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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0043/448

Τροπολογία 448
Constanze Krehl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
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 δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των 
Συνόρων και των Θεωρήσεων
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15 [...] διαγράφεται
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0043/449

Τροπολογία 449
Constanze Krehl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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 δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των 
Συνόρων και των Θεωρήσεων
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο 
Συμβούλιο για αναστολή του συνόλου ή 
μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων ή 
των πληρωμών για ένα ή περισσότερα 
προγράμματα ενός κράτους μέλους στην 
περίπτωση που:

7. Αφού λάβει υπόψη τις οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες του οικείου 
κράτους μέλους και τις επιπτώσεις της 
σχεδιαζόμενης αναστολής στην 
οικονομία, η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για 
βαθμιαία αναστολή του συνόλου ή μέρους 
των αναλήψεων υποχρεώσεων, εκτός εάν 
πρόκειται για τα προγράμματα στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ+ και για επενδύσεις στο 
πλαίσιο των άλλων ταμείων που 
σχετίζονται με τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ή με 
την εφαρμογή της Συμφωνίας του 
Παρισιού, για ένα ή περισσότερα 
προγράμματα ενός κράτους μέλους στην 
περίπτωση που:
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0043/450

Τροπολογία 450
Constanze Krehl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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 δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των 
Συνόρων και των Θεωρήσεων
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 12 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Ειδικότερα, όταν για ένα κράτος μέλος 
πληρούται ένας από τους όρους που 
ορίζονται στην παράγραφο 7, η Επιτροπή 
ενημερώνει πάραυτα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και παρέχει λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με τα Ταμεία και τα 
προγράμματα που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείμενο αναστολής 
αναλήψεων υποχρεώσεων.

Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Ειδικότερα, όταν για ένα κράτος μέλος 
πληρούται ένας από τους όρους που 
ορίζονται στην παράγραφο 7, η Επιτροπή 
ενημερώνει πάραυτα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και παρέχει λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με τα Ταμεία και τα 
προγράμματα που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείμενο αναστολής 
αναλήψεων υποχρεώσεων, καθώς και τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο της εν λόγω 
αναστολής στην οικονομία του κράτους 
μέλους, για τους σκοπούς του 
διαρθρωμένου διαλόγου, ώστε να 
διασφαλιστεί ουσιαστικός διάλογος και 
να διευκολυνθεί η διαφανής διαδικασία 
επιβολής της νομοθεσίας.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0043/451

Τροπολογία 451
Constanze Krehl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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 δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των 
Συνόρων και των Θεωρήσεων
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 12 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να 
καλέσει την Επιτροπή σε διαρθρωμένο 
διάλογο σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαβίβαση των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0043/452

Τροπολογία 452
Constanze Krehl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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 δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των 
Συνόρων και των Θεωρήσεων
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 12 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την 
πρόταση αναστολής των αναλήψεων 
υποχρεώσεων ή την πρόταση άρσης της 
αναστολής.

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, για να γνωμοδοτήσει, και 
στο Συμβούλιο, για να λάβει απόφαση, την 
πρόταση αναστολής των αναλήψεων 
υποχρεώσεων ή την πρόταση άρσης της 
αναστολής.
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6.2.2019 A8-0043/453

Τροπολογία 453
Constanze Krehl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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 δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των 
Συνόρων και των Θεωρήσεων
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
υποβάλουν αίτημα για περισσότερη 
ευελιξία εντός του ισχύοντος πλαισίου του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
για τις δημόσιες ή ισοδύναμες 
διαρθρωτικές δαπάνες που στηρίζονται 
από τη δημόσια διοίκηση με τη μορφή 
συγχρηματοδότησης επενδύσεων οι 
οποίες ενεργοποιούνται δυνάμει των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων. Η Επιτροπή 
αξιολογεί προσεκτικά το αντίστοιχο 
αίτημα κατά τον καθορισμό της 
δημοσιονομικής προσαρμογής στο 
πλαίσιο είτε του προληπτικού είτε του 
διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης με τρόπο 
που να αντανακλά τη στρατηγική 
σημασία των επενδύσεων.
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