών, 

ειδικευµένης κατάρτισης ή τεχνικής και 

επιστηµονικής συνδροµής συµβάλλουν 

σηµαντικά στην προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 

και ταυτόχρονα στην επίτευξη ισοδύναµου 

επιπέδου προστασίας σε όλη την Ένωση. 

(2) Οι δραστηριότητες µε στόχο την 

παροχή καλύτερων πληροφοριών, 

ειδικευµένης κατάρτισης ή τεχνικής και 

επιστηµονικής συνδροµής συµβάλλουν 

σηµαντικά στην προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 

και ταυτόχρονα στην επίτευξη ισοδύναµου 

επιπέδου προστασίας σε όλη την Ένωση. 

Η κατανοµή των πόρων στα διάφορα 
σηµεία εισόδου στην Ένωση θα πρέπει να 
βασίζεται σε εκτίµηση κινδύνου, οι δε 
µηχανισµοί κατανοµής πρέπει να 
µπορούν να προσαρµόζονται γρήγορα σε 
µεταβαλλόµενες συνθήκες. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η στήριξη κατά το παρελθόν τέτοιων 

πρωτοβουλιών κατέστησε δυνατή την 

ενίσχυση των δραστηριοτήτων που 

αναλήφθηκαν από την Ένωση και τα 

κράτη µέλη σε θέµατα καταπολέµησης της 

απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης 

παράνοµης δραστηριότητας εις βάρος των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης. Η 
υλοποίηση των στόχων του 
προγράµµατος Hercule ήταν επιτυχής 
τόσο κατά την περίοδο 2004-2006 όσο 
και κατά την περίοδο 2007-2013. 

(3) Η στήριξη κατά το παρελθόν τέτοιων 

πρωτοβουλιών κατέστησε δυνατή την 

ενίσχυση των δραστηριοτήτων που 

αναλήφθηκαν από την Ένωση και τα 

κράτη µέλη σε θέµατα καταπολέµησης της 

απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης 

παράνοµης δραστηριότητας εις βάρος των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης.  
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Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3 α) Η Επιτροπή εξέτασε τα επιτεύγµατα 
του προγράµµατος Hercule II, και στη 
σχετική έκθεση αναφέρει τις εισροές και 
τα αποτελέσµατα του προγράµµατος. Η 
Επιτροπή θα µεριµνήσει ώστε µέχρι το 
τέλος του 2014 να έχουν προσδιοριστεί, 
σε ανεξάρτητη εξωτερική έκθεση, ο 
πλήρης αντίκτυπος του προγράµµατος 
Hercule II και ο βαθµός επίτευξης των 
στόχων του, και τα στοιχεία αυτά θα 
χρησιµοποιηθούν για την τροποποίηση 
και τη βελτίωση της εκτέλεσης του 
προγράµµατος Hercule III (το 
Πρόγραµµα). 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Για να συνεχιστούν και να 

αναπτυχθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες 

σε επίπεδο Ένωσης και κρατών µελών για 

την καταπολέµηση της απάτης, της 

διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης 

δραστηριότητας εις βάρος των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, 

συµπεριλαµβανοµένης της καταπολέµησης 

του λαθρεµπορίου και της παραποίησης 

τσιγάρων και λαµβάνοντας επίσης υπόψη 

τις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο της 

δηµοσιονοµικής λιτότητας, πρέπει να 

εκδοθεί νέο πρόγραµµα. 

(5) Για να συνεχιστούν και να 

αναπτυχθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες 

σε επίπεδο Ένωσης και κρατών µελών για 

την καταπολέµηση της απάτης, της 

διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης 

δραστηριότητας εις βάρος των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, 

συµπεριλαµβανοµένης της καταπολέµησης 

του λαθρεµπορίου και της παραποίησης 

τσιγάρων και λαµβάνοντας επίσης υπόψη 

τις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο της 

δηµοσιονοµικής λιτότητας, πρέπει να 

εκδοθεί νέο πρόγραµµα, βασισµένο στα 
αποτελέσµατα ανάλυσης του υπάρχοντος 
προγράµµατος, µε βελτιωµένους δείκτες 
επιδόσεων και µε βάση τα αποτελέσµατα 
ανάλυσης του υπάρχοντος προγράµµατος. 
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής 
ευελιξία όσον αφορά το επίπεδο 
συγχρηµατοδότησης σε περιπτώσεις 
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ευάλωτων κρατών µελών και κρατών 
µελών υψηλού κινδύνου. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η Επιτροπή θα υποβάλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο ανεξάρτητη ενδιάµεση έκθεση 

σχετικά µε την εκτέλεση του παρόντος 

προγράµµατος, καθώς και τελική έκθεση 

όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 

παρόντος προγράµµατος. 

(9) Η Επιτροπή θα υποβάλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο ανεξάρτητη ενδιάµεση έκθεση 

σχετικά µε την εκτέλεση του 

Προγράµµατος, καθώς και τελική έκθεση 

όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του. 

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
ενηµερώνει, σε ετήσια βάση, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο σχετικά µε την ετήσια 
εκτέλεση του προγράµµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
αποτελεσµάτων των χρηµατοδοτούµενων 
δράσεων και των στοιχείων σχετικά µε τη 
συνοχή και συµπληρωµατικότητα µε 
άλλα προγράµµατα και δραστηριότητες 
σε επίπεδο Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να βελτιωθεί η διαφάνεια, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε την ετήσια εκτέλεση. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Ο παρών κανονισµός τηρεί τις αρχές 

της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. Το πρόγραµµα Hercule III 

διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ κρατών 

µελών και µεταξύ Επιτροπής και κρατών 

µελών µε στόχο την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, 

(10) Ο παρών κανονισµός τηρεί τις αρχές 

της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. Το Πρόγραµµα 

διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ κρατών 

µελών και µεταξύ Επιτροπής και κρατών 

µελών µε στόχο την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, 
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χωρίς ωστόσο να θίγει τις αρµοδιότητες 
των κρατών µελών, και χρησιµοποιώντας 
τους πόρους κατά τρόπο πιο 

αποτελεσµατικό από αυτόν που θα 

εφαρµοζόταν σε εθνικό επίπεδο. Η δράση 

σε επίπεδο ΕΕ είναι αναγκαία και 

αιτιολογηµένη, καθώς συνδράµει σαφώς τα 

κράτη µέλη στη συλλογική προστασία των 

εθνικών προϋπολογισµών και του 

προϋπολογισµού της ΕΕ, και ενθαρρύνει 

τη χρησιµοποίηση κοινών δοµών της ΕΕ 

για την ενίσχυση της συνεργασίας και την 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρµοδίων 

αρχών. 

