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Τροπολογία 317
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14 Γεωργικό αποθεματικό 14 Ευρωπαϊκό αποθεματικό 
διαχείρισης γεωργικών κρίσεων

Or. fr

Τροπολογία 318
Michel Dantin, Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο 
ΕΓΤΕ αποθεματικό που προορίζεται να 
παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον 
γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή 
τη σταθεροποίηση της αγοράς ή σε 
περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη 
γεωργική παραγωγή ή τη διανομή 
(«γεωργικό αποθεματικό»).

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο 
ΕΓΤΕ ευρωπαϊκό αποθεματικό 
διαχείρισης γεωργικών κρίσεων που 
προορίζεται να παράσχει συμπληρωματική 
στήριξη στον γεωργικό τομέα με σκοπό τη 
διαχείριση ή τη σταθεροποίηση της αγοράς 
και να κινητοποιείται ώστε η Ένωση να 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί γρήγορα 
και αποτελεσματικά σε περίπτωση 
κρίσεων που επηρεάζουν τη γεωργική 
παραγωγή, τη μεταποίηση ή τη διανομή 
(«αποθεματικό κρίσης»).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία στοχεύει στη διευκρίνηση του πεδίου εφαρμογής του γεωργικού 
αποθεματικού που πρέπει να κινητοποιηθεί από την Ένωση προκειμένου να αντιδράσει γρήγορα 
και αποτελεσματικά σε περίπτωση κρίσης η οποία επηρεάζει τη γεωργική παραγωγή, τη 
μεταποίηση ή τη διανομή.
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Τροπολογία 319
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο 
ΕΓΤΕ αποθεματικό που προορίζεται να 
παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον 
γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή 
τη σταθεροποίηση της αγοράς ή σε 
περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη 
γεωργική παραγωγή ή τη διανομή 
(«γεωργικό αποθεματικό»).

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο 
ΕΓΤΕ αποθεματικό που προορίζεται να 
παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον 
γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή 
τη σταθεροποίηση της αγοράς ή σε 
περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη 
γεωργική παραγωγή ή τη διανομή 
(«γεωργικό αποθεματικό»). Το αρχικό 
ποσό του γεωργικού αποθεματικού το 
2021 καθορίζεται στον προϋπολογισμό 
της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 320
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο 
ΕΓΤΕ αποθεματικό που προορίζεται να 
παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον 
γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή 
τη σταθεροποίηση της αγοράς ή σε 
περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη 
γεωργική παραγωγή ή τη διανομή 
(«γεωργικό αποθεματικό»).

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο 
ΕΓΤΕ αποθεματικό που προορίζεται να 
παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον 
γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή 
τη σταθεροποίηση της αγοράς ή σε 
περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη 
γεωργική παραγωγή ή τη διανομή 
(«γεωργικό αποθεματικό»). Η αρχική 
ποσότητα που ορίστηκε ως γεωργικό 
αποθεματικό το 2012 αναμένεται να 
προβλεφθεί στον γενικό προϋπολογισμό 
της ΚΓΠ.

Or. es



AM\1170200EL.docx 5/190 PE630.688v01-00

EL

Τροπολογία 321
Sofia Ribeiro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο 
ΕΓΤΕ αποθεματικό που προορίζεται να 
παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον 
γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή 
τη σταθεροποίηση της αγοράς ή σε 
περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη 
γεωργική παραγωγή ή τη διανομή 
(«γεωργικό αποθεματικό»).

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται, εκτός 
των ανωτάτων ορίων του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, αποθεματικό 
που προορίζεται να παράσχει 
συμπληρωματική στήριξη στον γεωργικό 
τομέα σε περίπτωση κρίσεων που 
επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή τη 
διανομή («αποθεματικό κρίσης»). Το εν 
λόγω αποθεματικό πρέπει να διαθέτει 
σαφέστερους και καλύτερα 
προσαρμοσμένους μηχανισμούς 
ενεργοποίησης, ιδίως όσον αφορά τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 322
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο 
ΕΓΤΕ αποθεματικό που προορίζεται να 
παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον 
γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή 
τη σταθεροποίηση της αγοράς ή σε 
περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη 
γεωργική παραγωγή ή τη διανομή 
(«γεωργικό αποθεματικό»).

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο 
ΕΓΤΕ γεωργικό αποθεματικό που 
προορίζεται να παράσχει συμπληρωματική 
στήριξη στον γεωργικό τομέα με σκοπό τη 
διαχείριση ή τη σταθεροποίηση της αγοράς 
ή το οποίο κινητοποιείται για την έγκαιρη 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση
κρίσεων που επηρεάζουν τη γεωργική 
παραγωγή ή τη διανομή («γεωργικό 
αποθεματικό»).

Or. en
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Τροπολογία 323
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο 
ΕΓΤΕ αποθεματικό που προορίζεται να 
παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον 
γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή 
τη σταθεροποίηση της αγοράς ή σε 
περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη 
γεωργική παραγωγή ή τη διανομή 
(«γεωργικό αποθεματικό»).

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται 
αποθεματικό που προορίζεται να παράσχει 
συμπληρωματική στήριξη στον γεωργικό 
τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή τη 
σταθεροποίηση της αγοράς ή σε περίπτωση 
κρίσεων που επηρεάζουν τη γεωργική 
παραγωγή ή τη διανομή («γεωργικό 
αποθεματικό»). Το γεωργικό αποθεματικό 
χρηματοδοτείται από άλλες πηγές εκτός 
του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.

Or. en

Τροπολογία 324
Peter Jahr, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο 
ΕΓΤΕ αποθεματικό που προορίζεται να 
παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον 
γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή 
τη σταθεροποίηση της αγοράς ή σε 
περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη 
γεωργική παραγωγή ή τη διανομή 
(«γεωργικό αποθεματικό»).

Στην αρχή κάθε δημοσιονομικού έτους 
καταρτίζεται στο ΕΓΤΕ γεωργικό
αποθεματικό που προορίζεται να παράσχει 
συμπληρωματική στήριξη στον γεωργικό 
τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή τη 
σταθεροποίηση των αγορών ή το οποίο 
κινητοποιείται ώστε να μπορεί η Ένωση 
να ανταποκρίνεται γρήγορα και 
αποτελεσματικά στις κρίσεις που 
επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή τη 
διανομή («γεωργικό αποθεματικό»).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να διασαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του γεωργικού 
αποθεματικού το οποίο θα πρέπει να κινητοποιείται από την Ένωση για να μπορεί να αντιδρά 
γρήγορα και αποτελεσματικά σε περίπτωση κρίσης που επηρεάζει τη γεωργική παραγωγή.

Τροπολογία 325
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο 
ΕΓΤΕ αποθεματικό που προορίζεται να 
παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον 
γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή
τη σταθεροποίηση της αγοράς ή σε 
περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη 
γεωργική παραγωγή ή τη διανομή 
(«γεωργικό αποθεματικό»).

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο 
ΕΓΤΕ αποθεματικό που προορίζεται να 
παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον 
γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση, τη 
σταθεροποίηση της αγοράς ή σε περίπτωση 
κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων ακραίων 
διακυμάνσεων των τιμών ή καιρικών 
φαινομένων, που επηρεάζουν τη γεωργική 
παραγωγή ή τη διανομή («γεωργικό 
αποθεματικό»).

Or. en

Τροπολογία 326
Nuno Melo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο 
ΕΓΤΕ αποθεματικό που προορίζεται να 
παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον 
γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή 
τη σταθεροποίηση της αγοράς ή σε 
περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη 
γεωργική παραγωγή ή τη διανομή 
(«γεωργικό αποθεματικό»).

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται, εκτός 
των ανωτάτων ορίων του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, αποθεματικό 
που προορίζεται να παράσχει 
συμπληρωματική στήριξη στον γεωργικό 
τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή τη 
σταθεροποίηση της αγοράς ή σε περίπτωση 
κρίσεων που επηρεάζουν τη γεωργική 
παραγωγή ή τη διανομή («γεωργικό 
αποθεματικό»).
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Or. en

Τροπολογία 327
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο 
ΕΓΤΕ αποθεματικό που προορίζεται να 
παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον 
γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή 
τη σταθεροποίηση της αγοράς ή σε 
περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη 
γεωργική παραγωγή ή τη διανομή 
(«γεωργικό αποθεματικό»).

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στον 
τομέα 2 του προϋπολογισμού της ΕΕ,
αποθεματικό που προορίζεται να παράσχει 
συμπληρωματική στήριξη στον γεωργικό 
τομέα με σκοπό τη χρηστή και ομαλή
σταθεροποίηση και διαχείριση της αγοράς 
σε περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη 
γεωργική παραγωγή ή τη διανομή 
(«γεωργικό αποθεματικό»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αποθεματικό της ΕΕ πρέπει να χρηματοδοτείται από συγκεκριμένη γραμμή στον τομέα 2 του 
προϋπολογισμού της ΕΕ.

Τροπολογία 328
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο 
ΕΓΤΕ αποθεματικό που προορίζεται να 
παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον 
γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή 
τη σταθεροποίηση της αγοράς ή σε 
περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη 
γεωργική παραγωγή ή τη διανομή 
(«γεωργικό αποθεματικό»).

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται, εκτός 
των ανωτάτων ορίων του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, αποθεματικό 
που προορίζεται να παράσχει 
συμπληρωματική στήριξη στον γεωργικό 
τομέα σε περίπτωση κρίσεων που 
επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή τη 
διανομή («αποθεματικό κρίσης»).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το αποθεματικό κρίσης δεν θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔΠ.

Τροπολογία 329
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα κεφάλαια που προορίζονται για το 
αποθεματικό θα συμπεριληφθούν 
πιστώσεις από το ΕΓΤΕ που έμειναν 
ανεκτέλεστες το προηγούμενο έτος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποτραπεί η αυτόματη εφαρμογή της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας.

Τροπολογία 330
Sofia Ribeiro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πιστώσεις για το γεωργικό 
αποθεματικό εγγράφονται απευθείας στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 331
Michel Dantin, Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πιστώσεις για το γεωργικό αποθεματικό 
εγγράφονται απευθείας στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

Οι πιστώσεις για το γεωργικό αποθεματικό 
εγγράφονται απευθείας στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και
κινητοποιούνται, για το οικονομικό έτος ή 
για τα οικονομικά έτη για τα οποία 
απαιτείται πρόσθετη στήριξη, για τη 
χρηματοδότηση των ακόλουθων μέτρων:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να διατυπωθεί διαφορετικά το άρθρο σε σχέση με τις άλλες 
τροπολογίες που κατατέθηκαν οι οποίες απορρίπτουν τα διάφορα χρηματοδοτούμενα μέτρα.

Τροπολογία 332
Peter Jahr, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πιστώσεις για το γεωργικό 
αποθεματικό εγγράφονται απευθείας στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

Οι πιστώσεις του γεωργικού 
αποθεματικού εγγράφονται απευθείας 
στον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
κινητοποιούνται, για το δημοσιονομικό 
έτος ή τα δημοσιονομικά έτη για τα οποία 
απαιτείται η πρόσθετη στήριξη, για τη 
χρηματοδότηση των ακόλουθων μέτρων:

Or. en

Τροπολογία 333
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πιστώσεις για το γεωργικό αποθεματικό 
εγγράφονται απευθείας στον 

Οι πιστώσεις για το γεωργικό αποθεματικό 
εγγράφονται απευθείας στον 
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προϋπολογισμό της Ένωσης. προϋπολογισμό της Ένωσης και 
κινητοποιούνται κατά το δημοσιονομικό 
έτος ή τα δημοσιονομικά έτη κατά τα 
οποία απαιτείται η πρόσθετη στήριξη για 
τη χρηματοδότηση των ακόλουθων 
μέτρων:

Or. en

Τροπολογία 334
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πιστώσεις για το γεωργικό αποθεματικό 
εγγράφονται απευθείας στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

Οι πιστώσεις για το γεωργικό αποθεματικό 
κρίσης δεν εγγράφονται απευθείας στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά 
λειτουργούν εκτός των ανωτάτων ορίων 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αποθεματικό κρίσης δεν θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔΠ.

Τροπολογία 335
Nuno Melo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πιστώσεις για το γεωργικό αποθεματικό 
εγγράφονται απευθείας στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

Οι πιστώσεις για το γεωργικό αποθεματικό 
εγγράφονται απευθείας στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά 
λειτουργούν εκτός των ανωτάτων ορίων 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Or. en
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Τροπολογία 336
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πιστώσεις για το γεωργικό αποθεματικό 
εγγράφονται απευθείας στον
προϋπολογισμό της Ένωσης.

Οι αρχικές πιστώσεις για το γεωργικό 
αποθεματικό δεν προέρχονται από τον
προϋπολογισμό της ΚΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 337
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα μέτρα χρηματοδότησης έως 
50 % της αποζημίωσης που καταβάλλεται 
ως αντασφάλιση για την ασφάλιση έναντι 
κλιματικών συνθηκών που αναφέρονται 
στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) …/... 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΑΠ] για τις κρίσεις στις οποίες ο λόγος 
μεταξύ του ύψους των αποζημιώσεων 
που καταβάλλονται στους γεωργούς και 
του ύψους των εισπραττόμενων 
ασφαλιστικών εισφορών είναι μεταξύ 
170 % και 230 %·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να εισαγάγει μια μερική αντασφάλιση για τα εργαλεία 
διαχείρισης των κινδύνων σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων, όπου ο λόγος μεταξύ της 
αποζημίωσης που καταβάλλεται στους γεωργούς και του ύψους των ασφαλίστρων που 
εισπράττονται είναι μεταξύ 170 (ανά έτος στα 60) και 230 % (ανά έτος στα 100), προκειμένου 
να μειωθεί το επίπεδο κινδύνου και να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη αυτών των εργαλείων και η 
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μείωση του ύψους των ασφαλίστρων για τους γεωργούς, σύμφωνα με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία 338
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μέτρα για τη χρήση των εργαλείων 
σταθεροποίησης εισοδήματος που 
αναφέρονται στο άρθρο 70 του 
κανονισμού (ΕΕ) ... / ... [κανονισμός για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] σε 
περίπτωση κρίσης της αγοράς με 
συχνότητα μεγαλύτερη από ένα 
προκαθορισμένο κατώτατο όριο ανά 
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 339
Peter Jahr, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μέτρα που χρηματοδοτούν εν 
μέρει την αποζημίωση που καταβάλλεται 
ως αντασφάλιση για ασφάλιση κατά της 
κλιματικής αλλαγής που αναφέρεται στο 
άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) ... / ... 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ] σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων 
κλιματικών κρίσεων που διαρκούν για 
περισσότερα από 60 έτη·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να καθιερώσει τη μερική αντασφάλιση της ασφάλισης κατά της 
κλιματικής αλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 70 του κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ ως μέτρο επιλέξιμο για στήριξη από το γεωργικό αποθεματικό σε περίπτωση σοβαρών 
κρίσεων όταν ο λόγος μεταξύ του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους γεωργούς 
και του ποσού των ασφαλίστρων που έχουν εισπραχθεί είναι μεγαλύτερος από 170 (ένα έτος 
ανά 60). Αυτά τα μέτρα αντασφάλισης αποσκοπούν στη μείωση του επιπέδου κινδύνου 
προκειμένου να μπορέσει να επεκταθεί η χρήση αυτών των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου από 
τους γεωργούς και να μειωθεί το ύψος των ασφαλίστρων.

Τροπολογία 340
Michel Dantin, Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα μέτρα που αποσκοπούν να 
αντικαταστήσουν τις αποζημιώσεις που 
καταβάλλονται από μέσα 
σταθεροποίησης του εισοδήματος που 
αναφέρονται στο άρθρο 70 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] στους 
γεωργούς-μέλη τους σε περίπτωση κρίσης 
της αγοράς με συχνότητα άνω του 
προκαθορισμένου κατώτατου ορίου ανά 
τομέα και το όφελος των οποίων θα 
μπορούσε να επεκταθεί στους γεωργούς 
που δεν είναι μέλη των εν λόγω μέσων 
ενώ, ωστόσο, οι τελευταίοι θα έχουν τη 
δυνατότητα να τύχουν ευνοϊκότερης 
μεταχείρισης μέσω των εν λόγω μέτρων 
ή/και μέσω κρατικών ενισχύσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί να εισαγάγει την αντικατάσταση των μέσων διαχείρισης του 
εισοδήματος σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων με συχνότητα πάνω από ένα τομεακό όριο που 
καθορίζεται εκ των προτέρων με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής, προκειμένου να 
μειωθεί το επίπεδο του κινδύνου και να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη αυτών των εργαλείων και 
η μείωση του ύψους των χρηματοδοτικών συνεισφορών των γεωργών, σύμφωνα με τους 
στόχους της Επιτροπής.
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Τροπολογία 341
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέτρα κατά της διατάραξης της 
αγοράς και μέτρα διαχείρισης που 
προβλέπονται στα άρθρα 219, 220 και 
221 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, τα οποία προτείνονται από 
την Επιτροπή και τίθενται σε εφαρμογή 
μετά τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 
14 παράγραφος 1 εδάφιο 2·

Or. en

Τροπολογία 342
Peter Jahr, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέτρα για τη χρήση των εργαλείων 
σταθεροποίησης εισοδήματος που 
αναφέρονται στο άρθρο 70 του 
κανονισμού (ΕΕ) ... / ... [κανονισμός για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] σε 
περίπτωση κρίσης της αγοράς με 
συχνότητα μεγαλύτερη από ένα 
προκαθορισμένο κατώτατο όριο ανά 
τομέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να θεσπίσει ένα μέτρο για τη χρήση των εργαλείων 
σταθεροποίησης εισοδήματος που αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ ως μέτρων επιλέξιμων για στήριξη από το γεωργικό αποθεματικό σε περίπτωση 
σοβαρών κρίσεων με συχνότητα μεγαλύτερη από ένα τομεακό κατώτατο όριο προκαθορισμένο 
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μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα μέτρα μεταφοράς 
αποσκοπούν στη μείωση του επιπέδου κινδύνου προκειμένου να καταστεί δυνατή η επέκταση 
της χρήσης αυτών των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου από τους γεωργούς, σύμφωνα με τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτόν.

