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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0043/433

Τροπολογία 433
Iskra Mihaylova
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν τη 
μεταφορά έως και 5 % χρηματοδοτικών 
κονδυλίων του προγράμματος από 
οποιοδήποτε Ταμείο προς οποιοδήποτε 
άλλο Ταμείο υπό καθεστώς επιμερισμένης 
διαχείρισης ή προς οποιοδήποτε μέσο υπό 
καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης. 

1. Για τη διασφάλιση της ευελιξίας, τα 
κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, με τη 
σύμφωνη γνώμη της επιτροπής 
παρακολούθησης του προγράμματος, τη 
μεταφορά έως και 10 % χρηματοδοτικών 
κονδυλίων του προγράμματος από 
οποιοδήποτε Ταμείο προς το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας, το Ταμείο Ασύλου 
και Μετανάστευσης, το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας, το μέσο για τη 
διαχείριση των συνόρων και των 
θεωρήσεων, το πρόγραμμα Life και το 
πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη.

2. Οι μεταφερθέντες πόροι εκτελούνται 
σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου ή 
το μέσο στο οποίο μεταφέρονται οι πόροι 
και, στην περίπτωση μεταφορών προς 
μέσα υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση, 
προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

2. Οι μεταφερθέντες πόροι εκτελούνται 
σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου ή 
το μέσο στο οποίο μεταφέρονται οι πόροι 
και, στην περίπτωση μεταφορών προς το 
Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το μέσο 
για τη διαχείριση των συνόρων και των 
θεωρήσεων, το πρόγραμμα Life και το 
πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη, προς όφελος 
του οικείου κράτους μέλους.

3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει 
της παραγράφου 1 ορίζουν το συνολικό 
ποσό που μεταφέρεται για κάθε έτος ανά 

3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει 
της παραγράφου 1 ορίζουν το συνολικό 
ποσό που μεταφέρεται για κάθε έτος ανά 
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Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, 
κατά περίπτωση, είναι δεόντως 
αιτιολογημένες, συνοδεύονται από το/τα 
αναθεωρημένο/-α πρόγραμμα/-τα, από 
το/τα οποίο/-α πρόκειται να μεταφερθούν 
οι πόροι, σύμφωνα με το άρθρο 19, και 
αναφέρουν προς ποιο Ταμείο ή μέσο 
μεταφέρονται τα ποσά. 

Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, 
κατά περίπτωση, είναι δεόντως 
αιτιολογημένες ως προς τις 
επιδιωκόμενες συμπληρωματικότητες και 
τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο, 
συνοδεύονται από το/τα αναθεωρημένο/-α 
πρόγραμμα/-τα, από το/τα οποίο/-α 
πρόκειται να μεταφερθούν οι πόροι, 
σύμφωνα με το άρθρο 19, και αναφέρουν 
προς ποιο Ταμείο ή μέσο μεταφέρονται τα 
ποσά. 

4. Η Επιτροπή μπορεί να αντιταχθεί σε 
αίτηση μεταφοράς που περιέχεται στη 
σχετική τροποποίηση του προγράμματος, 
αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
υπονομεύσει την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος από το οποίο πρόκειται να 
μεταφερθούν οι πόροι. 

4. Η Επιτροπή μπορεί να αντιταχθεί σε 
αίτηση μεταφοράς που περιέχεται στη 
σχετική τροποποίηση του προγράμματος, 
αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
υπονομεύσει την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος από το οποίο πρόκειται να 
μεταφερθούν οι πόροι. 

5. Μόνον οι πόροι των μελλοντικών 
ημερολογιακών ετών μπορούν να 
μεταφερθούν.

5. Μόνον οι πόροι των μελλοντικών 
ημερολογιακών ετών μπορούν να 
μεταφερθούν.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/434

Τροπολογία 434
Iskra Mihaylova
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν τη 
μεταφορά έως και 5 % χρηματοδοτικών 
κονδυλίων του προγράμματος από 
οποιοδήποτε Ταμείο προς οποιοδήποτε 
άλλο Ταμείο υπό καθεστώς επιμερισμένης 
διαχείρισης ή προς οποιοδήποτε μέσο υπό 
καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης. 

