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Γνώμη αριθ. 8/2015 

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου  

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/323, 

της 2ας Μαρτίου 2015,  

σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που 

εφαρμόζεται στο 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 

(υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, ΣΛΕΕ) 
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ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

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

άρθρο 287, παράγραφος 4, 

Έχοντας υπόψη την εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη 

χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας 

εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις 

υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης1

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/323, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

, και ιδίως το άρθρο 10, παράγραφος 2, 

2

Έχοντας υπόψη το αίτημα του Συμβουλίου για γνωμοδότηση σχετικά με την 

προαναφερθείσα πρόταση, το οποίο περιήλθε στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

στις 3 Νοεμβρίου 2015, 

, 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 

1. Σκοπός της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την οποία ζητείται η 

γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να διευκρινιστεί ότι οι ειδικοί λογαριασμοί που 

ανοίγουν τα κράτη μέλη στο όνομα της Επιτροπής, για την κατάθεση των συνεισφορών στο 

ΕΤΑ, πρέπει να τηρούνται χωρίς την επιβολή όχι μόνο τελών αλλά και τόκων μέχρις ότου 

χρειαστεί να καταβληθούν οι πληρωμές. 

2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διατυπώνει καμία παρατήρηση επί της πρότασης. 

                                                      

1 ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1. 

2 COM(2015) 463 final. 
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Η παρούσα γνώμη εγκρίθηκε από το Τμήμα ΙΙΙ, του οποίου προεδρεύει ο κύριος Karel 

PINXTEN, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του 

της 8ης Δεκεμβρίου 2015. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Πρόεδρος 
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