Τροπολογία 343
Peter Jahr, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μέτρα κατά της διατάραξης της 
αγοράς και μέτρα διαχείρισης που 
προβλέπονται στα άρθρα 219, 220 και 
221 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, τα οποία θα πρέπει να 
προτείνονται από την Επιτροπή και να 
τίθενται σε εφαρμογή αμέσως μετά την 
εφαρμογή των ρυθμίσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 
εδάφιο 2 στοιχείο β) ή στο άρθρο 14 
παράγραφος 1 εδάφιο 2 στοιχείο γ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να καταστεί σαφές ότι τα άρθρα 219 έως 221 
αναφέρονται στα μέτρα κατά της διατάραξης της αγοράς και στα μέτρα διαχείρισης που 
προβλέπονται στον ενιαίο κανονισμό ΚΟΑ και ότι η ενεργοποίηση αυτών των μέτρων από την 
Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς καθυστέρηση εάν το επίπεδο της κρίσης είναι 
τέτοιου βαθμού που απαιτείται η ενεργοποίηση μέτρων αντασφάλισης για ασφάλιση κατά της 
κλιματικής αλλαγής ή μεταφοράς εργαλείων σταθεροποίησης εισοδήματος.

Τροπολογία 344
Michel Dantin, Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα έκτακτα μέτρα για την 
πρόληψη και τη διαχείριση των 
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διαταράξεων της αγοράς που 
προβλέπονται στα άρθρα 219, 220 και 
221 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιδιώκει να αποσαφηνίσει ότι τα άρθρα 219 έως 221 αφορούν τα μέτρα 
πρόληψης και διαχείρισης των διαταράξεων της αγοράς που προβλέπονται στην ενιαία ΚΟΑ.

Τροπολογία 345
Michel Dantin, Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κονδύλια του γεωργικού 
αποθεματικού διατίθενται για τα μέτρα 
που προβλέπονται στα άρθρα 8 έως 21 
και 219, 220 και 221 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για το έτος ή τα έτη 
για τα οποία απαιτείται η πρόσθετη 
στήριξη.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι συνέπεια της αναδιατύπωσης αυτού του άρθρου.

Τροπολογία 346
Norbert Erdős, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κονδύλια του γεωργικού 
αποθεματικού διατίθενται για τα μέτρα 
που προβλέπονται στα άρθρα 8 έως 21 
και 219, 220 και 221 του κανονισμού 

διαγράφεται



PE630.688v01-00 18/190 AM\1170200EL.docx

EL

(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για το έτος ή τα έτη 
για τα οποία απαιτείται η πρόσθετη 
στήριξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αποθεματικό της ΕΕ πρέπει να χρηματοδοτείται από συγκεκριμένη γραμμή στον τομέα 2 του 
προϋπολογισμού της ΕΕ.

Τροπολογία 347
Jean Arthuis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην αρχή κάθε δημοσιονομικού έτους 
καταρτίζεται στο ΕΓΤΕ γεωργικό 
αποθεματικό που προορίζεται να 
παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον 
γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή 
τη σταθεροποίηση των αγορών ή το 
οποίο κινητοποιείται ώστε να μπορεί η 
Ένωση να ανταποκρίνεται γρήγορα και 
αποτελεσματικά στις κρίσεις που 
επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή τη 
διανομή («γεωργικό αποθεματικό»).

Or. en

Τροπολογία 348
Jean Arthuis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πιστώσεις του γεωργικού 
αποθεματικού εγγράφονται απευθείας 
στον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
κινητοποιούνται, για το δημοσιονομικό 
έτος ή τα δημοσιονομικά έτη για τα οποία 
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απαιτείται η πρόσθετη στήριξη, για τη 
χρηματοδότηση των ακόλουθων μέτρων:

β) μέτρα που χρηματοδοτούν εν μέρει την 
αποζημίωση που καταβάλλεται ως 
αντασφάλιση για την ασφάλιση κατά της 
κλιματικής αλλαγής που αναφέρεται στο 
άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) ... / ... 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ] για επαναλαμβανόμενες κλιματικές 
κρίσεις που διαρκούν περισσότερα από 60 
έτη·

δ) μέτρα κατά της διατάραξης της 
αγοράς και μέτρα διαχείρισης που 
προβλέπονται στα άρθρα 219, 220 και 
221 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, τα οποία θα πρέπει να 
προτείνονται από την Επιτροπή και να 
τίθενται σε εφαρμογή αμέσως μετά την 
εφαρμογή των ρυθμίσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 
εδάφιο 2 στοιχείο β) ή στο άρθρο 14 
παράγραφος 1 εδάφιο 2 στοιχείο γ)·

Or. en

Τροπολογία 349
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις 
προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή το 
επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου της προσεχούς ΚΓΠ. Η 
Επιτροπή δύναται να προσαρμόζει το ποσό 
του γεωργικού αποθεματικού κατά τη 
διάρκεια του έτους, εφόσον αυτό 
ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις ή τις προοπτικές της αγοράς κατά 
το τρέχον ή το επόμενο έτος, καθώς και τη 
φύση και τον επείγοντα χαρακτήρα των 
κρίσεων προκειμένου να ανταποκριθεί 
όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα στις 
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ανάγκες των γεωργών. Η εν λόγω 
επαναξιολόγηση θα λάβει υπόψη τις 
διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον 
έτος.

Or. fr

Τροπολογία 350
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις 
προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή το 
επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

Το ποσό του αποθεματικού κρίσης
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε 
οικονομικού έτους και αυξάνεται 
σταδιακά κατά την περίοδο 2021-2027, 
μέχρι το ανώτατο ποσό της 
χρηματοδότησης ύψους 1 500 000 000 
ευρώ σε τρέχουσες τιμές.
Η Επιτροπή δύναται να προσαρμόζει το 
ποσό του γεωργικού αποθεματικού κατά τη 
διάρκεια του έτους, εφόσον αυτό 
ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις ή τις προοπτικές της αγοράς κατά 
το τρέχον ή το επόμενο έτος και 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες 
πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να προτείνει τη σταδιακή σύσταση ενός γεωργικού 
αποθεματικού το οποίο θα είναι επαρκές (1,5 δις ευρώ) για την αντιμετώπιση των διαταράξεων 
της αγοράς. Τα τετρακόσια εκατ. ευρώ φαίνεται υπερβολικά ανεπαρκές ποσό, παρόλο που οι 
συνολικές δαπάνες στο πλαίσιο των κρίσεων μεταξύ 2014-2016 ήταν περίπου 2,8 δισ. ευρώ και 
μια πιο προσαρμοσμένη χρήση του αποθεματικού βάσει ενός ανανεωμένου συνόλου εργαλείων 
θα είχε κοστίσει πολύ λιγότερο στον φορολογούμενο.

Τροπολογία 351
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Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις 
προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή 
το επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη 
τις διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

Στην αρχή κάθε έτους της περιόδου 2021-
2027, προστίθενται 400 εκατ. EUR σε 
τρέχουσες τιμές στο αποθεματικό κρίσεων, 
ανεξαρτήτως του εάν γίνεται χρήση του 
αποθεματικού ή όχι. Η Επιτροπή δύναται 
να προσαρμόζει το ποσό του αποθεματικού 
κρίσης κατά τη διάρκεια του έτους, 
εφόσον αυτό ενδείκνυται, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εξελίξεις της κρίσης και 
λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα έσοδα 
για ειδικό προορισμό ή τις επιστροφές 
λόγω παρατυπιών από τη γεωργία στον 
τομέα 2 ως πρώτη και κύρια πηγή.

Or. et

Τροπολογία 352
Jean Arthuis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις 
προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή το 
επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
καθορίζεται σταδιακά, στην αρχή κάθε 
έτους, για την περίοδο 2021-2027 μέσω 
ετήσιου χρηματοδοτικού κονδυλίου 
ύψους τουλάχιστον 400 εκατ. EUR χωρίς 
να υπερβαίνει ανώτατο όριο 
1 700 000 000 EUR.
Η Επιτροπή δύναται να προσαρμόζει το 
ποσό του γεωργικού αποθεματικού κατά τη 
διάρκεια του έτους, εφόσον αυτό 
ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις ή τις προοπτικές της αγοράς κατά 
το τρέχον ή το επόμενο έτος και 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες 
πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

Or. en
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Τροπολογία 353
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις 
προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή το 
επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προτείνει την προσαρμογή του 
ετήσιου αποθεματικού μέσω της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισμού ή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις 
προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή το 
επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

Or. en

Τροπολογία 354
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις 
προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή το 
επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

Το γεωργικό αποθεματικό καθορίζεται 
σταδιακά, στην αρχή κάθε έτους, για την 
περίοδο 2021-2027 μέσω ετήσιου 
χρηματοδοτικού κονδυλίου ύψους
τουλάχιστον 400 εκατ. EUR χωρίς να 
υπερβαίνει ανώτατο όριο 1,5 δισ. EUR. Η 
Επιτροπή δύναται να προσαρμόζει το ποσό 
του γεωργικού αποθεματικού κατά τη 
διάρκεια του έτους, εφόσον αυτό 
ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις ή τις προοπτικές της αγοράς κατά 
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το τρέχον ή το επόμενο έτος και 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες 
πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

Or. en

Τροπολογία 355
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις 
προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή το 
επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 600 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή, με 
τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, δύναται, μόνη ή κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος κράτους 
μέλους, να προσαρμόζει το ποσό του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις 
προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή το 
επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

Or. fr

Τροπολογία 356
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια 

Το ποσό του αποθεματικού κρίσης
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
αποθεματικού κρίσης κατά τη διάρκεια 
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του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις 
προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή 
το επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη
τις διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της 
κρίσης και τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Or. en

Τροπολογία 357
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις 
προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή το 
επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 500 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις 
προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή το 
επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαθέσιμες πιστώσεις του τομέα 2 του 
προϋπολογισμού της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση του γεωργικού αποθεματικού της ΕΕ σε 800 εκατομμύρια 
EUR με βάση την πρακτική μας εμπειρία στη διάρκεια προηγούμενων κρίσεων.

Τροπολογία 358
Nuno Melo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 

Το ποσό του αποθεματικού κρίσης
ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 εκατ. EUR 
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σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις 
προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή 
το επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη
τις διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
αποθεματικού κρίσης κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της 
κρίσης και τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Or. en

Τροπολογία 359
Sofia Ribeiro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις 
προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή 
το επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη
τις διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

Το ποσό του αποθεματικού κρίσης
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
αποθεματικού κρίσης κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της
κρίσης και τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Or. en

Τροπολογία 360
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR 
σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους 
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της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις 
προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή το 
επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το ποσό του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια 
του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις 
προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή το 
επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαθέσιμες πιστώσεις.

Or. en

Τροπολογία 361
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι 
διαθέσιμες πιστώσεις που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο, μπορεί να 
χρησιμοποιείται, ως έσχατη λύση, η 
δημοσιονομική πειθαρχία για την κάλυψη 
του ετήσιου αποθεματικού κρίσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μπορεί να χρησιμοποιείται, ως έσχατη λύση, η δημοσιονομική πειθαρχία για την κάλυψη του 
ετήσιου αποθεματικού κρίσης.

Τροπολογία 362
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν επαρκούν οι πιστώσεις που 
διατίθενται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, είναι 
δυνατό να προσαρμοστεί το ποσό του 
αποθεματικού στις τρέχουσες ανάγκες 
μέσω άλλων δημοσιονομικών 
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μηχανισμών.

Or. es

Τροπολογία 363
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, οι μη 
δεσμευθείσες πιστώσεις του γεωργικού 
αποθεματικού μεταφέρονται χωρίς χρονικό 
περιορισμό για τη χρηματοδότηση του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τα επόμενα 
οικονομικά έτη.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, οι μη 
δεσμευθείσες πιστώσεις του γεωργικού 
αποθεματικού μεταφέρονται χωρίς χρονικό 
περιορισμό για τη χρηματοδότηση του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τα επόμενα 
οικονομικά έτη. Επιπλέον, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 12 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, το συνολικό 
μη χρησιμοποιηθέν ποσό του 
αποθεματικού κρίσεων που είναι 
διαθέσιμο στο τέλος του έτους 2020 
μεταφέρεται στο έτος 2021, χωρίς να 
επιστραφεί στις γραμμές του 
προϋπολογισμού που καλύπτουν τις 
ενέργειες οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ), και 
διατίθεται για τη χρηματοδότηση του 
γεωργικού αποθεματικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθεί ο μηχανισμός μεταφοράς.

Τροπολογία 364
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, οι μη 
δεσμευθείσες πιστώσεις του γεωργικού 
αποθεματικού μεταφέρονται χωρίς χρονικό 
περιορισμό για τη χρηματοδότηση του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τα επόμενα 
οικονομικά έτη.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, οι μη 
δεσμευθείσες πιστώσεις του γεωργικού 
αποθεματικού μεταφέρονται χωρίς χρονικό 
περιορισμό για τη χρηματοδότηση του 
γεωργικού αποθεματικού κατά τα επόμενα 
οικονομικά έτη, με αποτέλεσμα τη 
συσσώρευση πιστώσεων από έτος σε 
έτος, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους.

Or. fr

Τροπολογία 365
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, το συνολικό 
μη χρησιμοποιηθέν ποσό του 
αποθεματικού κρίσεων που είναι 
διαθέσιμο στο τέλος του έτους 2020 
μεταφέρεται στο έτος 2021, χωρίς να 
επιστραφεί στις γραμμές του 
προϋπολογισμού που καλύπτουν τις 
ενέργειες οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ), και 
διατίθεται για τη χρηματοδότηση του 
γεωργικού αποθεματικού.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η διαγραφή της παραγράφου 2 του άρθρου 14 ώστε τα ποσά που θα 
παρακρατηθούν από τους αγρότες το 2020 να τους επιστραφούν το 2021 και να αποφευχθεί η 
δυσμενής μεταχείριση έναντι άλλων οικονομικών ετών.
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Συναίνεση στην πρόταση της Επιτροπής θα σήμαινε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε πλήθος 
προσφυγών στα δικαστήρια για αθέτηση του ισχύοντος κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, που 
προβλέπει ότι «[κ]άθε ποσό το οποίο δεν έχει διατεθεί για μέτρα διαχείρισης κρίσεων έως το 
τέλος του οικονομικού έτους, εκταμιεύεται».

Τροπολογία 366
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, το συνολικό 
μη χρησιμοποιηθέν ποσό του 
αποθεματικού κρίσεων που είναι 
διαθέσιμο στο τέλος του έτους 2020 
μεταφέρεται στο έτος 2021, χωρίς να 
επιστραφεί στις γραμμές του 
προϋπολογισμού που καλύπτουν τις 
ενέργειες οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ), και 
διατίθεται για τη χρηματοδότηση του 
γεωργικού αποθεματικού.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 367
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, το συνολικό 
μη χρησιμοποιηθέν ποσό του 
αποθεματικού κρίσεων που είναι 
διαθέσιμο στο τέλος του έτους 2020 
μεταφέρεται στο έτος 2021, χωρίς να 
επιστραφεί στις γραμμές του 

διαγράφεται
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προϋπολογισμού που καλύπτουν τις 
ενέργειες οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ), και 
διατίθεται για τη χρηματοδότηση του 
γεωργικού αποθεματικού.

Or. ro

Τροπολογία 368
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, το συνολικό 
μη χρησιμοποιηθέν ποσό του 
αποθεματικού κρίσεων που είναι 
διαθέσιμο στο τέλος του έτους 2020 
μεταφέρεται στο έτος 2021, χωρίς να 
επιστραφεί στις γραμμές του 
προϋπολογισμού που καλύπτουν τις 
ενέργειες οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ), και 
διατίθεται για τη χρηματοδότηση του 
γεωργικού αποθεματικού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-
2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ πρόσθετο ποσό 400 εκατομμυρίων EUR στα επίπεδα
της περιόδου 2014-2020 για την κατάρτιση του γεωργικού αποθεματικού. Σύμφωνα με την 
πρόταση αυτή, η παραπάνω παράγραφος θα πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 369
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, το συνολικό 
μη χρησιμοποιηθέν ποσό του 
αποθεματικού κρίσεων που είναι 
διαθέσιμο στο τέλος του έτους 2020 
μεταφέρεται στο έτος 2021, χωρίς να 
επιστραφεί στις γραμμές του 
προϋπολογισμού που καλύπτουν τις 
ενέργειες οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ), και 
διατίθεται για τη χρηματοδότηση του 
γεωργικού αποθεματικού.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 370
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, το συνολικό 
μη χρησιμοποιηθέν ποσό του 
αποθεματικού κρίσεων που είναι 
διαθέσιμο στο τέλος του έτους 2020 
μεταφέρεται στο έτος 2021, χωρίς να 
επιστραφεί στις γραμμές του 
προϋπολογισμού που καλύπτουν τις 
ενέργειες οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ), και 
διατίθεται για τη χρηματοδότηση του 
γεωργικού αποθεματικού.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 371
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Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, το συνολικό 
μη χρησιμοποιηθέν ποσό του 
αποθεματικού κρίσεων που είναι διαθέσιμο 
στο τέλος του έτους 2020 μεταφέρεται στο 
έτος 2021, χωρίς να επιστραφεί στις 
γραμμές του προϋπολογισμού που 
καλύπτουν τις ενέργειες οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), και διατίθεται για τη 
χρηματοδότηση του γεωργικού 
αποθεματικού.

Επιπλέον, το συνολικό μη χρησιμοποιηθέν 
ποσό του αποθεματικού κρίσεων που είναι 
διαθέσιμο στο τέλος του έτους 2020 
επιστρέφεται στους δικαιούχους στους 
οποίους εφαρμόστηκε δημοσιονομική 
πειθαρχία κατά το προηγούμενο έτος.

