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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320)

(θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 
Νοεμβρίου 2013 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού

P7_TA(2013)0482)
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 231 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
διορθώνεται ως εξής ο ως άνω κανονισμός:

1. Σελίδα 339, άρθρο 2, σημείο 26

Αντί:

«(26) «λογαριασμός υπό μεσεγγύηση»: … γραπτή συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου 

δημόσιου φορέα και του εταίρου από τον ιδιωτικό τομέα, εγκριθείσα από τη 

διαχειριστική αρχή ή ενδιάμεσο φορέα, που έχει συσταθεί ειδικά για να 

κατέχει κεφάλαια προς καταβολή μετά την περίοδο επιλεξιμότητας, 

αποκλειστικά …»,

διάβαζε:

«(26) «λογαριασμός υπό μεσεγγύηση»:… γραπτή συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου 

δημόσιου φορέα και του εταίρου από τον ιδιωτικό τομέα, εγκριθείσα από τη 

διαχειριστική αρχή ή ενδιάμεσο φορέα, που έχει συσταθεί ειδικά για να 
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κατέχει κεφάλαια προς καταβολή μετά την περίοδο επιλεξιμότητας σε 

περίπτωση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, ή κατά τη περίοδο 

επιλεξιμότητας και/ή μετά την περίοδο επιλεξιμότητας σε περίπτωση 

ενέργειας ΣΔΙΤ, αποκλειστικά …».

2. Σελίδα 350, άρθρο 23 παράγραφος 5

Αντί:

«… το αργότερο εντός τριών μηνών μετά την υποβολή τους από το κράτος μέλος 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.»,

διάβαζε:

«… το αργότερο εντός τριών μηνών μετά την υποβολή τους από το κράτος μέλος 

σύμφωνα με την παράγραφο 4.».

3. Σελίδα 352, άρθρο 24 παράγραφος 2

Αντί:

«2. …, η υποστήριξη της Ένωσης μέσω ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του 

τελικού υπολοίπου δεν είναι μεγαλύτερη από τη δημόσια δαπάνη και το 

ανώτατο ποσό της υποστήριξης από τα ΕΔΕΤ για κάθε άξονα προτεραιότητας 

για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής ή για κάθε μέτρο του ΕΓΤΑΑ 

και του ΕΤΘΑ, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση 

του προγράμματος.»,

διάβαζε:

«2. … η υποστήριξη της Ένωσης μέσω ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του 

τελικού υπολοίπου δεν είναι μεγαλύτερη από:

α) τη δημόσια δαπάνη· ή

β) το ανώτατο ποσό της υποστήριξης από τα ΕΔΕΤ για κάθε άξονα 

προτεραιότητας για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής ή για κάθε 

μέτρο του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ, όπως ορίζεται στην απόφαση της 

Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος,

αναλόγως του ποιο ποσό είναι μικρότερο.».
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4. Σελίδα 353, άρθρο 25 παράγραφος 1

Αντί:

«…, τμήμα των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 59 και προγραμματίζονται 

σύμφωνα με ειδικούς κανόνες που αφορούν το Ταμείο μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη 

της Επιτροπής, να μεταφερθεί σε τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, 

για την εφαρμογή μέτρων που αφορούν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σύμφωνα με 

το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο ια, ...»,

διάβαζε:

«…, τμήμα των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 59 και προγραμματίζονται 

σύμφωνα με ειδικούς κανόνες που αφορούν το Ταμείο μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη 

της Επιτροπής, να μεταφερθεί σε τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, 

για την εφαρμογή μέτρων που αφορούν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σύμφωνα με 

το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ, …».

5. Σελίδα 365, άρθρο 42 παράγραφος 4, εισαγωγικό μέρος

Αντί:

«4. Οι επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 

δεν υπερβαίνουν …»,

διάβαζε:

«4. Οι επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 

3 δεν υπερβαίνουν ...».
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6. Σελίδα 365, άρθρο 42 παράγραφος 4, στοιχείο α)

Αντί:

«α) του συνολικού ποσού της στήριξης από τα ΕΔΕΤ που καταβάλλεται για τους 

σκοπούς των παραγράφων 1 και 2 …»,

διάβαζε:

«α) του συνολικού ποσού της στήριξης από τα ΕΔΕΤ που καταβάλλεται για τους 

σκοπούς των παραγράφων 1, 2 και 3 …».