χρησιµοποιώντας τους πόρους κατά τρόπο 

πιο αποτελεσµατικό από αυτόν που θα 

εφαρµοζόταν σε εθνικό επίπεδο. Η δράση 

σε επίπεδο ΕΕ είναι αναγκαία και 

αιτιολογηµένη, καθώς συνδράµει σαφώς τα 

κράτη µέλη στη συλλογική προστασία των 

εθνικών προϋπολογισµών και του 

προϋπολογισµού της ΕΕ, και ενθαρρύνει 

τη χρησιµοποίηση κοινών δοµών της ΕΕ 

για την ενίσχυση της συνεργασίας και την 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρµοδίων 

αρχών. Το Πρόγραµµα δεν θα πρέπει, 
ωστόσο, να θίγει αρµοδιότητες των 
κρατών µελών. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Τα οικονοµικά συµφέροντα της 
Ένωσης πρέπει να προστατεύονται µέσω 
αναλογικών µέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου των δαπανών, 
συµπεριλαµβανοµένων της πρόληψης, 
του εντοπισµού και της διερεύνησης των 
παρατυπιών, της ανάκτησης 
απολεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή κακώς 
χρησιµοποιηθέντων κονδυλίων, και, 
εφόσον χρειάζεται, της επιβολής 
διοικητικών και οικονοµικών κυρώσεων, 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΕ, 
Ευρατόµ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς 
κανόνες που εφαρµόζονται για τον γενικό 
προϋπολογισµό της Ένωσης1. 

 _____________ 

 
1 EE L 298, 26.10.2012, σ. 1. 

Αιτιολόγηση 

Το νοµοθετικό κείµενο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει µια ειδική τυποποιηµένη ρήτρα. 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Προκειµένου να διαµορφωθεί ένα 
αναλυτικό αλλά και ευέλικτο πλαίσιο 
υλοποίησης, εκχωρείται στην Επιτροπή 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για την λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 
αναθεώρηση των επιχειρησιακών στόχων 
και τη γενική κατανοµή των πόρων, την 
έγκριση των βασικών δεικτών επιδόσεων 
και των επιλέξιµων δράσεων, τη θέσπιση 
κριτηρίων προσδιορισµού των ευάλωτων 
και των υψηλού κινδύνου κρατών µελών 
προς συγχρηµατοδότηση, καθώς και την 
επικαιροποίηση ή αναθεώρηση των 
πολυετών σχεδίων που θεσπίστηκαν 
βάσει του παρόντος κανονισµού. Έχει 
ιδιαίτερη σηµασία να διεξάγει η 
Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά 
τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού 
έργου της, µεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιµασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει τα 

ετήσια προγράµµατα εργασίας, στα οποία 

θα προσδιορίζονται οι προτεραιότητες, η 

κατανοµή του προϋπολογισµού και τα 

κριτήρια αξιολόγησης για τις 

επιχορηγήσεις των δράσεων. Προκειµένου 

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει τα 

ετήσια προγράµµατα εργασίας, στα οποία 

θα προσδιορίζονται οι λεπτοµέρειες της 
εκτέλεσης του πολυετούς σχεδίου 
εργασίας καθώς και ενδεικτικά 
χρονοδιαγράµµατα των προσκλήσεων για 
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να διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για 
την υλοποίηση του παρόντος κανονισµού, 
θα πρέπει να µεταβιβαστούν εκτελεστικές 
αρµοδιότητες στην Επιτροπή. 

υποβολή προτάσεων, για την περίοδο που 
καλύπτει το πολυετές σχέδιο εργασίας. Τα 
ετήσια προγράµµατα εργασίας θα πρέπει 
επίσης να περιλαµβάνουν περιγραφή των 
προς χρηµατοδότηση ενεργειών, να 
αναφέρουν το ποσό που διατίθεται για 
κάθε ενέργεια, να δίνουν ενδεικτικό 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης και να 
προσδιορίζουν το µέγιστο ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης επιχορηγήσεων, 
όπως επίσης να παρέχουν µια ετήσια 
εκτίµηση για το ποια κράτη µέλη 
µπορούν να θεωρηθούν ευάλωτα και 
υψηλού κινδύνου. Πρέπει να εκπονηθούν 
συγκεκριµένοι βασικοί δείκτες επιδόσεων 
από την Επιτροπή, προκειµένου να 
αναλυθεί, µεταξύ άλλων, η σχέση µεταξύ 
των προϊόντων λαθρεµπορίου και 
παραχάραξης που κατάσχονται κάθε 
χρόνο, αφενός, και της στήριξης που 
παρέχεται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος, αφετέρου. Οι δείκτες 
αυτοί θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
επίπεδα στόχου και σενάρια αναφοράς 
για την αξιολόγηση των επιτευχθέντων 
αποτελεσµάτων. Οι δραστηριότητες 
κατάρτισης θα πρέπει να οργανώνονται 
σύµφωνα µε την µεθοδολογία SMART, 
προκειµένου να µπορούν να µετρηθούν 
ακριβέστερα τα σχετικά αποτελέσµατα.  