Or. en

Τροπολογία 372
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, το συνολικό 
μη χρησιμοποιηθέν ποσό του 
αποθεματικού κρίσεων που είναι διαθέσιμο 
στο τέλος του έτους 2020 μεταφέρεται στο 
έτος 2021, χωρίς να επιστραφεί στις 
γραμμές του προϋπολογισμού που 
καλύπτουν τις ενέργειες οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), και διατίθεται για τη 
χρηματοδότηση του γεωργικού 
αποθεματικού.

Επιπλέον, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, το συνολικό 
μη χρησιμοποιηθέν ποσό του 
αποθεματικού κρίσεων που είναι διαθέσιμο 
στο τέλος του περασμένου έτους 
εφαρμογής της τρέχουσας ΚΓΠ (έτος Ν)
μεταφέρεται στο πρώτο έτος εφαρμογής 
της προσεχούς ΚΓΠ (N + 1), χωρίς να 
επιστραφεί στις γραμμές του 
προϋπολογισμού που καλύπτουν τις 
ενέργειες οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ), και 
διατίθεται για τη χρηματοδότηση του 
γεωργικού αποθεματικού.
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Or. fr

Τροπολογία 373
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, το συνολικό 
μη χρησιμοποιηθέν ποσό του 
αποθεματικού κρίσεων που είναι διαθέσιμο 
στο τέλος του έτους 2020 μεταφέρεται στο
έτος 2021, χωρίς να επιστραφεί στις 
γραμμές του προϋπολογισμού που 
καλύπτουν τις ενέργειες οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), και διατίθεται για τη 
χρηματοδότηση του γεωργικού 
αποθεματικού.

Επιπλέον, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, το συνολικό 
μη χρησιμοποιηθέν ποσό του 
αποθεματικού κρίσεων που είναι διαθέσιμο 
στο τέλος του έτους 2020 επιστρέφεται 
στους γεωργούς σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανόνες το 2021. Το 
αποθεματικό κρίσεων για το έτος 2021 
συμπληρώνεται από ειδική γραμμή του 
προϋπολογισμού η οποία εισάγεται στον 
τομέα 2 του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαφωνώ να αποτελούν μέρος του νέου αποθεματικού το 2021, σύμφωνα με τους κανόνες του 
ταμείου για τη διαχείριση των κρίσεων, τα ποσά που ανακλήθηκαν το 2020. Το ποσό αυτό 
πρέπει να επιστρέφεται στους γεωργούς σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες το 2021. Το 
αποθεματικό κρίσεων για το έτος 2021 συμπληρώνεται από ειδική γραμμή του προϋπολογισμού 
η οποία εισάγεται στον τομέα 2 του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Τροπολογία 374
Peter Jahr, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 για να 
συμπληρώνει το παρόν άρθρο για τον 
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καθορισμό των τομεακών κατώτατων 
ορίων που ορίζονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 1 εδάφιο 2 στοιχείο β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να θεσπίσει ένα μέτρο για τη χρήση των εργαλείων 
σταθεροποίησης εισοδήματος που αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ ως μέτρων επιλέξιμων για στήριξη από το γεωργικό αποθεματικό σε περίπτωση 
σοβαρών κρίσεων με συχνότητα μεγαλύτερη από ένα τομεακό κατώτατο όριο προκαθορισμένο 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα μέτρα μεταφοράς 
αποσκοπούν στη μείωση του επιπέδου κινδύνου προκειμένου να καταστεί δυνατή η επέκταση 
της χρήσης αυτών των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου από τους γεωργούς, σύμφωνα με τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτόν.

Τροπολογία 375
Jean Arthuis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 για να 
συμπληρώνει το παρόν άρθρο για τον 
καθορισμό των τομεακών κατώτατων 
ορίων που ορίζονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 1 εδάφιο 2 στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 376
Michel Dantin, Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη 
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συμπλήρωση του παρόντος άρθρου για 
τον καθορισμό των τομεακών 
κατώτατων ορίων ενεργοποίησης μέτρων 
αντικατάστασης των τομεακών μέσων 
σταθεροποίησης του εισοδήματος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι συμπληρωματική με την προηγούμενη τροπολογία που αποσκοπεί να 
εισαγάγει την αντικατάσταση των μέσων διαχείρισης του εισοδήματος σε περίπτωση σοβαρών 
κρίσεων με συχνότητα πάνω από ένα τομεακό όριο που καθορίζεται εκ των προτέρων με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής, προκειμένου να μειωθεί το επίπεδο του κινδύνου και να 
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη αυτών των εργαλείων και η μείωση του ύψους των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών των γεωργών, σύμφωνα με τους στόχους της Επιτροπής.

Τροπολογία 377
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει ένα ποσοστό 
αναπροσαρμογής για τις παρεμβάσεις υπό 
μορφή άμεσων ενισχύσεων οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού και 
για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα ειδικά μέτρα, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού 
και παρέχεται δυνάμει του κεφαλαίου IV 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και 
του κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 229/2013 («ποσοστό 
αναπροσαρμογής»), όταν οι προβλέψεις 
για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων 
και των μέτρων που χρηματοδοτούνται 
βάσει αυτού του επιμέρους ανώτατου 
ορίου για δεδομένο οικονομικό έτος 
δείχνουν ότι θα σημειωθεί υπέρβαση των 
εφαρμοστέων ετήσιων ανωτάτων ορίων.

Η Επιτροπή καθορίζει ένα ποσοστό 
αναπροσαρμογής για τις παρεμβάσεις υπό 
μορφή άμεσων ενισχύσεων οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού 
(«ποσοστό αναπροσαρμογής»), όταν οι 
προβλέψεις για τη χρηματοδότηση των 
παρεμβάσεων και των μέτρων που 
χρηματοδοτούνται βάσει αυτού του 
επιμέρους ανώτατου ορίου για δεδομένο 
οικονομικό έτος δείχνουν ότι θα σημειωθεί 
υπέρβαση των εφαρμοστέων ετήσιων 
ανωτάτων ορίων.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Οι άμεσες ενισχύσεις που καταβάλλονται από τους πόρους των προγραμμάτων POSEI πρέπει 
να εξαιρεθούν δεδομένου ότι έχει καθοριστεί γι’ αυτούς ανώτατο όριο στον σχετικό κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 228/2013 που δεν επιτρέπει τη χρήση τους για την κάλυψη υπερβάσεων των 
δαπανών, τόσο από την άποψη του προγραμματισμού όσο και από την άποψη της εκτέλεσης.

Τροπολογία 378
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει ένα ποσοστό 
αναπροσαρμογής για τις παρεμβάσεις υπό 
μορφή άμεσων ενισχύσεων οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού και 
για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα ειδικά μέτρα, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού 
και παρέχεται δυνάμει του κεφαλαίου IV 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και 
του κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 229/2013 («ποσοστό 
αναπροσαρμογής»), όταν οι προβλέψεις 
για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων 
και των μέτρων που χρηματοδοτούνται 
βάσει αυτού του επιμέρους ανώτατου 
ορίου για δεδομένο οικονομικό έτος 
δείχνουν ότι θα σημειωθεί υπέρβαση των 
εφαρμοστέων ετήσιων ανωτάτων ορίων.

Η Επιτροπή καθορίζει ένα ποσοστό 
αναπροσαρμογής για τις παρεμβάσεις υπό 
μορφή άμεσων ενισχύσεων οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού 
(«ποσοστό αναπροσαρμογής»), όταν οι 
προβλέψεις για τη χρηματοδότηση των 
παρεμβάσεων και των μέτρων που 
χρηματοδοτούνται βάσει αυτού του 
επιμέρους ανώτατου ορίου για δεδομένο 
οικονομικό έτος δείχνουν ότι θα σημειωθεί 
υπέρβαση των εφαρμοστέων ετήσιων 
ανωτάτων ορίων.

Or. en

Τροπολογία 379
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει ένα ποσοστό 
αναπροσαρμογής για τις παρεμβάσεις υπό 
μορφή άμεσων ενισχύσεων οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού και 
για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα ειδικά μέτρα, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού και 
παρέχεται δυνάμει του κεφαλαίου IV του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και του 
κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 229/2013 («ποσοστό 
αναπροσαρμογής»), όταν οι προβλέψεις 
για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων 
και των μέτρων που χρηματοδοτούνται 
βάσει αυτού του επιμέρους ανώτατου 
ορίου για δεδομένο οικονομικό έτος 
δείχνουν ότι θα σημειωθεί υπέρβαση των 
εφαρμοστέων ετήσιων ανωτάτων ορίων.

Η Επιτροπή καθορίζει ένα ποσοστό 
αναπροσαρμογής για τις παρεμβάσεις υπό 
μορφή άμεσων ενισχύσεων οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού και 
για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα ειδικά μέτρα, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού και 
παρέχεται δυνάμει του κεφαλαίου IV του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και του 
κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 229/2013 («ποσοστό 
αναπροσαρμογής»), όταν οι προβλέψεις 
για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων 
και των μέτρων που χρηματοδοτούνται 
βάσει αυτού του επιμέρους ανώτατου 
ορίου για δεδομένο οικονομικό έτος 
δείχνουν ότι θα σημειωθεί υπέρβαση των 
εφαρμοστέων ετήσιων ανωτάτων ορίων. 
Αυτό το ποσοστό αναπροσαρμογής δεν 
εφαρμόζεται στις άμεσες ενισχύσεις, που 
η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 2 000 EUR.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας πρέπει να διατηρηθεί για τους δικαιούχους που 
λαμβάνουν έως και 2000 ευρώ ως άμεσες ενισχύσεις.

Τροπολογία 380
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει ένα ποσοστό 
αναπροσαρμογής για τις παρεμβάσεις υπό 
μορφή άμεσων ενισχύσεων οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού και 

Για τους δικαιούχους συνολικών 
ενισχύσεων άνω των 2000 EUR, η
Επιτροπή καθορίζει ένα ποσοστό 
αναπροσαρμογής για τις παρεμβάσεις υπό 
μορφή άμεσων ενισχύσεων οι οποίες 
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για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα ειδικά μέτρα, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού και 
παρέχεται δυνάμει του κεφαλαίου IV του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και του 
κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 229/2013 («ποσοστό 
αναπροσαρμογής»), όταν οι προβλέψεις 
για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων 
και των μέτρων που χρηματοδοτούνται 
βάσει αυτού του επιμέρους ανώτατου 
ορίου για δεδομένο οικονομικό έτος 
δείχνουν ότι θα σημειωθεί υπέρβαση των 
εφαρμοστέων ετήσιων ανωτάτων ορίων.

αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού και 
για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα ειδικά μέτρα, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού και 
παρέχεται δυνάμει του κεφαλαίου IV του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και του 
κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 229/2013 («ποσοστό 
αναπροσαρμογής»), όταν οι προβλέψεις
για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων 
και των μέτρων που χρηματοδοτούνται 
βάσει αυτού του επιμέρους ανώτατου 
ορίου για δεδομένο οικονομικό έτος 
δείχνουν ότι θα σημειωθεί υπέρβαση των 
εφαρμοστέων ετήσιων ανωτάτων ορίων.

Or. es

Τροπολογία 381
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει ένα ποσοστό 
αναπροσαρμογής για τις παρεμβάσεις υπό 
μορφή άμεσων ενισχύσεων οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού και 
για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στα ειδικά μέτρα, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού και 
παρέχεται δυνάμει του κεφαλαίου IV του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και του 
κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 229/2013 («ποσοστό 
αναπροσαρμογής»), όταν οι προβλέψεις 
για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων 
και των μέτρων που χρηματοδοτούνται 
βάσει αυτού του επιμέρους ανώτατου 
ορίου για δεδομένο οικονομικό έτος 
δείχνουν ότι θα σημειωθεί υπέρβαση των 

Η Επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
καθορίζει ένα ποσοστό αναπροσαρμογής 
για τις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του 
παρόντος κανονισμού και για τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
στα ειδικά μέτρα, η οποία αναφέρεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του 
παρόντος κανονισμού και παρέχεται 
δυνάμει του κεφαλαίου IV του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 228/2013 και του κεφαλαίου IV 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 
(«ποσοστό αναπροσαρμογής»), όταν οι 
προβλέψεις για τη χρηματοδότηση των 
παρεμβάσεων και των μέτρων που 
χρηματοδοτούνται βάσει αυτού του 
επιμέρους ανώτατου ορίου για δεδομένο 
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εφαρμοστέων ετήσιων ανωτάτων ορίων. οικονομικό έτος δείχνουν ότι θα σημειωθεί 
υπέρβαση των εφαρμοστέων ετήσιων 
ανωτάτων ορίων.

Or. fr

Τροπολογία 382
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό αναπροσαρμογής που 
καθορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
εφαρμόζεται μόνο στις άμεσες ενισχύσεις 
ύψους άνω των 2 000 EUR που 
χορηγούνται στους γεωργούς κατά το 
αντίστοιχο ημερολογιακό έτος.

Or. en

Τροπολογία 383
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό χρηματοδότησης ισχύει μόνο 
για άμεσες ενισχύσεις ύψους άνω των 
2000 EUR που χορηγούνται στους 
γεωργούς κατά το αντίστοιχο 
ημερολογιακό έτος.

Or. pl

Τροπολογία 384
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο υπολογισμός της αναπροσαρμογής 
επηρεάζει μόνο τους δικαιούχους με 
άμεσες ενισχύσεις ίσες ή μεγαλύτερες των 
2 000 EUR.

Or. en

Τροπολογία 385
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό αναπροσαρμογής που 
καθορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
εφαρμόζεται μόνο στις άμεσες ενισχύσεις 
ύψους άνω των 2 500 EUR που 
χορηγούνται στους γεωργούς κατά το 
αντίστοιχο ημερολογιακό έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα προβλεφθεί μια μικρή εξαίρεση για τους γεωργούς στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Τροπολογία 386
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το ποσοστό χρηματοδότησης 
ισχύει μόνο για άμεσες ενισχύσεις ύψους 
άνω των 2000 EUR που χορηγούνται 
στους γεωργούς κατά το αντίστοιχο 
ημερολογιακό έτος.
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Or. pl

Τροπολογία 387
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του 
ημερολογιακού έτους για το οποίο 
εφαρμόζεται το ποσοστό αναπροσαρμογής, 
η Επιτροπή δύναται, βάσει νέων στοιχείων, 
να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την 
προσαρμογή του ποσοστού 
αναπροσαρμογής που καθορίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 101 παράγραφος 2.

2. Μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 
ημερολογιακού έτους για το οποίο 
εφαρμόζεται το ποσοστό αναπροσαρμογής, 
η Επιτροπή δύναται, βάσει νέων στοιχείων, 
να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την 
προσαρμογή του ποσοστού 
αναπροσαρμογής που καθορίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 101 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναπροσαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως, 
ούτως ώστε να είναι δυνατή η καταβολή των ενισχύσεων εν ευθέτω χρόνω. Δεν θα πρέπει να 
διακυβευθεί η δυνατότητα καταβολής άμεσων ενισχύσεων με επικαιροποιημένες πληροφορίες 
όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία από την 1η Ιανουαρίου.

Τροπολογία 388
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν παραμένουν διαθέσιμες οι πιστώσεις 
που πρόκειται να μεταφερθούν σύμφωνα 
με το πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή δύναται 
να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που 
καθορίζουν, ανά κράτος μέλος, τα ποσά 
των μη δεσμευθεισών πιστώσεων που 
επιστρέφονται στους τελικούς δικαιούχους, 

Όταν παραμένουν διαθέσιμες οι πιστώσεις 
που πρόκειται να μεταφερθούν σύμφωνα 
με το πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή δύναται 
να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που 
καθορίζουν, ανά κράτος μέλος, τα ποσά 
των μη δεσμευθεισών πιστώσεων που 
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εκτός εάν το συνολικό ποσό των μη 
δεσμευθεισών πιστώσεων που διατίθενται 
για επιστροφή αντιπροσωπεύει λιγότερο 
από το 0,2 % του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ.

επιστρέφονται στους τελικούς δικαιούχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή δεν έχει κανένα νόημα στο κείμενο και, συνεπώς, θα πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 389
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν παραμένουν διαθέσιμες οι πιστώσεις 
που πρόκειται να μεταφερθούν σύμφωνα 
με το πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή δύναται 
να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που 
καθορίζουν, ανά κράτος μέλος, τα ποσά 
των μη δεσμευθεισών πιστώσεων που 
επιστρέφονται στους τελικούς δικαιούχους, 
εκτός εάν το συνολικό ποσό των μη 
δεσμευθεισών πιστώσεων που διατίθενται 
για επιστροφή αντιπροσωπεύει λιγότερο 
από το 0,2 % του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ1%.

Όταν παραμένουν διαθέσιμες οι πιστώσεις 
που πρόκειται να μεταφερθούν σύμφωνα 
με το πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή δύναται 
να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που 
καθορίζουν, ανά κράτος μέλος, τα ποσά 
των μη δεσμευθεισών πιστώσεων που 
επιστρέφονται στους τελικούς δικαιούχους, 
εκτός εάν το συνολικό ποσό των μη 
δεσμευθεισών πιστώσεων που διατίθενται 
για επιστροφή αντιπροσωπεύει λιγότερο 
από το 0,1 % του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ.

Or. en

Τροπολογία 390
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ποσά που ορίζει η Επιτροπή σύμφωνα 
με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 
επιστρέφονται στους τελικούς δικαιούχους 

Τα ποσά που ορίζει η Επιτροπή σύμφωνα 
με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 
επιστρέφονται στους τελικούς δικαιούχους 
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από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν 
ένα κατώτατο όριο για το ύψος των 
ποσών επιστροφής ανά τελικό δικαιούχο.

από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν κατά την κατάρτιση του 
σχεδίου προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος N προκύψει ότι υπάρχει 
κίνδυνος να σημειωθεί υπέρβαση του 
ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 12 για το 
οικονομικό έτος N, η Επιτροπή προτείνει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή στο Συμβούλιο τα μέτρα που 
είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της 
τήρησης του ποσού αυτού.