7. Σελίδα 365, άρθρο 42 παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίοδος

Αντί:

«5. Οι δαπάνες και οι αμοιβές διαχείρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 

μπορούν να χρεώνονται από τον διαχειριστή του ταμείου χαρτοφυλακίου ή 

τους διαχειριστές των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με το 

άρθρο 38 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β), χωρίς να επιτρέπεται να υπερβούν 

τα όρια …»,

διάβαζε:

«5. Όπου οι δαπάνες και οι αμοιβές διαχείρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 

1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 

χρεώνονται από τον διαχειριστή του ταμείου χαρτοφυλακίου ή τους 

διαχειριστές των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 

38 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β), δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα όρια ...».
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8. Σελίδα 365, άρθρο 43 παράγραφος 2

Αντί:

«2. … συμπεριλαμβανομένων της αποζημίωσης των προκυπτουσών δαπανών 

διαχείρισης ή της πληρωμής αμοιβών διαχείρισης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 πρώτο 

εδάφιο στοιχείο δ), και των εξόδων που καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 

42 παράγραφος 2, με αυτούς της αρχικής συνεισφοράς από τα ΕΔΕΤ είτε 

εντός του ίδιου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής είτε μετά την εκκαθάριση 

του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, σε άλλα μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής ή μορφές στήριξης …»,

διάβαζε:

«2. … συμπεριλαμβανομένων της αποζημίωσης των προκυπτουσών δαπανών 

διαχείρισης ή της πληρωμής αμοιβών διαχείρισης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 πρώτο 

εδάφιο στοιχείο δ) και σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφοι 2 και 3, και των 

εξόδων που καταβάλλονται, με αυτούς της αρχικής συνεισφοράς από τα 

ΕΔΕΤ, είτε εντός του ίδιου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής είτε, μετά την 

εκκαθάριση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, σε άλλα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ή μορφές στήριξης …».

9. Σελίδα 383, άρθρο 92 παράγραφος 3

Αντί:

«3. Το 2016, στην τεχνική προσαρμογή για το έτος 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 4 

και 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 … Σύμφωνα με το 

άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, οι προσαρμογές 

καταμερίζονται ισόποσα …»,
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διάβαζε:

«3. Το 2016, στην τεχνική προσαρμογή για το έτος 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 6 

και 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 … Σύμφωνα με το 

άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, οι προσαρμογές 

καταμερίζονται ισόποσα …».

10. Σελίδα 387, άρθρο 96 παράγραφος 3, στοιχείο β)

Αντί:

«β) το ενδεικτικό ποσό … που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 

παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΤΠΑ …»,

διάβαζε:

«β) το ενδεικτικό ποσό … που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 

παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠΑ …».

11. Σελίδα 402, άρθρο 130 παράγραφος 2

Αντί:

«2. …

α) τη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που αναφέρεται στην αίτηση πληρωμής 

για την προτεραιότητα· ή

β) τη συνεισφορά των Ταμείων ή του ΕΤΘΑ στην προτεραιότητα που 

ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του 

επιχειρησιακού προγράμματος.»,

διάβαζε:

«2. …

α) τη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που αναφέρεται στην αίτηση πληρωμής 

για την προτεραιότητα· ή
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β) τη συνεισφορά των Ταμείων ή του ΕΤΘΑ στην προτεραιότητα που 

ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του 

επιχειρησιακού προγράμματος,

αναλόγως του ποιό ποσό είναι μικρότερο.».

12. Σελίδα 407, άρθρο 143 παράγραφος 2, τέταρτη περίοδος

Αντί:

«Οι δημοσιονομικές διορθώσεις εγγράφονται στους λογαριασμούς από τη 

διαχειριστική αρχή για τη λογιστική χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίζεται 

η ακύρωση.»,

διάβαζε:

«Οι δημοσιονομικές διορθώσεις εγγράφονται στους λογαριασμούς για τη λογιστική 

χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίζεται η ακύρωση.».

13. Σελίδα 427, παράρτημα IV, τμήμα 2, στοιχείο γ)

Αντί:

«γ) χρησιμοποίηση και επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στη στήριξη 

των ΕΔΕΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 43, 44 και 45·»,

διάβαζε:

«γ) επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στη στήριξη των ΕΔΕΤ, 

σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45·».