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει µετρήσιµους δείκτες για τη µέτρηση των αποτελεσµάτων. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) στην ενίσχυση της διεθνικής 

συνεργασίας στο επίπεδο της Ένωσης και 

ιδίως στην αποτελεσµατικότητα των 

διασυνοριακών επιχειρήσεων, 

(β) στην ενίσχυση της διεθνικής 

συνεργασίας και του διεθνικού 
συντονισµού στο επίπεδο της Ένωσης και 
ιδίως στην αποτελεσµατικότητα και 
αποδοτικότητα των διασυνοριακών 
επιχειρήσεων, 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (β α) στην αύξηση της διαφάνειας στη 
χρήση των κονδυλίων που αφορούν την 
προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων της Ένωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων της 
καταπολέµησης του λαθρεµπορίου και 
της παραποίησης τσιγάρων· 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γ α) στην ενίσχυση της συνεργασίας και 
του συντονισµού µέσα στις υπηρεσίες της 
Επιτροπής, µεταξύ της Επιτροπής και 
των κρατών µελών, και µεταξύ των 
διαφόρων κρατών µελών. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι 

η προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων της Ένωσης και µέσω αυτής 

η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας και η διασφάλιση 

της προστασίας των χρηµάτων των 

φορολογουµένων. 

Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι 

η προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων της Ένωσης και µέσω αυτής 

η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας και της 
συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών και 
Επιτροπής, και η διασφάλιση της 
προστασίας των χρηµάτων των 

φορολογουµένων. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και Επιτροπής. 
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Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει 
βασικούς δείκτες επιδόσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων επιπέδων στόχων 
και σεναρίων αναφοράς, για να 
αξιολογηθεί η αποδοτικότητα του 
Προγράµµατος και συγκεκριµένα ο 
ειδικός του στόχος.  

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει µετρήσιµους δείκτες για τη µέτρηση των αποτελεσµάτων. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 12α, για τη 
θέσπιση ειδικών βασικών δεικτών 
επιδόσεων. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή θεσπίζει βασικούς δείκτες επιδόσεων µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο βαθµός υλοποίησης του στόχου αυτού 
προσµετράται λαµβάνοντας υπόψη, 

Για τη µέτρηση του βαθµού υλοποίησης 
του ειδικού στόχου λαµβάνονται υπόψη οι 
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µεταξύ άλλων, το ποσό των ανακτήσεων 
µετά από απάτες που διαπιστώθηκαν µε 

κοινές δράσεις και διασυνοριακές 
επιχειρήσεις, την αύξηση του ποσοστού 
επιτυχηµένων κοινών επιχειρήσεων και 
την αύξηση του αριθµού των υποθέσεων 
στις οποίες δόθηκε συνέχεια από τις 
επιφορτισµένες µε την ποινική έρευνα 
αρχές. 

βασικοί δείκτες επιδόσεων, όπως, µεταξύ 
άλλων, ο αριθµός των κατασχέσεων, 
δηµεύσεων και ανακτήσεων µετά από 
απάτες που διαπιστώθηκαν µε κοινές 

ενέργειες και διασυνοριακές επιχειρήσεις, 
η προστιθέµενη αξία και η 
αποτελεσµατική χρήση του τεχνικού 
εξοπλισµού που χρηµατοδοτήθηκε βάσει 
των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, 
η αύξηση του ποσοστού επιτυχηµένων 
κοινών επιχειρήσεων καθώς επίσης ο 
αριθµός και ο τύπος των 
δραστηριοτήτων κατάρτισης, όπως και η 
άµεση και έµµεση επίδρασή τους στις 
κατασχέσεις, τις δηµεύσεις και τις 
ανακτήσεις προϊόντων λαθρεµπορίου και 
παραχάραξης. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει µετρήσιµους δείκτες για τη µέτρηση των αποτελεσµάτων. 

 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία να 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 12α, για την 
τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων 
του προγράµµατος όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4α. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 12α, για τη γενική 
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κατανοµή των πόρων για τους 
επιχειρησιακούς στόχους του 
προγράµµατος, όπως αυτοί καθορίζονται 
στο άρθρο 4α, και για τον προσδιορισµό 
των επιχειρησιακών στόχων για την 
χρήση των µη αδιάθετων κονδυλίων, 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ, 
Ευρατόµ) 966/2012. 

Αιτιολόγηση 

Η γενική κατανοµή των πόρων για τους επιχειρησιακούς στόχους καθορίζεται σήµερα µε 

συναπόφαση. Η τροπολογία παρέχει µε τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ευελιξία για ενδεχόµενες 

αλλαγές. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4α 

 Επιχειρησιακοί στόχοι του προγράµµατος 

 Οι επιχειρησιακοί στόχοι του 
προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι: 

 (α) βελτίωση, πέραν των επιπέδων που 
έχουν επιτευχθεί µέχρι σήµερα, της 
πρόληψης και της διερεύνησης των 
υποθέσεων απάτης και άλλων παράνοµων 
δραστηριοτήτων, µε την ενίσχυση της 
διεθνικής και πολυτοµεακής συνεργασίας· 

 (β) βελτίωση της προστασίας των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 
από απάτη, µε τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής πληροφοριών, πείρας και 
βέλτιστων πρακτικών, και της 
ανταλλαγής προσωπικού· 

 (γ) ενίσχυση της καταπολέµησης της 
απάτης και άλλων παράνοµων 
δραστηριοτήτων µέσω της παροχής 
τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης 
σε εθνικές αρχές ερευνών και ιδίως σε 
τελωνειακές αρχές και σε αρχές επιβολής 
του νόµου· 

 (δ) περιορισµός, σε σύγκριση µε το ισχύον 
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σήµερα επίπεδο, της έκθεσης των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 
σε απάτη, διαφθορά και άλλες παράνοµες 
δραστηριότητες, προκειµένου να µειωθεί 
η ανάπτυξη της παραοικονοµίας σε 
βασικούς τοµείς κινδύνου όπως η 
οργανωµένη απάτη, το λαθρεµπόριο και η 
παραποίηση, ιδίως τσιγάρων· 

 (ε) ενίσχυση του βαθµού ανάπτυξης της 
ειδικής νοµικής και δικαστικής 
προστασίας των οικονοµικών 
συµφερόντων έναντι της απάτης, µέσω 
της προώθησης της συγκριτικής 
ανάλυσης της νοµοθεσίας. 