1. Εάν κατά την κατάρτιση του 
σχεδίου προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος N προκύψει ότι υπάρχει 
κίνδυνος να σημειωθεί υπέρβαση του 
ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 12 για το 
οικονομικό έτος N, η Επιτροπή προτείνει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή στο Συμβούλιο τα μέτρα που 
είναι αναγκαία για να βοηθηθούν τα 
κράτη μέλη να τηρήσουν το ποσό αυτό.

Or. fr

Τροπολογία 392
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν, οποιαδήποτε στιγμή, η 
Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος 
υπέρβασης του ποσού που αναφέρεται 
στο άρθρο 12 και η ίδια αδυνατεί να 
λάβει επαρκή μέτρα για να διορθώσει την 
κατάσταση, προτείνει άλλα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί η τήρηση του εν λόγω 
ποσού. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται από το 

2. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται από το 
Συμβούλιο όταν η νομική βάση του 
σχετικού μέτρου είναι το άρθρο 43 
παράγραφος 3 της Συνθήκης ή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
όταν η νομική βάση του σχετικού μέτρου 
είναι το άρθρο 43 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης.
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Συμβούλιο όταν η νομική βάση του 
σχετικού μέτρου είναι το άρθρο 43 
παράγραφος 3 της Συνθήκης ή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
όταν η νομική βάση του σχετικού μέτρου 
είναι το άρθρο 43 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης.

Or. fr

Τροπολογία 393
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν στο τέλος του οικονομικού έτους N οι 
αιτήσεις επιστροφών των κρατών μελών 
υπερβαίνουν ή είναι πιθανόν να υπερβούν
το ποσό που έχει καθοριστεί σύμφωνα με 
το άρθρο 12, η Επιτροπή:

Εάν στο τέλος του οικονομικού έτους N οι 
αιτήσεις επιστροφών των κρατών μελών 
υπερβαίνουν το ποσό που έχει καθοριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 12, η Επιτροπή:

Or. fr

Τροπολογία 394
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
καθορίζονται συμπληρωματικές πληρωμές 
ή μειώσεις, προσαρμόζοντας τις πληρωμές 
που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, χωρίς να εφαρμόζεται η 
διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 101.

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
καθορίζονται συμπληρωματικές πληρωμές 
ή μειώσεις, προσαρμόζοντας τις πληρωμές 
που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των γεωργικών και οικονομικών συμβούλων θα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 395
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
καθορίζονται συμπληρωματικές πληρωμές 
ή μειώσεις, προσαρμόζοντας τις πληρωμές 
που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, χωρίς να εφαρμόζεται η
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 101.

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
καθορίζονται συμπληρωματικές πληρωμές 
ή μειώσεις, προσαρμόζοντας τις πληρωμές 
που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, και αυτό το υλοποιεί 
εφαρμόζοντας τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 101.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία μηνιαίων πληρωμών (ενισχύσεων) πρέπει να εξακολουθήσει να υλοποιείται από 
την Επιτροπή για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας.

Τροπολογία 396
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται

Διοικητικά έξοδα και έξοδα προσωπικού

Οι δαπάνες που συνδέονται με τα 
διοικητικά έξοδα και τα έξοδα 
προσωπικού των κρατών μελών και των 
δικαιούχων της ενίσχυσης που παρέχεται 
από το ΕΓΤΕ δεν αναλαμβάνονται από το 
Ταμείο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό πρέπει να διαγραφεί. Δεδομένου ότι το διοικητικό κόστος για τα κράτη μέλη δεν 
μπορεί να αυξηθεί επ’ αόριστον, η τεχνική υποστήριξη παραμένει ανοιχτή για τη διαχείριση του 
1ου πυλώνα της ΚΓΠ.

Τροπολογία 397
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο β), η 
Επιτροπή παρέχει δωρεάν τα δορυφορικά 
δεδομένα στις αρχές που είναι αρμόδιες για 
το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων ή 
στους φορείς παροχής υπηρεσιών που 
έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους εν λόγω 
οργανισμούς να τους αντιπροσωπεύουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο β), η 
Επιτροπή παρέχει δωρεάν τα δορυφορικά 
δεδομένα στις αρχές που είναι αρμόδιες για 
το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου
εκτάσεων ή στους φορείς παροχής 
υπηρεσιών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από 
τους εν λόγω οργανισμούς να τους 
αντιπροσωπεύουν.

Or. en

Τροπολογία 398
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο β), η 
Επιτροπή παρέχει δωρεάν τα δορυφορικά 
δεδομένα στις αρχές που είναι αρμόδιες για 
το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων ή 
στους φορείς παροχής υπηρεσιών που 
έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους εν λόγω 
οργανισμούς να τους αντιπροσωπεύουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο β), η 
Επιτροπή παρέχει δωρεάν τα δορυφορικά 
δεδομένα στις αρχές που είναι αρμόδιες για 
το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου
εκτάσεων ή στους φορείς παροχής 
υπηρεσιών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από 
τους εν λόγω οργανισμούς να τους 
αντιπροσωπεύουν.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα δορυφορικά δεδομένα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν ευρύτερα και στο 
σύστημα ελέγχου.

Τροπολογία 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παραμένει ο ιδιοκτήτης των 
δορυφορικών δεδομένων και τα ανακτά 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 400
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει σε 
εξειδικευμένες οντότητες την εκτέλεση 
εργασιών που αφορούν τεχνικές ή 
μεθόδους εργασίας που σχετίζονται με το 
σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων το 
οποίο αναφέρεται στο άρθρο 64 
παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει σε 
εξειδικευμένες οντότητες την εκτέλεση 
εργασιών που αφορούν τεχνικές ή 
μεθόδους εργασίας που σχετίζονται με το 
σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου
εκτάσεων το οποίο αναφέρεται στο 
άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 401
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει σε 
εξειδικευμένες οντότητες την εκτέλεση 
εργασιών που αφορούν τεχνικές ή 
μεθόδους εργασίας που σχετίζονται με το 
σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων το 
οποίο αναφέρεται στο άρθρο 64 
παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει σε 
εξειδικευμένες οντότητες την εκτέλεση 
εργασιών που αφορούν τεχνικές ή 
μεθόδους εργασίας που σχετίζονται με το 
σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου
εκτάσεων το οποίο αναφέρεται στο 
άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δορυφορικά δεδομένα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν ευρύτερα και στο 
σύστημα ελέγχου.

Τροπολογία 402
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διαχειρίζεται τις ενωσιακές 
γεωργικές αγορές σε παγκόσμιο πλαίσιο,

α) να διαχειρίζεται, κατά τρόπο 
δίκαιο και βιώσιμο, τις ενωσιακές 
γεωργικές αγορές σε παγκόσμιο πλαίσιο, 
μεταξύ άλλων τη δημιουργία και την 
επέκταση των μηχανισμών 
παρακολούθησης της αγοράς σε 
περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, 
λαμβανομένων υπόψη των αναπτυξιακών 
στόχων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση είναι απαραίτητη για να κατανοηθούν οι εξωτερικές επιπτώσεις των 
εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ στον αναπτυσσόμενο κόσμο και, ως εκ τούτου, να επιτευχθεί η 
ΣΑΠ. Ομοίως, όπως ορίζεται στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ, η ΚΓΠ και η χρηματοδότησή της δεν 
θα πρέπει να παρεμποδίζουν την επίτευξη των ΣΒΑ ή των στόχων που περιγράφονται στη 
συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
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Τροπολογία 403
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διαχειρίζεται τις ενωσιακές 
γεωργικές αγορές σε παγκόσμιο πλαίσιο,

α) να εγκρίνει συγκεκριμένα μέτρα 
για την κατάλληλη ευθυγράμμιση της 
λειτουργίας των ενωσιακών γεωργικών 
αγορών ενόψει αλλαγών στις παγκόσμιες 
αγορές,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πιθανές δαπάνες που αφορούν την παράγραφο α) χρειάζονται διευκρίνιση.

Τροπολογία 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) να παρεμβαίνει στις γεωργικές 
αγορές σε περίπτωση διαταράξεων που 
θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική 
ισορροπία των ευρωπαϊκών 
εκμεταλλεύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 405
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να διασφαλίζει τη β) να διασφαλίζει τη 
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γεωργοοικονομική και 
γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική 
παρακολούθηση της χρήσης των 
γεωργικών εκτάσεων και της αλλαγής της 
χρήσης αυτής, συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργοδασοκομίας, καθώς επίσης και την 
παρακολούθηση της κατάστασης των 
καλλιεργειών, ώστε να μπορεί να 
προβαίνει σε εκτιμήσεις, ιδίως όσον αφορά 
τις αποδόσεις και τη γεωργική παραγωγή, 
καθώς και τις συνέπειες εξαιρετικών 
περιστάσεων στη γεωργία,

γεωργοοικονομική και 
γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική 
παρακολούθηση της χρήσης των 
γεωργικών εκτάσεων και της αλλαγής της 
χρήσης αυτής, συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργοδασοκομίας, καθώς επίσης και την 
παρακολούθηση της κατάστασης του 
εδάφους και των καλλιεργειών, ώστε να 
μπορεί να προβαίνει σε εκτιμήσεις, ιδίως 
όσον αφορά τις αποδόσεις και τη γεωργική 
παραγωγή, καθώς και τις συνέπειες 
εξαιρετικών περιστάσεων στη γεωργία, και 
να εκτιμά την ανθεκτικότητα των 
γεωργικών συστημάτων στην κλιματική 
αλλαγή, καθώς και να αξιολογεί την 
πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή 
γεωργικών πρακτικών που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των κλιματικών σκοπών 
και στόχων που καθορίζονται στο 
θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030 και στις συμφωνίες του 
Παρισιού για το κλίμα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να παρακολουθείται η βάση πόρων από την οποία εξαρτώνται η γεωργία 
και τελικά η μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά μας. Η παρακολούθηση 
είναι επίσης αναγκαία προκειμένου να κατανοήσουμε τις εξωτερικές επιπτώσεις των 
εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ομοίως, όπως ορίζεται στο άρθρο 
191 της ΣΛΕΕ, οι στόχοι της Ένωσης όσον αφορά το κλίμα και την περιβαλλοντική πολιτική, η 
ΚΓΠ και η χρηματοδότησή της δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την επίτευξη των ΣΒΑ ή των 
στόχων που περιγράφονται στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Τροπολογία 406
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να διασφαλίζει την κατάλληλη 
παρακολούθηση των φυσικών πόρων από 
τους οποίους εξαρτάται η γεωργική 
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παραγωγή, ιδίως του εδάφους και του 
νερού, ώστε να καταστεί δυνατή η 
αξιόπιστη αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των δαπανών της 
ΚΓΠ που αφορούν την παροχή δημόσιων 
αγαθών.

Or. en

Τροπολογία 407
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να συνεισφέρει στη διαφάνεια των 
παγκόσμιων αγορών,

δ) να συνεισφέρει στη διαφάνεια των 
παγκόσμιων αγορών, 
συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης 
της συνοχής των αναπτυξιακών 
πολιτικών,

Or. en

Τροπολογία 408
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να συνεισφέρει στη διαφάνεια των
παγκόσμιων αγορών,

δ) να εγκρίνει συγκεκριμένα μέτρα 
που να συμβάλλουν στη διαφάνεια των
εξελίξεων στις παγκόσμιες αγορές,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πιθανές δαπάνες που αφορούν το στοιχείο δ) χρειάζονται διευκρίνιση.



PE630.688v01-00 52/190 AM\1170200EL.docx

EL

Τροπολογία 409
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο γ), η 
Επιτροπή χρηματοδοτεί τις δράσεις που 
αφορούν τη συλλογή ή την αγορά των 
αναγκαίων δεδομένων για την εφαρμογή 
και την παρακολούθηση της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, 
των γεωχωρικών και των μετεωρολογικών 
δεδομένων, τη δημιουργία υποδομής για 
διαστημικά δεδομένα και ενός δικτυακού 
τόπου, την εκπόνηση ειδικών μελετών 
σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες, την 
τηλεπισκόπηση για τη συμβολή στην 
παρακολούθηση της αλλαγής της χρήσης 
των γεωργικών εκτάσεων και της υγείας 
του εδάφους και την επικαιροποίηση των 
γεωργομετεωρολογικών και 
οικονομετρικών μοντέλων. Εφόσον κριθεί 
αναγκαίο, οι δράσεις αυτές υλοποιούνται 
σε συνεργασία με τον ΕΟΧ, το ΚΚΕρ, 
εργαστήρια και φορείς σε εθνικό επίπεδο ή 
με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο γ), η 
Επιτροπή χρηματοδοτεί τις δράσεις που 
αφορούν τη συλλογή ή την αγορά των 
αναγκαίων δεδομένων για την εφαρμογή 
και την παρακολούθηση της ΚΓΠ και των 
επιπτώσεών της, τόσο εντός όσο και 
εκτός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, 
των γεωχωρικών και των μετεωρολογικών 
δεδομένων, τη δημιουργία υποδομής για 
διαστημικά δεδομένα και ενός δικτυακού 
τόπου, την εκπόνηση ειδικών μελετών 
σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες, την 
τηλεπισκόπηση για τη συμβολή στην 
παρακολούθηση της αλλαγής της χρήσης 
των γεωργικών εκτάσεων και της υγείας 
και της ποιότητας του εδάφους και την 
επικαιροποίηση των 
γεωργομετεωρολογικών και 
οικονομετρικών δεδομένων και μοντέλων. 
Εφόσον κριθεί αναγκαίο, οι δράσεις αυτές 
υλοποιούνται σε συνεργασία με τον ΕΟΧ, 
τη Eurostat, το ΚΚΕρ, εργαστήρια και 
φορείς σε εθνικό επίπεδο ή με τη 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται η 
αμεροληψία και η διαφάνεια, σε 
περιβάλλον πληροφοριών ανοικτής πηγής 
για κοινούς πόρους στη δημόσια σφαίρα.

Or. en

Τροπολογία 410
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται προκειμένου να 
καταστήσουν δυνατή την πρόσβαση στα 
δεδομένα και στις πληροφορίες που 
απαιτούνται για τη μέτρηση της προόδου 
και των επιδόσεων της ΚΓΠ· η 
συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει 
την ανταλλαγή πληροφοριών και 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 411
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει χρηματοδότηση 
για τη διατήρηση, και ενδεχομένως την 
επέκταση, του LUCAS (Στατιστική 
έρευνα του πλαισίου χρήσης/κάλυψης 
γης) και άλλων διαθέσιμων εργαλείων για 
τη μέτρηση της ανάπτυξης του 
σχηματισμού επιφανειακού εδάφους και 
της χουμοποίησης, της διάβρωσης του 
εδάφους, της συσσώρευσης 
φυτοφαρμάκων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική διάθεση 
των κονδυλίων της ΕΕ για την επίτευξη 
των στόχων της ΚΓΠ που περιγράφονται 
στον κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο 
[.../....].

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ένα σχετικά πολύ μικρό ποσό (σε σύγκριση με το ύψος των άμεσων ενισχύσεων, για 
παράδειγμα) προκειμένου να εξακριβωθεί εάν η ΚΓΠ εκπληρώνει όλους τους στόχους της, 
ιδίως όσον αφορά το έδαφος και άλλους φυσικούς πόρους στους οποίους βασίζεται η γεωργία.
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Τροπολογία 412
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23a

Παρακολούθηση της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής

1. Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, 
οι επιπτώσεις της ΚΓΠ στα συστήματα 
τροφίμων και στη μακροπρόθεσμη 
επισιτιστική ασφάλεια στις 
αναπτυσσόμενες χώρες θα υπόκεινται σε 
τακτική και ανεξάρτητη αξιολόγηση. Στο 
πλαίσιο αυτής της παρακολούθησης, 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον 
αντίκτυπο των εμπορικών ροών 
γεωργικών ειδών διατροφής μεταξύ της 
ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών

i) στην παραγωγή, τη μεταποίηση και τη 
διανομή τροφίμων στις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες,

ii) στους τοπικούς μικροκαλλιεργητές και 
στις αγρότισσες,

iii) στα προϊόντα που θεωρούνται 
ευαίσθητα από τις αναπτυσσόμενες 
χώρες,

iv) στα προϊόντα από τομείς όπου έχουν 
χορηγηθεί συνδεδεμένες ενισχύσεις της 
ΚΓΠ και έχουν εφαρμοστεί μέτρα της 
ΚΓΠ για τη διαχείριση κρίσεων.

2. Η αξιολόγηση εξετάζει δεδομένα από 
παρατηρητήρια αγοράς της ΕΕ, μελέτες 
περιπτώσεων, αναφορές σχετικά με τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και 
αποδεικτικά που παρέχονται από χώρες 
εταίρους και άλλους σχετικούς 
εμπλεκόμενους φορείς όπως οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών. Για τον 
σκοπό αυτό, το τομεακό και γεωγραφικό 
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πεδίο εφαρμογής των παρατηρητηρίων 
αγοράς της ΕΕ θα επεκταθεί σε προϊόντα 
που θεωρούνται ευαίσθητα από χώρες 
εταίρους και ώστε να καλύπτει τις ΛΑΧ. 
Η Επιτροπή ορίζει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, το πεδίο 
εφαρμογής και τη διαδικασία της 
αξιολόγησης.

3. Εάν τα δεδομένα παρακολούθησης 
καταδείξουν κίνδυνο αρνητικών 
επιπτώσεων στην παραγωγή και την 
επεξεργασία γεωργικών τροφίμων ή στην 
επισιτιστική ασφάλεια αναπτυσσόμενης 
χώρας, εκδίδεται έγκαιρη προειδοποίηση 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την 
οποία θα ξεκινούν διαβουλεύσεις μεταξύ 
της Ένωσης και των θιγόμενων 
γεωργικών κοινοτήτων, καθώς και με τις 
κυβερνήσεις των χωρών εταίρων για την 
επίτευξη συμφωνίας σχετικά με 
διορθωτικά μέτρα. Κοινωνικές 
διασφαλίσεις θα είναι διαθέσιμες στα 
θιγόμενα μέρη.