1. Για τη διασφάλιση της ευελιξίας, τα 
κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, με τη 
σύμφωνη γνώμη της επιτροπής 
παρακολούθησης του προγράμματος, τη 
μεταφορά έως και 7 % χρηματοδοτικών 
κονδυλίων του προγράμματος από 
οποιοδήποτε Ταμείο προς το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας, το Ταμείο Ασύλου 
και Μετανάστευσης, το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας και το μέσο για 
τη διαχείριση των συνόρων και των 
θεωρήσεων.

2. Οι μεταφερθέντες πόροι εκτελούνται 
σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου ή 
το μέσο στο οποίο μεταφέρονται οι πόροι 
και, στην περίπτωση μεταφορών προς 
μέσα υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση, 
προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

2. Οι μεταφερθέντες πόροι εκτελούνται 
σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου ή 
το μέσο στο οποίο μεταφέρονται οι πόροι.

3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει 
της παραγράφου 1 ορίζουν το συνολικό 
ποσό που μεταφέρεται για κάθε έτος ανά 
Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, 
κατά περίπτωση, είναι δεόντως 
αιτιολογημένες, συνοδεύονται από το/τα 
αναθεωρημένο/-α πρόγραμμα/-τα, από 

3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει 
της παραγράφου 1 ορίζουν το συνολικό 
ποσό που μεταφέρεται για κάθε έτος ανά 
Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, 
κατά περίπτωση, είναι δεόντως 
αιτιολογημένες ως προς τις 
επιδιωκόμενες συμπληρωματικότητες και 
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το/τα οποίο/-α πρόκειται να μεταφερθούν 
οι πόροι, σύμφωνα με το άρθρο 19, και 
αναφέρουν προς ποιο Ταμείο ή μέσο 
μεταφέρονται τα ποσά. 

τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο, 
συνοδεύονται από το/τα αναθεωρημένο/-α 
πρόγραμμα/-τα, από το/τα οποίο/-α 
πρόκειται να μεταφερθούν οι πόροι, 
σύμφωνα με το άρθρο 19, και αναφέρουν 
προς ποιο Ταμείο ή μέσο μεταφέρονται τα 
ποσά. 

4. Η Επιτροπή μπορεί να αντιταχθεί σε 
αίτηση μεταφοράς που περιέχεται στη 
σχετική τροποποίηση του προγράμματος, 
αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
υπονομεύσει την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος από το οποίο πρόκειται να 
μεταφερθούν οι πόροι. 

4. Η Επιτροπή μπορεί να αντιταχθεί σε 
αίτηση μεταφοράς που περιέχεται στη 
σχετική τροποποίηση του προγράμματος, 
αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
υπονομεύσει την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος από το οποίο πρόκειται να 
μεταφερθούν οι πόροι. 

5. Μόνον οι πόροι των μελλοντικών 
ημερολογιακών ετών μπορούν να 
μεταφερθούν.

5. Μόνον οι πόροι των μελλοντικών 
ημερολογιακών ετών μπορούν να 
μεταφερθούν.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/435

Τροπολογία 435
Iskra Mihaylova
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κανόνες για τον τομέα των μεταφορών 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος 
κανονισμός ΜΣΕ] εφαρμόζονται στις 
ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση έργα τηρούν τις εθνικές 
πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου 
Συνοχής όσον αφορά το 70 % των πόρων 
που μεταφέρονται στον ΜΣΕ.

Οι κανόνες για τον τομέα των μεταφορών 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... 
[νέος κανονισμός ΜΣΕ] εφαρμόζονται στις 
ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση έργα τηρούν τις εθνικές 
πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου 
Συνοχής.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/436

Τροπολογία 436
Iskra Mihaylova
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι πόροι που 
μεταφέρονται στον ΜΣΕ οι οποίοι δεν 
έχουν δεσμευτεί σε έργο υποδομής στον 
τομέα των μεταφορών διατίθενται σ’ όλα 
τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με 
σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής 
στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός 
ΜΣΕ].

Από την 1η Ιανουαρίου 2023, οι πόροι που 
μεταφέρονται στον ΜΣΕ οι οποίοι δεν 
έχουν δεσμευτεί σε έργο υποδομής στον 
τομέα των μεταφορών διατίθενται σ’ όλα 
τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με 
σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής 
στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [νέος κανονισμός 
ΜΣΕ].

Or. en