Αιτιολόγηση 

Το παρόν κείµενο είναι προτιµότερο να περιλαµβάνεται στα άρθρα και όχι στο παράρτηµα. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στις δραστηριότητες που οργανώνονται 

στο πλαίσιο του προγράµµατος δύνανται 

να λάβουν µέρος, οσάκις αυτό κρίνεται 

χρήσιµο για την επίτευξη των στόχων που 

αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, 

εκπρόσωποι χωρών που συµµετέχουν στη 

διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης 

για τις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, η Ρωσική Οµοσπονδία και 

ορισµένες χώρες µε τις οποίες η Ένωση 

έχει συνάψει συµφωνία αµοιβαίας 

συνδροµής σε θέµατα σχετικά µε την 

απάτη, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών 
και άλλων συναφών οργανισµών. Οι εν 
λόγω εκπρόσωποι επιλέγονται µε βάση τα 
προσόντα, την εµπειρία και τις γνώσεις 
τους σχετικά µε τις επιµέρους 
δραστηριότητες. 

3. Στις δραστηριότητες που οργανώνονται 

στο πλαίσιο του προγράµµατος δύνανται 

να λάβουν µέρος, οσάκις αυτό κρίνεται 

χρήσιµο για την επίτευξη των στόχων που 

αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, 

εκπρόσωποι χωρών που συµµετέχουν στη 

διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης 

για τις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, η Ρωσική Οµοσπονδία και 

ορισµένες χώρες και εκπρόσωποι διεθνών 
δηµόσιων οργανισµών που έχουν συνάψει 
µε την Ένωση συµφωνία αµοιβαίας 

συνδροµής σε θέµατα σχετικά µε την 

απάτη. Οι εκπρόσωποι αυτοί συµµετέχουν 
στο Πρόγραµµα σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις του κανονισµού (ΕΕ, Ευρατόµ) 
966/2012. 

Αιτιολόγηση 

Η συµµετοχή θα πρέπει διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρόγραµµα παρέχει χρηµατοδοτική 

ενίσχυση, υπό τους ίδιους όρους που 

καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραµµα 

εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, 

για τις ακόλουθες δράσεις: 

Το πρόγραµµα παρέχει κατάλληλη 
χρηµατοδοτική ενίσχυση, υπό τους ίδιους 

όρους που καθορίζονται στο ετήσιο 

πρόγραµµα εργασίας που αναφέρεται στο 

άρθρο 10, για τις ακόλουθες δράσεις: 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – περίπτωση 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– της αύξησης της ανταλλαγής δεδοµένων, 

της ανάπτυξης και παροχής εργαλείων 

µηχανοργάνωσης για έρευνες και της 

παρακολούθησης των εργασιών στον 

τοµέα των πληροφοριών. 

- της αύξησης της ανταλλαγής δεδοµένων, 
µεταξύ άλλων, µεταξύ των κρατών µελών 
και της Επιτροπής, της ανάπτυξης και 
παροχής εργαλείων µηχανοργάνωσης για 

έρευνες και της παρακολούθησης των 

εργασιών στον τοµέα των πληροφοριών. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – περίπτωση 7 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – της παροχής χρηµατοδότησης για τις 
δαπάνες συντήρησης του τεχνικού 
εξοπλισµού που αγοράζεται στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος· 

Αιτιολόγηση 

Η συντήρηση ορισµένων κατηγοριών τεχνικού εξοπλισµού όπως οι σαρωτές µπορεί να 

αποδειχθεί εξαιρετικά δαπανηρή και για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στις 

διατάξεις περί επιλέξιµων δράσεων. 
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Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β –  εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) Οργάνωση εξειδικευµένης κατάρτισης 

και εργαστηρίων κατάρτισης στην 

ανάλυση κινδύνου, καθώς και διασκέψεων 

µε στόχο: 

(β) Οργάνωση στοχευµένης 
εξειδικευµένης κατάρτισης και 

εργαστηρίων κατάρτισης στην ανάλυση 

κινδύνου, καθώς επίσης, όπου απαιτείται, 
διασκέψεων µε στόχο: 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των 

αρµοδίων αρχών των κρατών µελών και 

τρίτων χωρών, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 6 παράγραφος 2, καθώς και των 

εκπροσώπων διεθνών οργανισµών, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, 

συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών 

υπηρεσιών επιβολής του νόµου· 

- την ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων 
πρακτικών µεταξύ των αρµοδίων αρχών 
των κρατών µελών και τρίτων χωρών, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 

2, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών 
υπηρεσιών επιβολής του νόµου, καθώς και 
των εκπροσώπων διεθνών δηµόσιων 
οργανισµών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

6 παράγραφος 3· 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – περίπτωση 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου 

δραστηριοτήτων έρευνας, 

συµπεριλαµβανοµένων των µελετών· 

– την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου 

δραστηριοτήτων έρευνας, 

συµπεριλαµβανοµένων των µελετών 

συγκριτικού δικαίου· 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 3, ο εξοπλισµός 
που συγχρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά για την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – εδάφιο 1 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή µεριµνά ώστε να 
αποφεύγονται οποιεσδήποτε ενδεχόµενες 
αλληλεπικαλύψεις µεταξύ διαφορετικών 
συστηµάτων και βάσεων δεδοµένων που 
συγχρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – εδάφιο 1 γ (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία για 
τη θέσπιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύµφωνα µε το άρθρο 12α, για την 
τροποποίηση του παρόντος άρθρου 
προκειµένου να ληφθούν υπόψη 
συγκεκριµένοι βασικοί δείκτες επιδόσεων 
και εξελίξεις που δεν ήταν δυνατό να 
προβλεφθούν κατά τον χρόνο έγκρισης 
του παρόντος κανονισµού. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία µεριµνά ώστε οι επιλέξιµες δράσεις να αποφασίζονται σύµφωνα µε την διαδικασία 

συναπόφασης αλλά, σε περίπτωση που απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις, να υλοποιούνται 

αυτές µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η τροπολογία προσδίδει περισσότερη ευελιξία. 

 

Τροπολογία  31 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο για την 

εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος, για 

την περίοδο 2014 έως 2020, ανέρχεται σε 

110.000.000 ευρώ σε τρέχουσες τιµές. 