4. Εάν δεν εκδοθεί έγκαιρη 
προειδοποίηση αλλά υπάρξουν αρνητικές 
επιπτώσεις, το θιγόμενο μέρος μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία. Οι καταγγελίες 
λαμβάνονται από τον μόνιμο εισηγητή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και 
αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από 
συμβούλους ακροάσεων στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Αποδεικτικά μπορούν να 
υποβάλλονται από τις θιγόμενες ομάδες 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

5. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης, τα αποδεικτικά στοιχεία 
που έχει λάβει και την απόκριση της ΕΕ 
σε επίπεδο πολιτικής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να θεσπίσει έναν μηχανισμό που να παρακολουθεί 
ταυτόχρονα τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και να επιτρέπει στην Επιτροπή να λαμβάνει 
σήματα για τις αγορές και τις κοινότητες που είναι πιθανό να επηρεάζονται. Έτσι επεκτείνεται ο 
ρόλος των παρατηρητηρίων αγοράς που υπάρχουν ήδη.  Σύμβουλος ακροάσεων της Επιτροπής 
υπάρχει ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ρόλος αυτός θα μπορούσε επίσης να ανατεθεί στις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ με αρμοδιότητα σε θέματα εμπορίου και γεωργίας.

Τροπολογία 413
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την απόφασή της για έγκριση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, η Επιτροπή 
καταβάλλει το αρχικό ποσό 
προχρηματοδότησης στο κράτος μέλος για 
ολόκληρη τη διάρκεια του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ. Το εν λόγω αρχικό ποσό 
καταβάλλεται σε δόσεις ως εξής:

Μετά την απόφασή της για έγκριση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, η Επιτροπή 
καταβάλλει το αρχικό ποσό 
προχρηματοδότησης στο κράτος μέλος για 
ολόκληρη τη διάρκεια του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ. Το εν λόγω αρχικό ποσό 
καταβάλλεται σε δόσεις που ισοδυναμούν 
με το 5 % του ποσού της στήριξης από το 
ΕΓΤΑΑ για όλη τη διάρκεια του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Or. pl

Τροπολογία 414
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την απόφασή της για έγκριση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, η Επιτροπή 
καταβάλλει το αρχικό ποσό 
προχρηματοδότησης στο κράτος μέλος για 
ολόκληρη τη διάρκεια του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ. Το εν λόγω αρχικό ποσό 
καταβάλλεται σε δόσεις ως εξής:

Μετά την απόφασή της για έγκριση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, η Επιτροπή 
καταβάλλει το αρχικό ποσό 
προχρηματοδότησης στο κράτος μέλος για 
ολόκληρη τη διάρκεια του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ. Το εν λόγω αρχικό ποσό 
καταβάλλεται σε δόσεις που ισοδυναμούν 
με το 5 % του ποσού της στήριξης από το 
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ΕΓΤΑΑ για όλη τη διάρκεια του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Or. pl

Τροπολογία 415
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 2021: 1 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 416
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 2021: 1 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 417
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 2021: 1 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

α) το 2021: 1,5 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

Or. es

Αιτιολόγηση

Συνιστάται να γίνει η προχρηματοδότηση σε διάστημα δύο ετών ώστε να αποφευχθούν 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μέτρων του δεύτερου πυλώνα.

Τροπολογία 418
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 2021: 1 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

α) το 2021: 1,5 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

Or. it

Τροπολογία 419
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 2021: 1 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

α) το 2021: 1,5 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

Or. es



AM\1170200EL.docx 59/190 PE630.688v01-00

EL

Τροπολογία 420
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 2022: 1 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 421
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 2022: 1 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 422
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 2022: 1 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

β) το 2022: 1,5 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

Or. es
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Τροπολογία 423
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 2022: 1 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

β) το 2022: 1,5 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

Or. es

Αιτιολόγηση

Συνιστάται να γίνει η προχρηματοδότηση σε διάστημα δύο ετών ώστε να αποφευχθούν 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μέτρων του δεύτερου πυλώνα.

Τροπολογία 424
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 2022: 1 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

β) το 2022: 1,5 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

Or. it

Τροπολογία 425
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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γ) το 2023: 1 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 426
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το 2023: 1 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Συνιστάται να γίνει η προχρηματοδότηση σε διάστημα δύο ετών ώστε να αποφευχθούν 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μέτρων του δεύτερου πυλώνα.

Τροπολογία 427
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το 2023: 1 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 428
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το 2023: 1 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 429
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το 2023: 1 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

γ) το 2023: 1,5 % του ποσού της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Or. it

Τροπολογία 430
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δεν καταβάλλεται ούτε
εισπράττεται πρόσθετη προχρηματοδότηση 
όταν έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά προς 
ή από το ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με το 
άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].

3. Καταβάλλεται ή εισπράττεται 
πρόσθετη προχρηματοδότηση όταν έχει
πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από το 
ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομαλή έναρξη των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ δεν θα πρέπει ποτέ 
να παρεμποδίζεται από τη διάθεση χαμηλών ποσών προχρηματοδότησης από την ΕΕ. 
Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ συμβάλλουν σε σημαντικούς 
στόχους (λ.χ. για το περιβάλλον, την αγροτική ανάπτυξη κτλ.). Δεν δικαιολογείται να 
υπολογίζεται η προχρηματοδότηση από τον αρχικό προϋπολογισμό του ΕΓΤΑΑ, δεδομένου ότι 
οι πιθανές μεταφορές μεταξύ των δύο πυλώνων θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
στο απόλυτο ποσό που είναι διαθέσιμο για προχρηματοδότηση.

Τροπολογία 431
Jan Huitema, Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δεν καταβάλλεται ούτε 
εισπράττεται πρόσθετη
προχρηματοδότηση όταν έχει 
πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από το 
ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

3. Πρόσθετη προχρηματοδότηση 
μπορεί να καταβληθεί ή να εισπραχθεί
όταν έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά προς 
ή από το ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με το 
άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].

Or. en

Τροπολογία 432
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι τόκοι τους οποίους αποφέρει η 
προχρηματοδότηση χρησιμοποιούνται για 
το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
και αφαιρούνται από το ποσό των 
δημόσιων δαπανών που εμφαίνεται στην 
τελική δήλωση δαπανών.

4. Οι τόκοι τους οποίους αποφέρει η 
προχρηματοδότηση χρησιμοποιούνται για 
το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο ή την 
περιφερειακή παρέμβαση της ΚΓΠ και 
αφαιρούνται από το ποσό των δημόσιων 
δαπανών που εμφαίνεται στην τελική 
δήλωση δαπανών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση περιφερειακών σχεδίων και προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή του παρόντος 
άρθρου, οι τόκοι που αποφέρουν τα ποσά προχρηματοδότησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για το ίδιο σχέδιο από το οποίο προέκυψαν.

Τροπολογία 433
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ πραγματοποιούνται ενδιάμεσες 
πληρωμές. Υπολογίζονται με εφαρμογή 
του ποσοστού συνεισφοράς για κάθε είδος 
παρέμβασης στις δημόσιες δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για αυτό, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 85 του κανονισμού 
(ΕΕ) …/…[κανονισμού για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ].

1. Για κάθε στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, ή κατά περίπτωση, για κάθε 
πρόγραμμα περιφερειακής παρέμβασης
πραγματοποιούνται ενδιάμεσες πληρωμές. 
Υπολογίζονται με εφαρμογή του ποσοστού 
συνεισφοράς για κάθε είδος παρέμβασης 
στις δημόσιες δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για αυτό, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 85 του κανονισμού 
(ΕΕ) …/…[κανονισμού για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ].

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση όσον αφορά τις ενδιάμεσες πληρωμές σε περίπτωση προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης.

Τροπολογία 434
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ πραγματοποιούνται ενδιάμεσες 
πληρωμές. Υπολογίζονται με εφαρμογή 

1. Για κάθε στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ πραγματοποιούνται ενδιάμεσες 
πληρωμές. Υπολογίζονται με εφαρμογή 
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του ποσοστού συνεισφοράς για κάθε είδος 
παρέμβασης στις δημόσιες δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για αυτό, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 85 του κανονισμού 
(ΕΕ) …/…[κανονισμού για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ].

του ποσοστού συγχρηματοδότησης για 
κάθε είδος παρέμβασης στις δημόσιες 
δαπάνες που πραγματοποιούνται για αυτό, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 85 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/…[κανονισμού για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Or. en

Τροπολογία 435
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση εφαρμογής 
χρηματοδοτικών μέσων σύμφωνα με το 
άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[ΚΚΔ], η δήλωση δαπανών περιλαμβάνει 
τα συνολικά εκταμιευθέντα ποσά ή, στην 
περίπτωση εγγυήσεων, τα ποσά που 
δεσμεύθηκαν, όπως συμφωνήθηκαν στις 
συμβάσεις εγγύησης, από τη διαχειριστική 
αρχή, για τους τελικούς αποδέκτες που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) του 
[άρθρου 74 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/…του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ – κανόνες 
επιλεξιμότητας ή χρηματοδοτικά μέσα].

3. Σε περίπτωση εφαρμογής 
χρηματοδοτικών μέσων σύμφωνα με το 
άρθρο 53 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) …/… [ΚΚΔ], η δήλωση δαπανών 
περιλαμβάνει τα συνολικά εκταμιευθέντα 
ποσά ή, στην περίπτωση εγγυήσεων, τα 
ποσά που δεσμεύθηκαν, όπως 
συμφωνήθηκαν στις συμβάσεις εγγύησης, 
από τη διαχειριστική αρχή, για τους 
τελικούς αποδέκτες που αναφέρονται στα 
στοιχεία α), β) και γ) του [άρθρου 74 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
…/…του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ –
κανόνες επιλεξιμότητας ή χρηματοδοτικά 
μέσα].

Or. sl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται αναφορά στο άρθρο 53 παράγραφος 1 του κανονισμού περί κοινών 
διατάξεων για τα χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζεται η διαχειριστική αρχή.

Τροπολογία 436
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση εφαρμογής 
χρηματοδοτικών μέσων σύμφωνα με το 
άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[ΚΚΔ], οι δηλώσεις δαπανών που 
περιλαμβάνουν δαπάνες για 
χρηματοδοτικά μέσα υποβάλλονται 
σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

4. Σε περίπτωση εφαρμογής 
χρηματοδοτικών μέσων σύμφωνα με το 
άρθρο 53 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) …/… [ΚΚΔ], οι δηλώσεις δαπανών 
που περιλαμβάνουν δαπάνες για 
χρηματοδοτικά μέσα υποβάλλονται 
σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

Or. sl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται αναφορά στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του κανονισμού περί κοινών 
διατάξεων για τα χρηματοδοτικά μέσα των οποίων η διαχείριση γίνεται υπό την ευθύνη της 
διαχειριστικής αρχής.

Τροπολογία 437
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το υπόλοιπο εξοφλείται από την 
Επιτροπή μετά την παραλαβή της 
τελευταίας ετήσιας έκθεσης επιδόσεων 
σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, με βάση το ισχύον 
σχέδιο χρηματοδότησης στο επίπεδο των 
τύπων παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ, τους 
ετήσιους λογαριασμούς του τελευταίου 
έτους εφαρμογής του εξεταζόμενου 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και τις 
αντίστοιχες αποφάσεις εκκαθάρισης 
λογαριασμών, με την επιφύλαξη των 
διαθέσιμων πόρων. Οι λογαριασμοί 
υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο 
έξι μήνες μετά την τελική ημερομηνία 
επιλεξιμότητας των δαπανών που 
προβλέπεται στο άρθρο 80 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… 
[κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ] και καλύπτουν τις δαπάνες που 

1. Το υπόλοιπο εξοφλείται από την 
Επιτροπή μετά την παραλαβή της 
τελευταίας ετήσιας έκθεσης επιδόσεων 
σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και υπό την προϋπόθεση 
ότι το οικείο κράτος μέλος έχει αποδείξει 
στην Επιτροπή ότι επιτυγχάνει 
ποσοτικοποιημένα, μετρήσιμα και 
αντικειμενικά ή επιστημονικά 
επαληθεύσιμα αποτελέσματα σε σχέση με 
την κλιματική, την περιβαλλοντική και 
την αναπτυξιακή βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένων του θεματολογίου 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 
2030 και της συμφωνίας του Παρισιού, 
με βάση το ισχύον σχέδιο χρηματοδότησης 
στο επίπεδο των τύπων παρεμβάσεων του 
ΕΓΤΑΑ, τους ετήσιους λογαριασμούς του 
τελευταίου έτους εφαρμογής του 
εξεταζόμενου στρατηγικού σχεδίου της 
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πραγματοποιούνται από τον οργανισμό 
πληρωμών έως την τελευταία ημερομηνία 
επιλεξιμότητας των δαπανών.

ΚΓΠ και τις αντίστοιχες αποφάσεις 
εκκαθάρισης λογαριασμών, με την 
επιφύλαξη των διαθέσιμων πόρων. Οι 
λογαριασμοί υποβάλλονται στην Επιτροπή 
το αργότερο έξι μήνες μετά την τελική 
ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών 
που προβλέπεται στο άρθρο 80 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/… [κανονισμού για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ] και καλύπτουν τις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον 
οργανισμό πληρωμών έως την τελευταία 
ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 438
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το υπόλοιπο εξοφλείται από την 
Επιτροπή μετά την παραλαβή της 
τελευταίας ετήσιας έκθεσης επιδόσεων 
σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, με βάση το ισχύον 
σχέδιο χρηματοδότησης στο επίπεδο των 
τύπων παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ, τους 
ετήσιους λογαριασμούς του τελευταίου 
έτους εφαρμογής του εξεταζόμενου 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και τις 
αντίστοιχες αποφάσεις εκκαθάρισης 
λογαριασμών, με την επιφύλαξη των 
διαθέσιμων πόρων. Οι λογαριασμοί 
υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο 
έξι μήνες μετά την τελική ημερομηνία 
επιλεξιμότητας των δαπανών που 
προβλέπεται στο άρθρο 80 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… 
[κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ] και καλύπτουν τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από τον οργανισμό 
πληρωμών έως την τελευταία ημερομηνία 
επιλεξιμότητας των δαπανών.

1. Το υπόλοιπο εξοφλείται από την 
Επιτροπή μετά την παραλαβή της 
τελευταίας ετήσιας έκθεσης επιδόσεων 
σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, με βάση το ισχύον 
σχέδιο χρηματοδότησης στο επίπεδο των 
τύπων παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ, τους 
ετήσιους λογαριασμούς του τελευταίου 
έτους εφαρμογής του εξεταζόμενου 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ ή, κατά 
περίπτωση, του προγράμματος 
περιφερειακής παρέμβασης και τις 
αντίστοιχες αποφάσεις εκκαθάρισης 
λογαριασμών, με την επιφύλαξη των 
διαθέσιμων πόρων. Οι λογαριασμοί 
υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο 
έξι μήνες μετά την τελική ημερομηνία 
επιλεξιμότητας των δαπανών που 
προβλέπεται στο άρθρο 80 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… 
[κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ] και καλύπτουν τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από τον οργανισμό 
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πληρωμών έως την τελευταία ημερομηνία 
επιλεξιμότητας των δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση όσον αφορά την πληρωμή του υπολοίπου των παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης 
στην περίπτωση προγραμμάτων περιφερειακής παρέμβασης.

Τροπολογία 439
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το υπόλοιπο εξοφλείται από την 
Επιτροπή μετά την παραλαβή της 
τελευταίας ετήσιας έκθεσης επιδόσεων 
σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, με βάση το ισχύον 
σχέδιο χρηματοδότησης στο επίπεδο των 
τύπων παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ, τους 
ετήσιους λογαριασμούς του τελευταίου 
έτους εφαρμογής του εξεταζόμενου 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και τις 
αντίστοιχες αποφάσεις εκκαθάρισης 
λογαριασμών, με την επιφύλαξη των 
διαθέσιμων πόρων. Οι λογαριασμοί 
υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο 
έξι μήνες μετά την τελική ημερομηνία 
επιλεξιμότητας των δαπανών που 
προβλέπεται στο άρθρο 80 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… 
[κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ] και καλύπτουν τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από τον οργανισμό 
πληρωμών έως την τελευταία ημερομηνία 
επιλεξιμότητας των δαπανών.

1. Το υπόλοιπο εξοφλείται από την 
Επιτροπή μετά την παραλαβή της 
τελευταίας έκθεσης επιδόσεων σχετικά με 
την εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, με βάση το ισχύον σχέδιο 
χρηματοδότησης στο επίπεδο των τύπων 
παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ, τους ετήσιους 
λογαριασμούς του τελευταίου έτους 
εφαρμογής του εξεταζόμενου στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και τις αντίστοιχες 
αποφάσεις εκκαθάρισης λογαριασμών. Οι 
λογαριασμοί υποβάλλονται στην Επιτροπή 
το αργότερο έξι μήνες μετά την τελική 
ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών 
που προβλέπεται στο άρθρο 80 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/… [κανονισμού για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ] και καλύπτουν τις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον 
οργανισμό πληρωμών έως την τελευταία 
ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόταση δεν έχει κανένα νόημα, ως εκ τούτου η Επιτροπή πρέπει πάντα να εξετάζει τη 
διαθεσιμότητα των πόρων πριν από την πληρωμή του υπολοίπου.

Τροπολογία 440
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το υπόλοιπο εξοφλείται από την 
Επιτροπή μετά την παραλαβή της 
τελευταίας ετήσιας έκθεσης επιδόσεων 
σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, με βάση το ισχύον 
σχέδιο χρηματοδότησης στο επίπεδο των 
τύπων παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ, τους 
ετήσιους λογαριασμούς του τελευταίου 
έτους εφαρμογής του εξεταζόμενου 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και τις 
αντίστοιχες αποφάσεις εκκαθάρισης 
λογαριασμών, με την επιφύλαξη των 
διαθέσιμων πόρων. Οι λογαριασμοί 
υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο 
έξι μήνες μετά την τελική ημερομηνία
επιλεξιμότητας των δαπανών που 
προβλέπεται στο άρθρο 80 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… 
[κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ] και καλύπτουν τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από τον οργανισμό 
πληρωμών έως την τελευταία ημερομηνία 
επιλεξιμότητας των δαπανών.