Κατά την έννοια του σηµείου [17] της 
διοργανικής συµφωνίας µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συµβουλίου και της Επιτροπής, της 
xxx/yyy, για τη συνεργασία σε θέµατα 
προϋπολογισµού και χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης, το 
χρηµατοδοτικό ποσό αναφοράς για την 
αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή 
κατά την ετήσια διαδικασία του 
προϋπολογισµού σε σχέση µε το 
ενδεικτικό χρηµατοδοτικό κονδύλιο για 
την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος, 

για την περίοδο 2014 έως 2020, ανέρχεται 

σε 110.000.000 ευρώ σε τρέχουσες τιµές. 

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την 
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή. 

Αιτιολόγηση 

Τονίζεται ο ρόλος της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) επιχορηγήσεων· (α) επιχορηγήσεων, όπου περιλαµβάνονται 
και εκείνες που αφορούν τη συντήρηση 
του τεχνικού υλικού που αγοράζεται στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος· 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι δικαιούχοι του Προγράµµατος 
διαβιβάζουν, µετά από αίτηµα της 
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Επιτροπής, λεπτοµερή στοιχεία σχετικά 
µε τις δραστηριότητές τους που 
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος, προκειµένου να 
αυξηθούν η διαφάνεια και ο 
δηµοκρατικός έλεγχος και να 
αξιολογηθούν η αποτελεσµατικότητα και 
αποδοτικότητα του Προγράµµατος, 
σύµφωνα µε το άρθρο 11. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το ποσοστό συγχρηµατοδότησης για 

επιχορηγήσεις που παρέχονται δυνάµει του 

προγράµµατος δεν υπερβαίνει το 80% των 

επιλέξιµων δαπανών. Σε έκτακτες και 

δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, οι 

οποίες προσδιορίζονται στο ετήσιο 

πρόγραµµα εργασίας που αναφέρεται στο 

άρθρο 10, το ποσοστό συγχρηµατοδότησης 

δεν υπερβαίνει το 90% των επιλέξιµων 

δαπανών. 

4. Το ποσοστό συγχρηµατοδότησης για 

επιχορηγήσεις που παρέχονται δυνάµει του 

προγράµµατος δεν είναι κατώτερο του 
50% και δεν υπερβαίνει το 80% των 

επιλέξιµων δαπανών. Σε έκτακτες και 

δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις και 
σε περιπτώσεις ευάλωτων κρατών µελών 
και κρατών µελών υψηλού κινδύνου, οι 
οποίες προσδιορίζονται στο ετήσιο 

πρόγραµµα εργασίας που αναφέρεται στο 

άρθρο 10, το ποσοστό συγχρηµατοδότησης 

δεν υπερβαίνει το 90% των επιλέξιµων 

δαπανών. Το ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης για επιχορηγήσεις 
που παρέχονται δυνάµει του 
Προγράµµατος δεν υπερβαίνει το 30% 
των επιλέξιµων δαπανών όσον αφορά τη 
χρηµατοδότηση της συντήρησης 
τεχνικών µέσων που αγοράστηκαν στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος. Σε 
περίπτωση χρηµατοδότησης εργασιών 
συντήρησης, η απόφαση καταβολής 
προϋποθέτει την υποβολή έκθεσης εκ 
µέρους των εθνικών αρχών προς την 
Επιτροπή, µε την οποία περιγράφονται 
λεπτοµερώς η απόδοση, τα αποτελέσµατα 
και η προστιθέµενη αξία της 
χρησιµοποίησης του τεχνικού εξοπλισµού 
που αγοράστηκε στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος. 
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Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η συγχρηµατοδότηση είναι 
αντιστρόφως ανάλογη προς το συνολικό 
ποσό που λαµβάνουν σε ετήσια βάση τα 
κράτη µέλη ως έσοδα από συµφωνίες 
µεταξύ της Επιτροπής και κρατών µελών 
µε τις τέσσερις µεγάλες 
καπνοβιοµηχανίες. 

Αιτιολόγηση 

Από τις τέσσερις συµφωνίες, τα κράτη µέλη θα εισπράξουν τα προσεχή έτη περίπου 1,6 

εκατοµµύρια ευρώ συν ένα σηµαντικό ποσό από πρόστιµα στο πλαίσιο των συµφωνιών αυτών 

(έχει ήδη διανεµηθεί στα συµµετέχοντα κράτη µέλη ένα σηµαντικό ποσό από την παλιότερη 

συµφωνία µε την Philip Morris ). Η Επιτροπή, που εισπράττει περίπου 10% των ποσών, έχει 

χρησιµοποιήσει τα χρήµατα αυτά κυρίως ως πρόσθετη χρηµατοδότηση προς τα προγράµµατα 

Hercule. Το επίπεδο συγχρηµατοδότησης θα πρέπει, µεταξύ άλλων παραγόντων, να εξαρτάται 

από τα διαθέσιµα πρόσθετα έσοδα των κρατών µελών στο πλαίσιο των συµφωνιών αυτών. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Τα κράτη µέλη προσπαθούν να 
αυξήσουν τη χρηµατοδοτική συνεισφορά 
τους µε βάση το ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης για επιχορηγήσεις 
που χορηγούνται βάσει του 
Προγράµµατος. 

Αιτιολόγηση 

Η αυξηµένη οικονοµική συνεισφορά των κρατών µελών θα λειτουργήσει ως ενισχυµένο κίνητρό 

τους υπέρ της επιτυχίας του προγράµµατος και, ταυτόχρονα, θα έχει ως αποτέλεσµα αυξηµένα 

κρατικά έσοδα. 

 

Τροπολογία  37 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4γ. Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 12α, για τη 
θέσπιση κριτηρίων προσδιορισµού των 
ευάλωτων κρατών µελών και των κρατών 
µελών υψηλού κινδύνου, στα οποία 
συµπεριλαµβάνονται η γεωγραφική και 
συνοριακή θέση, ο όγκος εµπορευµάτων, 
οι τελωνειακές δραστηριότητες καθώς 
και οποιεσδήποτε σχετικές και 
πρόσφατες στατιστικές έχουν δηµοσιευτεί 
από τη Eurostat και επιτρέπουν την 
ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου 
από παράνοµες δραστηριότητες σε 
ετήσια βάση.  