1. Το υπόλοιπο εξοφλείται από την 
Επιτροπή μετά την παραλαβή της 
τελευταίας ετήσιας έκθεσης επιδόσεων 
σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, με βάση το ισχύον 
σχέδιο χρηματοδότησης στο επίπεδο των 
τύπων παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ, τους 
ετήσιους λογαριασμούς του τελευταίου 
έτους εφαρμογής του εξεταζόμενου 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και τις 
αντίστοιχες αποφάσεις εκκαθάρισης 
λογαριασμών. Οι λογαριασμοί 
υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο 
έξι μήνες μετά την τελική ημερομηνία 
επιλεξιμότητας των δαπανών που 
προβλέπεται στο άρθρο 80 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… 
[κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ] και καλύπτουν τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από τον οργανισμό 
πληρωμών έως την τελευταία ημερομηνία 
επιλεξιμότητας των δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 441
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παράλειψη διαβίβασης στην 
Επιτροπή, εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1, της 
τελευταίας ετήσιας έκθεσης επιδόσεων και 
των εγγράφων που απαιτούνται για την 
εκκαθάριση των λογαριασμών του 
τελευταίου έτους εφαρμογής του σχεδίου, 
συνεπάγεται την αυτόματη αποδέσμευση 
του υπολοίπου σύμφωνα με το άρθρο 32.

3. Η παράλειψη διαβίβασης στην 
Επιτροπή, εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1, της 
τελευταίας έκθεσης επιδόσεων και των 
εγγράφων που απαιτούνται για την 
εκκαθάριση των λογαριασμών του 
τελευταίου έτους εφαρμογής του σχεδίου, 
συνεπάγεται την αυτόματη αποδέσμευση 
του υπολοίπου σύμφωνα με το άρθρο 32.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και με άλλα ταμεία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης στο εν λόγω νομικό 
σχέδιο την υποχρέωση ετήσιας υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν μπορώ να 
υποστηρίξω αυτό το νέο στοιχείο, διότι οι εθνικές και οι περιφερειακές διοικήσεις δεν θα είναι 
σε θέση να συλλέγουν και να συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για ετήσιες εκθέσεις 
επιδόσεων. Οι εκθέσεις ανά διετία ή ανά τριετία θα ήταν πολύ πιο εφικτές και επομένως θα 
διασφαλίζονταν η ακρίβεια και η αξιοπιστία τους.

Τροπολογία 442
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.



AM\1170200EL.docx 71/190 PE630.688v01-00

EL

Or. pl

Τροπολογία 443
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

Or. pl

Τροπολογία 444
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
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παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να επαναφέρει τον κανόνα Ν+3 προκειμένου να δοθούν οι 
απαραίτητες προθεσμίες για την ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων και να εξασφαλιστεί 
επαρκής ανάλωση του ετήσιου κονδυλίου του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 445
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

Or. ro

Τροπολογία 446
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή θα επιτρέψει την καλύτερη χρήση των πόρων του δεύτερου πυλώνα. Ο κανόνας n + 3 
πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 447
Norbert Lins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
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δέσμευσης. δέσμευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διατήρηση της ισχύουσας κατάστασης.

Τροπολογία 448
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

Or. hr

Τροπολογία 449
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
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ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να είναι ευκολότερη η συμμόρφωση με τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, είναι ανάγκη να 
διατηρηθεί σε ισχύ η φόρμουλα Ν + 3. Στο πλαίσιο των συνεπειών της μεταβολής του μοντέλου 
της ΚΓΠ, δεν κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του εν λόγω κανόνα, τουλάχιστον προς το 
παρόν. Η παρούσα τροπολογία συνάδει με την θέση που διατυπώνεται στο σχέδιο έκθεσης 
σχετικά με τα στρατηγικά προγράμματα.

Τροπολογία 450
Ulrike Müller, Pavel Telička, Dita Charanzová, Martina Dlabajová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.
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Or. en

Τροπολογία 451
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στις πρώτες προγραμματισμένες δόσεις θα είναι πολύ δύσκολο να ικανοποιηθεί αυτή η 
ιδιαιτέρως αυστηρή απαίτηση. Για να πληρούνται οι δεσμεύσεις, φρονούμε ότι πρέπει 
οπωσδήποτε να διατηρηθεί σε ισχύ η φόρμουλα Ν + 3.

Τροπολογία 452
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
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σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

Or. en

Τροπολογία 453
Norbert Erdős, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να διατηρηθεί ο κανόνας Ν+3 αντί του προτεινόμενου κανόνα Ν+2. 
Χρειάζεται περισσότερος χρόνος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα 
χρησιμοποιηθούν πλήρως για επενδύσεις, για το περιβάλλον, το κλίμα κτλ. και δεν θα χαθούν.
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Τροπολογία 454
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 
31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

Or. en

Τροπολογία 455
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα 
κάθε τμήμα της δημοσιονομικής 
δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την 
προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες 
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 3 για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν έως την 



AM\1170200EL.docx 79/190 PE630.688v01-00

EL

31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους μετά 
από εκείνο της δημοσιονομικής 
δέσμευσης.

Or. it

Τροπολογία 456
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση δικαστικής 
διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής που 
έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, η 
προθεσμία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ή 2 και οδηγεί στην 
αυτόματη αποδέσμευση διακόπτεται ως 
προς το ποσό που αντιστοιχεί στις σχετικές 
πράξεις για τη διάρκεια της εν λόγω 
δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής 
προσφυγής, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή 
λαμβάνει αιτιολογημένη κοινοποίηση από 
το κράτος μέλος το αργότερο την 
31η Ιανουαρίου του έτους N + 3.

3. Σε περίπτωση δικαστικής 
διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής που 
έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, η 
προθεσμία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ή 2 και οδηγεί στην 
αυτόματη αποδέσμευση διακόπτεται ως 
προς το ποσό που αντιστοιχεί στις σχετικές 
πράξεις για τη διάρκεια της εν λόγω 
δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής 
προσφυγής, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή 
λαμβάνει αιτιολογημένη κοινοποίηση από 
το κράτος μέλος το αργότερο την 
31η Ιανουαρίου του έτους N + 4.

Or. hr

Τροπολογία 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση δικαστικής 
διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής που 
έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, η 
προθεσμία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ή 2 και οδηγεί στην 
αυτόματη αποδέσμευση διακόπτεται ως 

3. Σε περίπτωση δικαστικής 
διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής που 
έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, η 
προθεσμία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ή 2 και οδηγεί στην 
αυτόματη αποδέσμευση διακόπτεται ως 
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προς το ποσό που αντιστοιχεί στις σχετικές 
πράξεις για τη διάρκεια της εν λόγω 
δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής 
προσφυγής, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή 
λαμβάνει αιτιολογημένη κοινοποίηση από 
το κράτος μέλος το αργότερο την 
31η Ιανουαρίου του έτους N + 3.

προς το ποσό που αντιστοιχεί στις σχετικές 
πράξεις για τη διάρκεια της εν λόγω 
δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής 
προσφυγής, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή 
λαμβάνει αιτιολογημένη κοινοποίηση από 
το κράτος μέλος το αργότερο την 
31η Ιανουαρίου του έτους N + 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση σύμφωνη με τον κανονισμό Omnibus.

Τροπολογία 458
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση δικαστικής 
διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής που 
έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, η 
προθεσμία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ή 2 και οδηγεί στην 
αυτόματη αποδέσμευση διακόπτεται ως 
προς το ποσό που αντιστοιχεί στις σχετικές 
πράξεις για τη διάρκεια της εν λόγω 
δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής 
προσφυγής, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή 
λαμβάνει αιτιολογημένη κοινοποίηση από 
το κράτος μέλος το αργότερο την 
31η Ιανουαρίου του έτους N + 3.

3. Σε περίπτωση δικαστικής 
διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής που 
έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, η 
προθεσμία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ή 2 και οδηγεί στην 
αυτόματη αποδέσμευση διακόπτεται ως 
προς το ποσό που αντιστοιχεί στις σχετικές 
πράξεις για τη διάρκεια της εν λόγω 
δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής 
προσφυγής, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή 
λαμβάνει αιτιολογημένη κοινοποίηση από 
το κράτος μέλος το αργότερο την 
31η Ιανουαρίου του έτους N + 4.

Or. es

Τροπολογία 459
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το τμήμα των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί 
δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η 
επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο 
μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή 
στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 2,

α) το τμήμα των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί 
δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η 
επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο 
μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή 
στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 3,

Or. es

Τροπολογία 460
Norbert Erdős, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το τμήμα των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί 
δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η 
επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο 
μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή 
στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 2,

α) το τμήμα των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί 
δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η 
επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο 
μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή 
στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 3,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να διατηρηθεί ο κανόνας Ν+3 αντί του προτεινόμενου κανόνα Ν+2. 
Χρειάζεται περισσότερος χρόνος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα 
χρησιμοποιηθούν πλήρως για επενδύσεις, για το περιβάλλον, το κλίμα κτλ. και δεν θα χαθούν.

Τροπολογία 461
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το τμήμα των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί 
δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η 
επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο 

α) το τμήμα των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί 
δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η 
επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο 



PE630.688v01-00 82/190 AM\1170200EL.docx

EL

μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή 
στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 2,

μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή 
στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 3,

Or. it

Τροπολογία 462
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1– στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το τμήμα των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί 
δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η 
επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο 
μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή 
στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 2,

α) το τμήμα των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί 
δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η 
επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο 
μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή 
στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 3,

Or. ro

Τροπολογία 463
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το τμήμα των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί 
δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η 
επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο 
μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή 
στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 2,

α) το τμήμα των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί 
δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η 
επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο 
μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή 
στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 3,

Or. hr

Τροπολογία 464
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το τμήμα των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί 
δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η 
επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο 
μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή 
στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 2,

α) το τμήμα των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί 
δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η 
επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο 
μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή 
στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 3,

Or. es

Τροπολογία 465
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το τμήμα των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί 
δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η 
επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο 
μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή 
στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 2,

α) το τμήμα των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί 
δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η 
επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο 
μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή 
στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 3,

Or. en

Τροπολογία 466
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, μια πράξη 
μπορεί να λάβει διάφορες μορφές στήριξης 
από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και 
από άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ή μέσα της 
Ένωσης μόνον εάν το συνολικό ποσό της 
σωρευμένης ενίσχυσης που χορηγείται στο 
πλαίσιο των διαφόρων μορφών στήριξης 

Στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, μια πράξη 
μπορεί να λάβει διάφορες μορφές στήριξης 
από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και 
από άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ή μέσα της 
Ένωσης μόνον εάν το συνολικό ποσό της 
σωρευμένης ενίσχυσης που χορηγείται στο 
πλαίσιο των διαφόρων μορφών στήριξης 
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δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση 
ενίσχυσης ή το ποσό ενίσχυσης που ισχύει 
για τον εν λόγω τύπο παρέμβασης που 
αναφέρεται στον τίτλο III του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… (κανονισμού για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ). Στις 
περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη δεν 
δηλώνουν δαπάνες στην Επιτροπή για:

δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση 
ενίσχυσης ή το ποσό ενίσχυσης που ισχύει 
για τον εν λόγω τύπο παρέμβασης που 
αναφέρεται στον τίτλο III του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… (κανονισμού για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ). Στις 
περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες που 
δηλώνονται σε μια αίτηση πληρωμής δεν 
δηλώνονται για κανένα από τα 
παρακάτω:

Or. en

Τροπολογία 467
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, μια πράξη 
μπορεί να λάβει διάφορες μορφές στήριξης 
από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και 
από άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ή μέσα της 
Ένωσης μόνον εάν το συνολικό ποσό της 
σωρευμένης ενίσχυσης που χορηγείται στο 
πλαίσιο των διαφόρων μορφών στήριξης 
δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση 
ενίσχυσης ή το ποσό ενίσχυσης που ισχύει 
για τον εν λόγω τύπο παρέμβασης που 
αναφέρεται στον τίτλο III του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… (κανονισμού για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ). Στις 
περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη δεν 
δηλώνουν δαπάνες στην Επιτροπή για:

Στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, μια πράξη 
μπορεί να λάβει διάφορες μορφές στήριξης 
από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και 
από άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ή μέσα της 
Ένωσης μόνον εάν το συνολικό ποσό της 
σωρευμένης ενίσχυσης που χορηγείται στο 
πλαίσιο των διαφόρων μορφών στήριξης 
δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση 
ενίσχυσης ή το ποσό ενίσχυσης που ισχύει 
για τον εν λόγω τύπο παρέμβασης που 
αναφέρεται στον τίτλο III του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/… (κανονισμού για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ). Στις 
περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη δεν 
δηλώνουν το σύνολο ή μέρος των 
δαπανών στην Επιτροπή για:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τελευταία πρόταση του δεύτερου εδαφίου αποκλείει τη σώρευση των δαπανών των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ με άλλα μέσα της ΕΕ (μπορεί να δηλωθεί είτε το ένα είτε το 
άλλο), ενώ η πρώτη πρόταση το επιτρέπει ρητώς έως τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης.
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Τροπολογία 468
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό των δαπανών που εγγράφονται σε 
δήλωση δαπανών δύναται να υπολογίζεται 
κατ’ αναλογία, σύμφωνα με το έγγραφο 
που καθορίζει τους όρους της στήριξης.

Το ποσό των δαπανών που εγγράφονται σε 
δήλωση δαπανών των διαφόρων ειδών 
ενίσχυσης που αναφέρονται στο δεύτερο 
εδάφιο δύναται να υπολογίζεται 
κατ’ αναλογία, σύμφωνα με το έγγραφο 
που καθορίζει τους όρους της στήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επίσης, το τελευταίο εδάφιο επιτρέπει την κατ’ αναλογία δήλωση δαπανών θεωρητικά για 
διαφορετικά μέσα, ωστόσο, η διατύπωση δεν είναι απόλυτα σαφής.

Τροπολογία 469
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 δύνανται 
να χρηματοδοτούνται από την Ένωση 
μόνον εάν:

Οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 δύνανται 
να χρηματοδοτούνται από την Ένωση 
μόνον εάν έχουν πραγματοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών 
και:

Or. en

Τροπολογία 470
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχουν πραγματοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 471
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης, ή

β) έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της συμπληρωματικής τροπολογίας είναι να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ των 
ορίων ενός ετήσιου συστήματος ελέγχου βάσει απόδοσης, των πλεονεκτημάτων ενός πολυετούς 
ελέγχου της προόδου των κρατών μελών σε σχέση με την επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 
της επαναφοράς της τρέχουσας κατάστασης (έλεγχος συμμόρφωσης μόνο). Καθώς η προσθήκη 
των τριών αυτών συστημάτων δεν φαίνεται ρεαλιστική, προτείνεται να διατηρηθεί μόνο ένας 
έλεγχος συμμόρφωσης των εξόδων και ένα πολυετές σύστημα απόδοσης.

Τροπολογία 472
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όσον αφορά τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) …/… [κανονισμό για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ],

διαγράφεται

i) συνδέονται με αντίστοιχη αναφερόμενη 
εκροή, και
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ii) έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 
ισχύοντα συστήματα διακυβέρνησης και 
δεν επεκτείνονται στις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας για μεμονωμένους 
δικαιούχους που καθορίζονται στα εθνικά 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της τροπολογίας κατάργησης είναι να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ των ορίων ενός 
ετήσιου συστήματος ελέγχου βάσει απόδοσης, των πλεονεκτημάτων ενός πολυετούς ελέγχου της 
προόδου των κρατών μελών σε σχέση με την επίτευξη των στόχων της Ένωσης και της 
επαναφοράς της τρέχουσας κατάστασης (έλεγχος συμμόρφωσης μόνο). Καθώς η προσθήκη των 
τριών αυτών συστημάτων δεν φαίνεται ρεαλιστική, προτείνεται να διατηρηθεί μόνο ένας 
έλεγχος συμμόρφωσης των εξόδων και ένα πολυετές σύστημα απόδοσης.

Τροπολογία 473
Norbert Erdős, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) συνδέονται με αντίστοιχη 
αναφερόμενη εκροή, και

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διαγραφεί δεδομένου ότι η δήλωση της εκροής δεν αποτελεί μέρος της δήλωσης 
δαπανών, αλλά των εκθέσεων επιδόσεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 121 παράγραφος 4 του 
κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

Τροπολογία 474
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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i) συνδέονται με αντίστοιχη 
αναφερόμενη εκροή, και

i) συνδέονται με αντίστοιχη 
αναφερόμενη εκροή σύμφωνα με το 
παράρτημα του κανονισμού για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
διασφαλίζει τουλάχιστον μια ενωσιακή 
βάση βιωσιμότητας, και

Or. en

Τροπολογία 475
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) δεν προκαλεί κοινωνικές ή 
περιβαλλοντικές βλάβες και συνάδει με 
τους στόχους πολιτικής της ΕΕ, καθώς 
και με τις διεθνείς δεσμεύσεις και 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 
6 του κανονισμού για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 476
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τα ισχύοντα συστήματα 
διακυβέρνησης και δεν επεκτείνονται στις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για 
μεμονωμένους δικαιούχους που 
καθορίζονται στα εθνικά στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ.

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η αλλαγή του μοντέλου που προτείνεται από την Επιτροπή δεν πρέπει να είναι μερική και να 
επαναφέρει την ταυτόχρονη ύπαρξη δύο λογικών εκκαθάρισης των δαπανών για τα μέτρα που 
σχετίζονται με τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Η προσέγγιση που αφορά τις επιδόσεις πρέπει να 
μπορέσει να αντικατασταθεί πλήρως από τη συμμόρφωση των δαπανών. Η εύρυθμη λειτουργία 
των συστημάτων διακυβέρνησης θα πρέπει να ισχύει εκ των προτέρων στο πλαίσιο της 
διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμών. Η παρακολούθηση και τυχόν συστάσεις θα 
μπορούσαν επίσης να πραγματοποιούνται από την Επιτροπή κατά τον προγραμματισμό.