Αιτιολόγηση 

Η θέσπιση σαφών κριτηρίων προσδιορισµού των ευάλωτων και των υψηλού κινδύνου κρατών 

µελών ανατίθεται κατ' εξουσιοδότηση στην Επιτροπή αλλά ο νοµοθέτης παρέχει ορισµένες 

κατευθυντήριες γραµµές και προτείνει ορισµένα στοιχεία που πρέπει να συνυπολογίζονται κατά 

τον προσδιορισµό, ενώ κάνει επίσης λόγο για την ετήσια αξιολόγηση του κινδύνου. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 10 Άρθρο 10 

Ετήσια προγράµµατα εργασίας Πολυετή σχέδια εργασίας και ετήσια 
προγράµµατα εργασίας 

Η Επιτροπή εκδίδει ετήσια προγράµµατα 
εργασίας για την εφαρµογή του 
προγράµµατος. Στα προγράµµατα αυτά 
προσδιορίζονται οι επιδιωκόµενοι στόχοι, 
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, η µέθοδος 

εφαρµογής και το συνολικό ποσό τους. 

Επιπλέον, περιέχουν περιγραφή των προς 

χρηµατοδότηση δράσεων, ένδειξη του 

ποσού που χορηγείται για κάθε δράση και 

ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα εφαρµογής. 

1. Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 12α, για τη 
θέσπιση πολυετών σχεδίων εργασίας για 
το πρόγραµµα. Με τα πολυετή σχέδια 
εργασίας καθορίζονται οι επιδιωκόµενοι 
στόχοι, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, 

η µέθοδος υλοποίησης και το συνολικό 

ποσό τους. Τα σχέδια περιλαµβάνουν τις 
προτεραιότητες και τα βασικά κριτήρια 
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Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, 
περιλαµβάνουν τις προτεραιότητες, τα 
κύρια κριτήρια αξιολόγησης και το 
µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης. 

αξιολόγησης για τις επιχορηγήσεις. 

 2. Προκειµένου να εφαρµόσει το 
Πρόγραµµα, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια 
προγράµµατα εργασίας για την 
υλοποίηση των πολυετών σχεδίων 
εργασίας και ενδεικτικά 
χρονοδιαγράµµατα προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων για την περίοδο που 
καλύπτει το πολυετές σχέδιο εργασίας. Τα 
ετήσια προγράµµατα εργασίας 
καθορίζουν επίσης τα κριτήρια για την 
παροχή επιχορήγησης που καλύπτει τη 
συντήρηση του τεχνικού εξοπλισµού που 
αγοράζεται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος. Επιπλέον, περιέχουν 
περιγραφή των προς χρηµατοδότηση 

δράσεων, ένδειξη του ποσού που 

χορηγείται για κάθε δράση και ενδεικτικό 

χρονοδιάγραµµα εφαρµογής. Όσον αφορά 

τις επιχορηγήσεις, περιλαµβάνουν το 

µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης. 

Τα κονδύλια του προϋπολογισµού που 

διατίθενται για δράσεις επικοινωνίας οι 

οποίες υλοποιούνται από την Επιτροπή 

δυνάµει του παρόντος κανονισµού 

καλύπτουν επίσης την επικοινωνία 

εταιρικού τύπου σε σχέση µε τις πολιτικές 

προτεραιότητες της Ένωσης. 

Τα κονδύλια του προϋπολογισµού που 

διατίθενται για ενέργειες επικοινωνίας οι 

οποίες υλοποιούνται από την Επιτροπή 

βάσει του παρόντος κανονισµού 

καλύπτουν επίσης την επικοινωνία 

εταιρικού τύπου σε σχέση µε τις πολιτικές 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εφόσον σχετίζονται µε τον γενικό στόχο 
του Προγράµµατος. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή ενηµερώνει σε ετήσια βάση 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο σχετικά µε τα αποτελέσµατα 

του προγράµµατος. Στην ενηµέρωση 
περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε 
τη συνέπεια και τη συµπληρωµατικότητα 

µε άλλα προγράµµατα και δραστηριότητες 

1. Η Επιτροπή παρέχει σε ετήσια βάση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

στοιχεία σχετικά µε την ετήσια εκτέλεση 
του προγράµµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
επιτευχθέντων στόχων, των 
αποτελεσµάτων και των βασικών δεικτών 
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στο επίπεδο της Ένωσης. Η Επιτροπή 

δηµοσιοποιεί διαρκώς τα αποτελέσµατα 

των υποστηριζόµενων από το πρόγραµµα 

δραστηριοτήτων. Όλες οι συµµετέχουσες 

χώρες παρέχουν στην Επιτροπή το σύνολο 

των στοιχείων και πληροφοριών που 

απαιτούνται για την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση του προγράµµατος. 

επιδόσεων που προσδιορίζονται στο 
ετήσιο πρόγραµµα. Τα στοιχεία αυτά 
περιλαµβάνουν λεπτοµερείς πληροφορίες 
σχετικά µε τη συνέπεια και τη 

συµπληρωµατικότητα µε άλλα 

προγράµµατα και δραστηριότητες στο 

επίπεδο της Ένωσης. Η Επιτροπή 

δηµοσιοποιεί διαρκώς, µεταξύ άλλων και 
στους σχετικούς διαδικτυακούς τόπους, 
τα αποτελέσµατα των υποστηριζόµενων 

από το Πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενων 
ενεργειών και δραστηριοτήτων, µε στόχο 
την ενίσχυση της διαφάνειας προς όφελος 
των φορολογουµένων της ΕΕ. 
Προκειµένου να τεκµηριώνεται η 
προστιθέµενη αξία των δραστηριοτήτων 
της Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή 
υποβάλλει, ειδικότερα, εκθέσεις σχετικά 
µε τα µέτρα που λαµβάνονται για να 
ενισχύεται ο συντονισµός και για να 
αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη µε ήδη 
υπάρχουσες σχετικές δραστηριότητες στο 
πεδίο της προστασίας των οικονοµικών 
συµφερόντων της ΕΕ. Όλες οι 
συµµετέχουσες χώρες και οι εκπρόσωποι 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3 παρέχουν στην Επιτροπή το 
σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών 