Τροπολογία 477
Norbert Erdős, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τα ισχύοντα συστήματα 
διακυβέρνησης και δεν επεκτείνονται στις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για 
μεμονωμένους δικαιούχους που 
καθορίζονται στα εθνικά στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διαγραφεί δεδομένου ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των διαδικασιών 
συμμόρφωσης του άρθρου 53.

Τροπολογία 478
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τα ισχύοντα συστήματα διακυβέρνησης 
και δεν επεκτείνονται στις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας για μεμονωμένους 

ii) έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τα ισχύοντα συστήματα διακυβέρνησης, 
με σεβασμό στις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στα εθνικά στρατηγικά 
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δικαιούχους που καθορίζονται στα εθνικά 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

σχέδια της ΚΓΠ και διασφαλίζουν μια 
κοινή προσέγγιση και ίσους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα προσέγγιση υλοποίησης μεταθέτει την έμφαση από την επιλεξιμότητα σε επίπεδο 
γεωργικής εκμετάλλευσης στα αποτελέσματα σε επίπεδο κράτους, ωστόσο οι κανόνες για το 
επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης θα καθοριστούν από τα κράτη μέλη· είναι σημαντικό αυτοί οι 
κανόνες να βασίζονται σε κοινή προσέγγιση και να διατηρούν την κοινή προσέγγιση περί ίσων 
όρων ανταγωνισμού που αποτελεί τη βάση της κοινής αγοράς.

Τροπολογία 479
Michel Dantin, Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το στοιχείο γ) σημείο i) του πρώτου 
εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις 
προκαταβολές που καταβάλλονται στους 
δικαιούχους σύμφωνα με τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ.…/... [κανονισμό για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της συμπληρωματικής τροπολογίας είναι να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ των 
ορίων ενός ετήσιου συστήματος ελέγχου βάσει απόδοσης, των πλεονεκτημάτων ενός πολυετούς 
ελέγχου της προόδου των κρατών μελών σε σχέση με την επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 
της επαναφοράς της τρέχουσας κατάστασης (έλεγχος συμμόρφωσης μόνο). Καθώς η προσθήκη 
των τριών αυτών συστημάτων δεν φαίνεται ρεαλιστική, προτείνεται να διατηρηθεί μόνο ένας 
έλεγχος συμμόρφωσης των εξόδων και ένα πολυετές σύστημα απόδοσης.

Τροπολογία 480
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που οι προθεσμίες 
πληρωμής καθορίζονται από το δίκαιο της 
Ένωσης, οποιαδήποτε πληρωμή 
πραγματοποιείται από τους οργανισμούς 
πληρωμών προς τους δικαιούχους πριν από 
την έναρξη και μετά τη λήξη της 
προθεσμίας πληρωμής καθιστά τις εν λόγω 
πληρωμές μη επιλέξιμες για ενωσιακή 
χρηματοδότηση.

Σε περίπτωση που οι προθεσμίες 
πληρωμής καθορίζονται από το δίκαιο της 
Ένωσης, οποιαδήποτε πληρωμή 
πραγματοποιείται από τους οργανισμούς 
πληρωμών προς τους δικαιούχους πριν από 
την έναρξη και μετά τη λήξη της 
προθεσμίας πληρωμής καθιστά τις εν λόγω 
πληρωμές μη επιλέξιμες για ενωσιακή 
χρηματοδότηση, μόνο αν η παράλειψη 
αυτή συνιστά σοβαρή ζημία στα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Ο 
εν λόγω οργανισμός πληρωμών πρέπει 
πάντα να έχει τη δυνατότητα να παρέχει 
εξηγήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 481
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που οι προθεσμίες 
πληρωμής καθορίζονται από το δίκαιο της 
Ένωσης, οποιαδήποτε πληρωμή 
πραγματοποιείται από τους οργανισμούς 
πληρωμών προς τους δικαιούχους πριν από 
την έναρξη και μετά τη λήξη της 
προθεσμίας πληρωμής καθιστά τις εν λόγω 
πληρωμές μη επιλέξιμες για ενωσιακή 
χρηματοδότηση.

Σε περίπτωση που οι προθεσμίες 
πληρωμής καθορίζονται από το δίκαιο της 
Ένωσης, οποιαδήποτε πληρωμή 
πραγματοποιείται από τους οργανισμούς 
πληρωμών προς τους δικαιούχους πριν από 
την έναρξη και μετά τη λήξη της 
προθεσμίας πληρωμής καθιστά τις εν λόγω 
πληρωμές μη επιλέξιμες για ενωσιακή 
χρηματοδότηση, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις, τους όρους και τα όρια που 
πρέπει να καθοριστούν βάσει της αρχής 
της αναλογικότητας.

Or. en



PE630.688v01-00 92/190 AM\1170200EL.docx

EL

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διατύπωση του θέματος αυτού στο άρθρο 40 του κανονισμού αριθ. 1306/2013 
αντανακλά καλύτερα τους στόχους της ΕΕ.

Τροπολογία 482
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 100, με σκοπό τη συμπλήρωση 
του παρόντος κανονισμού με κανόνες 
όσον αφορά τις συνθήκες και τους όρους 
υπό τους οποίους οι πληρωμές που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
της αναλογικότητας.

Προκειμένου να καταστούν επιλέξιμες για 
ενωσιακή χρηματοδότηση δαπάνες που 
πραγματοποιούνται πριν από τη 
συντομότερη δυνατή ημερομηνία 
πληρωμής ή μετά την τελευταία πιθανή 
ημερομηνία πληρωμής και παράλληλα να 
περιοριστεί ο δημοσιονομικός 
αντίκτυπος, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100, κατά 
παρέκκλιση από τον κανόνα που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διατύπωση του θέματος αυτού στο άρθρο 40 του κανονισμού αριθ. 1306/2013 
αντανακλά καλύτερα τους στόχους της ΕΕ.

Τροπολογία 483
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 διαγράφεται

Μείωση των μηνιαίων και ενδιάμεσων 
πληρωμών

1. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, με βάση 
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τις δηλώσεις δαπανών ή τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 88, ότι έχει 
σημειωθεί υπέρβαση των 
δημοσιονομικών ανώτατων ορίων που 
καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, 
μειώνει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες 
πληρωμές προς το εν λόγω κράτος μέλος 
στο πλαίσιο των εκτελεστικών πράξεων 
που αφορούν τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή στο πλαίσιο των ενδιάμεσων πληρωμών 
που αναφέρονται στο άρθρο 30.

2. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, με βάση 
τις δηλώσεις δαπανών ή τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 88, ότι δεν έχουν 
τηρηθεί οι προθεσμίες πληρωμής που 
αναφέρονται στο άρθρο 36, παρέχεται 
στο κράτος μέλος η δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 
προθεσμίας τουλάχιστον 30 ημερών. Εάν 
το κράτος μέλος δεν υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του εντός της προθεσμίας 
αυτής ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
απάντηση είναι μη ικανοποιητική, η 
Επιτροπή μπορεί να μειώσει ή να 
αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες 
πληρωμές στο οικείο κράτος μέλος στο 
πλαίσιο των εκτελεστικών πράξεων για 
τις μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 3 ή στο 
πλαίσιο των ενδιάμεσων πληρωμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

3. Οι μειώσεις δυνάμει του παρόντος 
άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη του 
άρθρου 51.

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
περαιτέρω κανόνες σχετικά με τη 
διαδικασία και άλλες πρακτικές 
ρυθμίσεις για την ορθή λειτουργία του 
μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 
36. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3.

Or. pl
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Τροπολογία 484
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 διαγράφεται

Μείωση των μηνιαίων και ενδιάμεσων 
πληρωμών

1. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, με βάση 
τις δηλώσεις δαπανών ή τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 88, ότι έχει 
σημειωθεί υπέρβαση των 
δημοσιονομικών ανώτατων ορίων που 
καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, 
μειώνει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες 
πληρωμές προς το εν λόγω κράτος μέλος 
στο πλαίσιο των εκτελεστικών πράξεων 
που αφορούν τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή στο πλαίσιο των ενδιάμεσων πληρωμών 
που αναφέρονται στο άρθρο 30.

2. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, με βάση 
τις δηλώσεις δαπανών ή τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 88, ότι δεν έχουν 
τηρηθεί οι προθεσμίες πληρωμής που 
αναφέρονται στο άρθρο 36, παρέχεται 
στο κράτος μέλος η δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 
προθεσμίας τουλάχιστον 30 ημερών. Εάν 
το κράτος μέλος δεν υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του εντός της προθεσμίας 
αυτής ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
απάντηση είναι μη ικανοποιητική, η 
Επιτροπή μπορεί να μειώσει ή να 
αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες 
πληρωμές στο οικείο κράτος μέλος στο 
πλαίσιο των εκτελεστικών πράξεων για 
τις μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 3 ή στο 
πλαίσιο των ενδιάμεσων πληρωμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

3. Οι μειώσεις δυνάμει του παρόντος 
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άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη του 
άρθρου 51.

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
περαιτέρω κανόνες σχετικά με τη 
διαδικασία και άλλες πρακτικές 
ρυθμίσεις για την ορθή λειτουργία του 
μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 
36. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3.

Or. pl

Τροπολογία 485
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, με 
βάση τις δηλώσεις δαπανών ή τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 88, ότι έχει 
σημειωθεί υπέρβαση των δημοσιονομικών 
ανώτατων ορίων που καθορίζονται από το 
δίκαιο της Ένωσης, μειώνει τις μηνιαίες ή 
ενδιάμεσες πληρωμές προς το εν λόγω 
κράτος μέλος στο πλαίσιο των 
εκτελεστικών πράξεων που αφορούν τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3 ή στο πλαίσιο 
των ενδιάμεσων πληρωμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

1. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, με 
βάση τις δηλώσεις δαπανών ή τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 88, ότι έχει 
σημειωθεί υπέρβαση των δημοσιονομικών 
ανώτατων ορίων που καθορίζονται από το 
δίκαιο της Ένωσης, μειώνει τις μηνιαίες ή 
ενδιάμεσες πληρωμές προς το εν λόγω 
κράτος μέλος με τη σύμφωνη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 486
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, με 
βάση τις δηλώσεις δαπανών ή τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 88, ότι δεν 
έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες πληρωμής 
που αναφέρονται στο άρθρο 36, παρέχεται 
στο κράτος μέλος η δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 
προθεσμίας τουλάχιστον 30 ημερών. Εάν 
το κράτος μέλος δεν υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του εντός της προθεσμίας 
αυτής ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
απάντηση είναι μη ικανοποιητική, η 
Επιτροπή μπορεί να μειώσει ή να 
αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες 
πληρωμές στο οικείο κράτος μέλος στο 
πλαίσιο των εκτελεστικών πράξεων για τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3 ή στο πλαίσιο των 
ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται 
στο άρθρο 30.

2. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, με 
βάση τις δηλώσεις δαπανών ή τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 88, ότι δεν 
έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες πληρωμής 
που αναφέρονται στο άρθρο 36, παρέχεται 
στο κράτος μέλος η δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 
προθεσμίας τουλάχιστον 30 ημερών. Εάν 
το κράτος μέλος δεν υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του εντός της προθεσμίας 
αυτής ή εάν η Επιτροπή έχει καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι οι υποβληθείσες 
παρατηρήσεις είναι έκδηλα ανεπαρκείς, η 
Επιτροπή μπορεί να μειώσει ή να 
αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες 
πληρωμές στο οικείο κράτος μέλος στο 
πλαίσιο των εκτελεστικών πράξεων για τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3 ή στο πλαίσιο των 
ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται 
στο άρθρο 30. Η Επιτροπή διασφαλίζει 
ότι τυχόν μειώσεις δεν οδηγούν σε 
περαιτέρω καθυστερήσεις ή προβλήματα 
στο κράτος μέλος για τους τελικούς 
δικαιούχους.

Or. en

Τροπολογία 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, με 
βάση τις δηλώσεις δαπανών ή τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 88, ότι δεν 
έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες πληρωμής 
που αναφέρονται στο άρθρο 36, παρέχεται 
στο κράτος μέλος η δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 
προθεσμίας τουλάχιστον 30 ημερών. Εάν 
το κράτος μέλος δεν υποβάλει τις 

2. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, με 
βάση τις δηλώσεις δαπανών ή τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 88, ότι δεν 
έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες πληρωμής 
που αναφέρονται στο άρθρο 36, παρέχεται 
στο κράτος μέλος η δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 
προθεσμίας τουλάχιστον 30 ημερών. Εάν 
το κράτος μέλος δεν υποβάλει τις 
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παρατηρήσεις του εντός της προθεσμίας 
αυτής ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
απάντηση είναι μη ικανοποιητική, η 
Επιτροπή μπορεί να μειώσει ή να 
αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες 
πληρωμές στο οικείο κράτος μέλος στο 
πλαίσιο των εκτελεστικών πράξεων για 
τις μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 3 ή στο 
πλαίσιο των ενδιάμεσων πληρωμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

παρατηρήσεις του εντός της προθεσμίας 
αυτής ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
απάντηση είναι μη ικανοποιητική, η 
Επιτροπή μπορεί να μειώσει ή να 
αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες 
πληρωμές στο οικείο κράτος μέλος με τη 
σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 488
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι μειώσεις δυνάμει του παρόντος 
άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη του 
άρθρου 51.

3. Οι μειώσεις δυνάμει του παρόντος 
άρθρου ισχύουν σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας και με την επιφύλαξη 
του άρθρου 51.

Or. en

Τροπολογία 489
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται

Αναστολή των πληρωμών σε σχέση με 
την ετήσια εκκαθάριση

1.

Εάν τα κράτη μέλη δεν υποβάλουν τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 
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παράγραφος 3 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 εντός των προθεσμιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, 
η Επιτροπή δύναται να εκδώσει 
εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή 
του συνολικού ποσού των μηνιαίων 
πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 
19 παράγραφος 3. Η Επιτροπή επιστρέφει 
τα ανασταλέντα ποσά μόλις λάβει τα 
ελλείποντα έγγραφα από το οικείο κράτος 
μέλος, υπό τον όρο ότι η ημερομηνία 
παραλαβής δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες 
από τη λήξη της προθεσμίας.

Σε ό,τι αφορά τις ενδιάμεσες πληρωμές 
που αναφέρονται στο άρθρο 30, οι 
δηλώσεις δαπανών θεωρούνται μη 
παραδεκτές σύμφωνα με την παράγραφο 
6 του εν λόγω άρθρου.

2.

Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας 
εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 52, η Επιτροπή διαπιστώνει 
ότι η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας 
δαπάνης και του ποσού που αντιστοιχεί 
στη σχετική δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει 
το 50 % και το κράτος μέλος δεν μπορεί 
να την αιτιολογήσει δεόντως, δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που 
αναστέλλουν τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

Η αναστολή εφαρμόζεται στις σχετικές 
δαπάνες για τις παρεμβάσεις που 
αποτέλεσαν αντικείμενο της μείωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 2 
και το ποσό που αναστέλλεται δεν 
υπερβαίνει το ποσοστό το οποίο 
αντιστοιχεί στη μείωση που εφαρμόζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 2. 
Τα ποσά που αναστέλλονται 
επιστρέφονται από την Επιτροπή στα 
κράτη μέλη ή μειώνονται οριστικά με την 
εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο 
άρθρο 52.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
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σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με κανόνες σχετικά με το ποσοστό 
αναστολής πληρωμών.

3.

Οι εκτελεστικές πράξεις του παρόντος 
άρθρου εκδίδονται με τη συμβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 101 παράγραφος 
2.

Πριν από την έκδοση των εν λόγω 
εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή 
ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος για 
την πρόθεσή της και παρέχει στο κράτος 
μέλος την ευκαιρία να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του εντός ελάχιστης 
προθεσμίας 30 ημερών.

Οι εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν 
τις μηνιαίες πληρωμές του άρθρου 19 
παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές 
του άρθρου 30 λαμβάνουν υπόψη τις 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 
βάσει της παρούσας παραγράφου.

Or. pl

Τροπολογία 490
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται

Αναστολή των πληρωμών σε σχέση με 
την ετήσια εκκαθάριση

1.

Εάν τα κράτη μέλη δεν υποβάλουν τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 εντός των προθεσμιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, 
η Επιτροπή δύναται να εκδώσει 
εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή 
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του συνολικού ποσού των μηνιαίων 
πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 
19 παράγραφος 3. Η Επιτροπή επιστρέφει 
τα ανασταλέντα ποσά μόλις λάβει τα 
ελλείποντα έγγραφα από το οικείο κράτος 
μέλος, υπό τον όρο ότι η ημερομηνία 
παραλαβής δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες 
από τη λήξη της προθεσμίας.

Σε ό,τι αφορά τις ενδιάμεσες πληρωμές 
που αναφέρονται στο άρθρο 30, οι 
δηλώσεις δαπανών θεωρούνται μη 
παραδεκτές σύμφωνα με την παράγραφο 
6 του εν λόγω άρθρου.

2.

Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας 
εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 52, η Επιτροπή διαπιστώνει 
ότι η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας 
δαπάνης και του ποσού που αντιστοιχεί 
στη σχετική δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει 
το 50 % και το κράτος μέλος δεν μπορεί 
να την αιτιολογήσει δεόντως, δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που 
αναστέλλουν τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

Η αναστολή εφαρμόζεται στις σχετικές 
δαπάνες για τις παρεμβάσεις που 
αποτέλεσαν αντικείμενο της μείωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 2 
και το ποσό που αναστέλλεται δεν 
υπερβαίνει το ποσοστό το οποίο 
αντιστοιχεί στη μείωση που εφαρμόζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 2. 
Τα ποσά που αναστέλλονται 
επιστρέφονται από την Επιτροπή στα 
κράτη μέλη ή μειώνονται οριστικά με την 
εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο 
άρθρο 52.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με κανόνες σχετικά με το ποσοστό 
αναστολής πληρωμών.
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3.

Οι εκτελεστικές πράξεις του παρόντος 
άρθρου εκδίδονται με τη συμβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 101 παράγραφος 
2.