που απαιτούνται για την παρακολούθηση 

και αξιολόγηση της ετήσιας εκτέλεσης 
του Προγράµµατος, εφόσον είναι 
αναγκαίο, και του συνολικού 
προγράµµατος. 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να ενισχυθεί η διαφάνεια, η Επιτροπή ενηµερώνει σε ετήσια βάση το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την εκτέλεση του προγράµµατος. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή πραγµατοποιεί αξιολόγηση 

του προγράµµατος. Το αργότερο στις 31 

Η Επιτροπή πραγµατοποιεί πλήρη 
αξιολόγηση του προγράµµατος. Το 
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∆εκεµβρίου 2017, η Επιτροπή συντάσσει 

έκθεση αξιολόγησης µε αντικείµενο την 

επίτευξη των στόχων όλων των µέτρων 
(ως προς τα αποτελέσµατα και τις 

επιπτώσεις), την αποδοτική αξιοποίηση 

των πόρων και την ευρωπαϊκή 

προστιθεµένη αξία τους, προκειµένου να 

λάβει απόφαση ανανέωσης, τροποποίησης 

ή αναστολής των µέτρων. Η αξιολόγηση 
αφορά επίσης την έκταση της 

απλούστευσης, την εσωτερική και 

εξωτερική συνοχή της, τη διατήρηση της 

συνάφειας όλων των στόχων, καθώς και τη 

συµβολή των µέτρων στην επίτευξη των 

προτεραιοτήτων της Ένωσης για έξυπνη, 

διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξη. Τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης συνεκτιµώνται στις 

µακροπρόθεσµες επιπτώσεις των 

προγενέστερων µέτρων. 

αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2017, η 

Επιτροπή συντάσσει ανεξάρτητη 

ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης µε 
αντικείµενο την επίτευξη των στόχων όλων 

των ενεργειών (ως προς τα αποτελέσµατα 
και τις επιπτώσεις), την αποτελεσµατική 
και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και 
την ευρωπαϊκή προστιθεµένη αξία τους, 

προκειµένου να λάβει απόφαση 

ανανέωσης, τροποποίησης ή αναστολής 

των ενεργειών. Η αξιολόγηση αφορά 

επίσης την έκταση της απλούστευσης, την 

εσωτερική και εξωτερική συνοχή της, τη 

διατήρηση της συνάφειας όλων των 

στόχων, καθώς και τη συµβολή των 

ενεργειών στην επίτευξη των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης για έξυπνη, 

διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξη. Θα ληφθούν υπόψη τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης σχετικά 
µε την επίτευξη των στόχων του 
προγράµµατος Hercule II, τα οποία θα 
παρουσιάσει η Επιτροπή µέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου 2014. 

Επιπλέον, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2021, η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

σχετικά µε την επίτευξη των στόχων του 

παρόντος προγράµµατος. 

Επιπλέον, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2021, η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο σχετικά µε την επίτευξη των 

γενικών και ειδικών στόχων του 
Προγράµµατος, την προστιθέµενη αξία 
του και τον αντίκτυπο όλων των 
δραστηριοτήτων ή ενεργειών που 
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος. 

Οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις και η 

διατηρησιµότητα των αποτελεσµάτων του 

προγράµµατος αξιολογούνται προκειµένου 

να συνυπολογιστούν σε απόφαση για την 

πιθανή ανανέωση, τροποποίηση ή 

αναστολή µεταγενέστερου προγράµµατος. 

Επιπλέον, οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις 
και η διατηρησιµότητα των 

αποτελεσµάτων του προγράµµατος 

αξιολογούνται προκειµένου να 

συνυπολογιστούν σε απόφαση για την 

πιθανή ανανέωση, τροποποίηση ή 

αναστολή µεταγενέστερου προγράµµατος. 
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Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που 

χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος 

κανονισµού, η Επιτροπή λαµβάνει τα 

κατάλληλα µέτρα που διασφαλίζουν την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

της Ένωσης, µε την εφαρµογή 

προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της 

διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης 

δραστηριότητας, µε τη διενέργεια 

αποτελεσµατικών ελέγχων και µε την 

ανάκτηση, σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν παρατυπίες, των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 

καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιµο, µε 

την επιβολή αποτελεσµατικών, 

αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων. 

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που 

χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος 

κανονισµού, η Επιτροπή λαµβάνει τα 

κατάλληλα µέτρα που διασφαλίζουν την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

της Ένωσης, µε την εφαρµογή 

προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της 

διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης 

δραστηριότητας, µε τη διενέργεια 

αποτελεσµατικών ελέγχων και µε την 

ανάκτηση, σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν παρατυπίες, των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 

καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιµο, µε 

την επιβολή αποτελεσµατικών, 

αναλογικών και αποτρεπτικών 

διοικητικών και οικονοµικών κυρώσεων. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της και 

το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία 

να ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς 

και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους 

δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους 

εργολάβους και τους υπεργολάβους που 

έχουν λάβει πόρους της Ένωσης κατ’ 

εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος. 

2. Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της και 

το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία 

να ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς 

και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους 

δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους 

εργολάβους και τους υπεργολάβους που 

έχουν λάβει πόρους της Ένωσης κατ’ 

εφαρµογή του Προγράµµατος. 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης 
της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις 
στους οικονοµικούς παράγοντες που 
έχουν σχέση, άµεσα ή έµµεσα, µε τη 
χρηµατοδότηση αυτή, σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στον 
κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, 
µε στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, 
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δωροδοκίας ή οποιασδήποτε άλλης 
παράνοµης ενέργειας εις βάρος των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 
σε σχέση µε συµφωνία ή απόφαση 
επιχορήγησης ή µε σύµβαση που αφορά 
χρηµατοδότηση από µέρους της Ένωσης. 

Με την επιφύλαξη του πρώτου και του 
δεύτερου εδαφίου, στις συµφωνίες 
συνεργασίας µε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισµούς, στις συµφωνίες και 
αποφάσεις επιχορήγησης και στις 
συµβάσεις που απορρέουν από την 
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, η 
Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η 
OLAF εξουσιοδοτούνται ρητώς να 
διενεργούν τέτοιους διαχειριστικούς 
ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και 
επιθεωρήσεις. 

 

Αιτιολόγηση 

Το κείµενο θα πρέπει να συµπεριληφθεί σε µια νέα παράγραφο. 

 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η ευρωπαϊκή υπηρεσία 
καταπολέµησης της απάτης (OLAF) 
µπορεί να διενεργεί έρευνες, 
συµπεριλαµβανοµένων επιτόπιων ελέγχων 
και επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις και διαδικασίες που ορίζονται 
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, 
σχετικά µε τις έρευνες που 
πραγµατοποιούνται από την OLAF1, και 
στον κανονισµό του Συµβουλίου 
(Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, της 11ης 
Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους 
ελέγχους και τις εξακριβώσεις που 
διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό 
την προστασία των οικονοµικών 
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συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές 
παρατυπίες2, µε στόχο τη διαπίστωση 
απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνοµης 
ενέργειας εις βάρος των οικονοµικών 
συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε σχέση µε µια συµφωνία ή απόφαση 
επιχορήγησης ή µια σύµβαση που αφορά 
χρηµατοδότηση εκ µέρους της Ένωσης. 

 ___________ 

 1 ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1. 

 2 ΕΕ L 292, 15.11.1996, σ. 2. 

Αιτιολόγηση 

Το νοµοθετικό κείµενο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει µια ειδική τυποποιηµένη ρήτρα. 

 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 
και 2α, οι συµφωνίες συνεργασίας µε 
τρίτες χώρες και µε διεθνείς οργανισµούς, 
οι συµβάσεις, οι συµφωνίες επιχορήγησης 
και οι αποφάσεις και συµβάσεις 
επιχορήγησης, καθώς και οι συµβάσεις 
που προκύπτουν από την εφαρµογή του 
παρόντος κανονισµού περιέχουν 
διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητά 
την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
την OLAF να διεξάγουν τους εν λόγω 
λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 
αρµοδιότητές τους. 

Αιτιολόγηση 

Το νοµοθετικό κείµενο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει µια ειδική τυποποιηµένη ρήτρα. 
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Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 12α 

 Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση 
αρµοδιοτήτων 

 1. Η εξουσία για την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων εκχωρείται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου. 

 2. Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία για 
την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4, 
σηµεία 1α και 2α, στη δεύτερη 
παράγραφο του άρθρου 7, στο άρθρο 9, 
σηµείο 4α, και στο άρθρο 10, 
παράγραφος 1 για περίοδο επτά ετών 
από...*. 

 3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 4, σηµεία 1α και 2α, στη δεύτερη 
παράγραφο του άρθρου 7, στο άρθρο 9, 
σηµείο 4α και στο άρθρο 10, παράγραφος 
1 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την ανάθεση αρµοδιοτήτων 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει από την 
εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία που ορίζεται στις διατάξεις 
της. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ. 

 4. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει µια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

 5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 4, σηµεία 
1β και 2α, της δεύτερης παραγράφου του 
άρθρου 7, του άρθρου 9, σηµείο 4γ, και 
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του άρθρου 10, παράγραφος 1, τίθεται σε 
ισχύ µόνο εάν δεν έχουν εκφραστεί 
αντιρρήσεις σχετικά µε αυτή ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συµβούλιο, µέσα σε δύο µήνες από την 
κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή εάν, 
πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο ενηµερώσουν την Επιτροπή 
ότι δεν προτίθενται να εκφράσουν 
αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συµβουλίου, η προθεσµία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο µήνες. 

 _______________ 

 * ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισµού. 

Αιτιολόγηση 

Εξηγεί τον τρόπο εφαρµογής της εξουσιοδότησης και τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν οι 

νοµοθέτες να ανακαλέσουν την ανάθεση, και υποχρεώνει την Επιτροπή να ειδοποιεί τους 

νοµοθέτες όταν εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξη. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Παράρτηµα διαγράφεται 

Επιχειρησιακοί στόχοι του προγράµµατος  

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του 
προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι: 

 

(1) βελτίωση, πέραν των επιπέδων που 
έχουν επιτευχθεί µέχρι σήµερα, της 
πρόληψης και της διερεύνησης των 
περιπτώσεων απάτης και άλλων 
παράνοµων δραστηριοτήτων µε την 
ενίσχυση της διεθνικής και πολυτοµεακής 
συνεργασίας· 

 

(2) βελτίωση της προστασίας των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 
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από απάτες, µε τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής πληροφοριών, εµπειριών και 
βέλτιστων πρακτικών, καθώς και της 
ανταλλαγής προσωπικού· 

(3) ενίσχυση της καταπολέµησης της 
απάτης και άλλων παράνοµων 
δραστηριοτήτων µέσω της παροχής 
τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης 
σε εθνικές αρχές ερευνών και ιδίως σε 
τελωνειακές αρχές και σε αρχές επιβολής 
του νόµου· 

 

(4) περιορισµός, σε σύγκριση µε το ισχύον 
σήµερα επίπεδο, της έκθεσης των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 
σε απάτες, διαφθορά και άλλες 
παράνοµες δραστηριότητες προκειµένου 
να µειωθεί η ανάπτυξη της 
παραοικονοµίας σε βασικούς τοµείς 
κινδύνου όπως η οργανωµένη απάτη, το 
λαθρεµπόριο και η παραποίηση, ιδίως 
τσιγάρων· 

 

(5) ενίσχυση του βαθµού ανάπτυξης της 
ειδικής νοµικής και δικαστικής 
προστασίας των οικονοµικών 
συµφερόντων έναντι της απάτης µέσω 
της προώθησης της συγκριτικής 
ανάλυσης της νοµοθεσίας. 

 

Αιτιολόγηση 

Το παρόν κείµενο είναι προτιµότερο να περιλαµβάνεται στα άρθρα και όχι στο παράρτηµα. 

 

 

 

 