Πριν από την έκδοση των εν λόγω 
εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή 
ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος για 
την πρόθεσή της και παρέχει στο κράτος 
μέλος την ευκαιρία να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του εντός ελάχιστης 
προθεσμίας 30 ημερών.

Οι εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν 
τις μηνιαίες πληρωμές του άρθρου 19 
παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές 
του άρθρου 30 λαμβάνουν υπόψη τις 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 
βάσει της παρούσας παραγράφου.

Or. pl

Τροπολογία 491
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα κράτη μέλη δεν υποβάλουν τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 εντός των προθεσμιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, 
η Επιτροπή δύναται να εκδώσει 
εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή του 
συνολικού ποσού των μηνιαίων πληρωμών 
που αναφέρονται στο άρθρο 19 
παράγραφος 3. Η Επιτροπή επιστρέφει τα 
ανασταλέντα ποσά μόλις λάβει τα 
ελλείποντα έγγραφα από το οικείο κράτος 
μέλος, υπό τον όρο ότι η ημερομηνία 
παραλαβής δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες
από τη λήξη της προθεσμίας.

Εάν τα κράτη μέλη δεν υποβάλουν τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 εντός των προθεσμιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, 
η Επιτροπή, αφού ενημερώσει σχετικά το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δύναται να 
εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την 
αναστολή του συνολικού ποσού των 
μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3. Η Επιτροπή 
επιστρέφει τα ανασταλέντα ποσά μόλις 
λάβει τα ελλείποντα έγγραφα από το οικείο 
κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι η 
ημερομηνία παραλαβής δεν υπερβαίνει το 
ένα έτος από τη λήξη της προθεσμίας.
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Or. fr

Τροπολογία 492
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα κράτη μέλη δεν υποβάλουν τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 εντός των προθεσμιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, 
η Επιτροπή δύναται να εκδώσει 
εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή του 
συνολικού ποσού των μηνιαίων πληρωμών 
που αναφέρονται στο άρθρο 19 
παράγραφος 3. Η Επιτροπή επιστρέφει τα 
ανασταλέντα ποσά μόλις λάβει τα 
ελλείποντα έγγραφα από το οικείο κράτος 
μέλος, υπό τον όρο ότι η ημερομηνία 
παραλαβής δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες 
από τη λήξη της προθεσμίας.

Εάν τα κράτη μέλη δεν υποβάλουν τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 έως τις 30 Ιουνίου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, η 
Επιτροπή δύναται να εκδώσει εκτελεστικές 
πράξεις για την αναστολή του συνολικού 
ποσού των μηνιαίων πληρωμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3. 
Η Επιτροπή επιστρέφει τα ανασταλέντα 
ποσά μόλις λάβει τα ελλείποντα έγγραφα 
από το οικείο κράτος μέλος, υπό τον όρο 
ότι η ημερομηνία παραλαβής δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες από τη λήξη της 
προθεσμίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η 15η Φεβρουαρίου θα ήταν πολύ νωρίς για την έκθεση επιδόσεων. Η 30ή Ιουνίου θα ήταν 
καταλληλότερη ημερομηνία.

Τροπολογία 493
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας 
εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 52, η Επιτροπή διαπιστώνει 
ότι η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας 
δαπάνης και του ποσού που αντιστοιχεί 

διαγράφεται
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στη σχετική δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει 
το 50 % και το κράτος μέλος δεν μπορεί 
να την αιτιολογήσει δεόντως, δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που 
αναστέλλουν τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

Η αναστολή εφαρμόζεται στις σχετικές 
δαπάνες για τις παρεμβάσεις που 
αποτέλεσαν αντικείμενο της μείωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 2 
και το ποσό που αναστέλλεται δεν 
υπερβαίνει το ποσοστό το οποίο 
αντιστοιχεί στη μείωση που εφαρμόζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 2. 
Τα ποσά που αναστέλλονται 
επιστρέφονται από την Επιτροπή στα 
κράτη μέλη ή μειώνονται οριστικά με την 
εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο 
άρθρο 52.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με κανόνες σχετικά με το ποσοστό 
αναστολής πληρωμών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία συνάδει με τη βούληση της Εισηγήτριας να ελέγχεται η απόδοση μόνο σε 
πολυετή βάση και επομένως να καταργηθεί ο ετήσιος έλεγχος των εκροών. Ως εκ τούτου είναι 
φυσιολογικό να διαγραφεί η εν λόγω παράγραφος που προβλέπει την αναστολή σε περίπτωση 
ετήσιας εκκαθάρισης απόδοσης, εφόσον η εν λόγω εκκαθάριση δεν υφίσταται πλέον, αυτή η 
παράγραφος δεν έχει λόγο ύπαρξης.

Τροπολογία 494
Norbert Erdős, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας 
εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 52, η Επιτροπή διαπιστώνει 
ότι η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας 
δαπάνης και του ποσού που αντιστοιχεί 
στη σχετική δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει 
το 50 % και το κράτος μέλος δεν μπορεί 
να την αιτιολογήσει δεόντως, δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που 
αναστέλλουν τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

διαγράφεται

Η αναστολή εφαρμόζεται στις σχετικές 
δαπάνες για τις παρεμβάσεις που 
αποτέλεσαν αντικείμενο της μείωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 2 
και το ποσό που αναστέλλεται δεν 
υπερβαίνει το ποσοστό το οποίο 
αντιστοιχεί στη μείωση που εφαρμόζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 2. 
Τα ποσά που αναστέλλονται 
επιστρέφονται από την Επιτροπή στα 
κράτη μέλη ή μειώνονται οριστικά με την 
εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο 
άρθρο 52.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με κανόνες σχετικά με το ποσοστό 
αναστολής πληρωμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνω να διαγραφεί αυτή η παράγραφος. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί 
καμία αναστολή εάν χαθεί η σχεδιαζόμενη εκροή, δεδομένου ότι αυτός ο μελλοντικός 
σχεδιασμός βασίζεται αναγκαστικά σε προηγούμενες εκτιμήσεις. Εάν εφαρμοζόταν αναστολή, 
θα διακυβεύονταν ακόμη περισσότερο οι προοπτικές επίτευξης των προσεχών στόχων και 
οροσήμων, διαδικασία που θα ήταν μάλλον αντιπαραγωγική.

Τροπολογία 495
Herbert Dorfmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας 
εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 52, η Επιτροπή διαπιστώνει 
ότι η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας 
δαπάνης και του ποσού που αντιστοιχεί 
στη σχετική δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει 
το 50 % και το κράτος μέλος δεν μπορεί 
να την αιτιολογήσει δεόντως, δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που 
αναστέλλουν τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 496
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας 
εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 52, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 
η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας δαπάνης 
και του ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική 
δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει το 50 % και 
το κράτος μέλος δεν μπορεί να την 
αιτιολογήσει δεόντως, δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες 
πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας 
εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 52, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 
η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας δαπάνης 
και του ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική 
δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει το 50 % και 
το κράτος μέλος δεν μπορεί να την 
αιτιολογήσει δεόντως, η Επιτροπή ξεκινά 
αμέσως τεχνικές συζητήσεις με την 
οικεία αρχή του συγκεκριμένου κράτους 
μέλους προκειμένου να βρεθεί κοινή λύση 
για την ομαλή αντιμετώπιση της 
κατάστασης. Εάν δεν είναι δυνατή η 
εξεύρεση λύσης εντός 6 μηνών, η 
Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες 
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πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 30.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί καμία αναστολή εάν χαθεί η σχεδιαζόμενη 
εκροή, δεδομένου ότι αυτός ο μελλοντικός σχεδιασμός βασίζεται αναγκαστικά σε προηγούμενες 
εκτιμήσεις. Εάν εφαρμοζόταν αναστολή, θα διακυβεύονταν ακόμη περισσότερο οι προοπτικές 
επίτευξης των προσεχών στόχων και οροσήμων, διαδικασία που θα ήταν μάλλον 
αντιπαραγωγική.

Τροπολογία 497
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας 
εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 52, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 
η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας δαπάνης 
και του ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική 
δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει το 50 % και 
το κράτος μέλος δεν μπορεί να την 
αιτιολογήσει δεόντως, δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες 
πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας 
εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 52, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 
η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας δαπάνης 
και του ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική 
δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει το 50 % για 
παρεμβάσεις που δεν καλύπτονται από το 
άρθρο 68 [του κανονισμού για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και το 
κράτος μέλος δεν μπορεί να την 
αιτιολογήσει δεόντως, δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες 
πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό 50 % είναι βέβαια σοβαρό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο. Ωστόσο, 
θα ήταν αναγκαίο να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τις επενδύσεις, δεδομένης της 
πιθανότητας σημαντικών ετήσιων διακυμάνσεων.

Τροπολογία 498
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Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας 
εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 52, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 
η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας δαπάνης 
και του ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική 
δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει το 50 % και 
το κράτος μέλος δεν μπορεί να την 
αιτιολογήσει δεόντως, δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες 
πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας 
εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 52, η Επιτροπή, αφού 
ενημερώσει σχετικά το Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο, διαπιστώνει ότι η διαφορά 
μεταξύ της δηλωθείσας δαπάνης και του 
ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική 
δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει το 50 % και 
το κράτος μέλος δεν μπορεί να την 
αιτιολογήσει δεόντως, δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες 
πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Or. fr

Τροπολογία 499
Elsi Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας 
εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 52, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 
η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας δαπάνης 
και του ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική 
δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει το 50 % και 
το κράτος μέλος δεν μπορεί να την 
αιτιολογήσει δεόντως, δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες 
πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας 
εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 52, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 
η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας δαπάνης 
και του ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική 
δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει το 50 % και 
το κράτος μέλος δεν μπορεί να την 
αιτιολογήσει, δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν τις 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες 
πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Or. en



PE630.688v01-00 108/190 AM\1170200EL.docx

EL

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει πραγματική ευελιξία, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις 
αιτιολογήσεις των κρατών μελών. Για παράδειγμα, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αποτελούν 
λόγο που θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία 500
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με κανόνες σχετικά με το ποσοστό 
αναστολής πληρωμών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί καμία αναστολή εάν χαθεί η σχεδιαζόμενη 
εκροή, δεδομένου ότι αυτός ο μελλοντικός σχεδιασμός βασίζεται αναγκαστικά σε προηγούμενες 
εκτιμήσεις. Εάν εφαρμοζόταν αναστολή, θα διακυβεύονταν ακόμη περισσότερο οι προοπτικές 
επίτευξης των προσεχών στόχων και οροσήμων, διαδικασία που θα ήταν μάλλον 
αντιπαραγωγική.

Τροπολογία 501
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με κανόνες σχετικά με το ποσοστό 
αναστολής πληρωμών.

διαγράφεται
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Or. sl

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες σχετικά με το ποσοστό αναστολής των πληρωμών θα πρέπει να καθοριστούν στον 
παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, το συγκεκριμένο εδάφιο πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 502
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προτείνει την κατάργηση των δημοσιονομικών συνεπειών που συνδέονται 
με την πολυετή παρακολούθηση της απόδοσης, χωρίς, ωστόσο, να εξαλείφει την εν λόγω 
παρακολούθηση των επιδόσεων, η εφαρμογή της οποίας πρέπει να είναι σταδιακή, δεδομένου 
ότι η επέκταση ενός πλαισίου επιδόσεων στον πρώτο πυλώνα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα που 
θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση της ΚΓΠ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία 503
Miguel Viegas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 διαγράφεται

Αναστολή πληρωμών σε σχέση με την 
πολυετή παρακολούθηση επιδόσεων

1.

Σε περίπτωση καθυστερημένης ή 
ανεπαρκούς προόδου ως προς την 
επίτευξη των στόχων, όπως ορίζονται στο 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και 
παρακολουθούνται σύμφωνα με τα άρθρα 
115 και 116 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
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[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], η Επιτροπή δύναται να ζητήσει 
από το οικείο κράτος μέλος να λάβει τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα 
με σχέδιο δράσης με σαφείς δείκτες 
προόδου, που θα καταρτιστεί σε 
διαβούλευση με την Επιτροπή.

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
περαιτέρω κανόνες σχετικά με τα 
στοιχεία των σχεδίων δράσης και τη 
διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων 
δράσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3

2.

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ή το εν λόγω σχέδιο δράσης 
είναι προδήλως ανεπαρκές για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης, η 
Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

Η αναστολή επιβάλλεται σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας στις σχετικές 
δαπάνες που σχετίζονται με τις 
παρεμβάσεις οι οποίες προβλεπόταν να 
καλυφθούν από το εν λόγω σχέδιο 
δράσης. Η Επιτροπή επιστρέφει τα 
ανασταλέντα ποσά όταν, με βάση την 
επανεξέταση των επιδόσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 121 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], 
επιτυγχάνεται ικανοποιητική πρόοδος 
στην επίτευξη των στόχων. Εάν η 
κατάσταση δεν έχει αποκατασταθεί έως 
την περάτωση του εθνικού στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, η Επιτροπή μπορεί να 
εκδώσει εκτελεστική πράξη που 
προβλέπει οριστική μείωση του ποσού 



AM\1170200EL.docx 111/190 PE630.688v01-00

EL

που έχει ανασταλεί για το οικείο κράτος 
μέλος.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 100 με σκοπό τη συμπλήρωση 
του παρόντος κανονισμού με κανόνες 
σχετικά με το ποσοστό και τη διάρκεια 
της αναστολής των πληρωμών και την 
προϋπόθεση επιστροφής ή μείωσης των 
εν λόγω ποσών όσον αφορά την πολυετή 
παρακολούθηση των επιδόσεων.

3.

Οι εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
εκδίδονται με τη συμβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 101 
παράγραφος 2.

Πριν από την έκδοση των εν λόγω 
εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή 
ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος για 
την πρόθεσή της και του ζητά να 
απαντήσει εντός ελάχιστης προθεσμίας 
30 ημερών.

Or. pt

Τροπολογία 504
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 διαγράφεται

Αναστολή πληρωμών σε σχέση με την 
πολυετή παρακολούθηση επιδόσεων

1.

Σε περίπτωση καθυστερημένης ή 
ανεπαρκούς προόδου ως προς την 
επίτευξη των στόχων, όπως ορίζονται στο 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και 
παρακολουθούνται σύμφωνα με τα άρθρα  
115 και 116 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
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[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], η Επιτροπή δύναται να ζητήσει 
από το οικείο κράτος μέλος να λάβει τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα 
με σχέδιο δράσης με σαφείς δείκτες 
προόδου, που θα καταρτιστεί σε 
διαβούλευση με την Επιτροπή.

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
περαιτέρω κανόνες σχετικά με τα 
στοιχεία των σχεδίων δράσης και τη 
διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων 
δράσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3.

2.

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ή το εν λόγω σχέδιο δράσης 
είναι προδήλως ανεπαρκές για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης, η 
Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

Η αναστολή επιβάλλεται σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας στις σχετικές 
δαπάνες που σχετίζονται με τις 
παρεμβάσεις οι οποίες προβλεπόταν να 
καλυφθούν από το εν λόγω σχέδιο 
δράσης. Η Επιτροπή επιστρέφει τα 
ανασταλέντα ποσά όταν, με βάση την 
επανεξέταση των επιδόσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 121 του
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], 
επιτυγχάνεται ικανοποιητική πρόοδος 
στην επίτευξη των στόχων. Εάν η 
κατάσταση δεν έχει αποκατασταθεί έως 
την περάτωση του εθνικού στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, η Επιτροπή μπορεί να 
εκδώσει εκτελεστική πράξη που 
προβλέπει οριστική μείωση του ποσού 
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που έχει ανασταλεί για το οικείο κράτος 
μέλος.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 100 με σκοπό τη συμπλήρωση 
του παρόντος κανονισμού με κανόνες 
σχετικά με το ποσοστό και τη διάρκεια 
της αναστολής των πληρωμών και την 
προϋπόθεση επιστροφής ή μείωσης των 
εν λόγω ποσών όσον αφορά την πολυετή 
παρακολούθηση των επιδόσεων.

3.

Οι εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
εκδίδονται με τη συμβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 101 
παράγραφος 2.

Πριν από την έκδοση των εν λόγω 
εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή 
ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος για 
την πρόθεσή της και του ζητά να 
απαντήσει εντός ελάχιστης προθεσμίας 
30 ημερών.

Or. pl

Τροπολογία 505
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 διαγράφεται

Αναστολή πληρωμών σε σχέση με την 
πολυετή παρακολούθηση επιδόσεων

1.

Σε περίπτωση καθυστερημένης ή 
ανεπαρκούς προόδου ως προς την 
επίτευξη των στόχων, όπως ορίζονται στο 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και 
παρακολουθούνται σύμφωνα με τα άρθρα  
115 και 116 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
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[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], η Επιτροπή δύναται να ζητήσει 
από το οικείο κράτος μέλος να λάβει τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα 
με σχέδιο δράσης με σαφείς δείκτες 
προόδου, που θα καταρτιστεί σε 
διαβούλευση με την Επιτροπή.

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
περαιτέρω κανόνες σχετικά με τα 
στοιχεία των σχεδίων δράσης και τη 
διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων 
δράσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3.

2.

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ή το εν λόγω σχέδιο δράσης 
είναι προδήλως ανεπαρκές για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης, η 
Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

Η αναστολή επιβάλλεται σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας στις σχετικές 
δαπάνες που σχετίζονται με τις 
παρεμβάσεις οι οποίες προβλεπόταν να 
καλυφθούν από το εν λόγω σχέδιο 
δράσης. Η Επιτροπή επιστρέφει τα 
ανασταλέντα ποσά όταν, με βάση την 
επανεξέταση των επιδόσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 121 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], 
επιτυγχάνεται ικανοποιητική πρόοδος 
στην επίτευξη των στόχων. Εάν η 
κατάσταση δεν έχει αποκατασταθεί έως 
την περάτωση του εθνικού στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, η Επιτροπή μπορεί να 
εκδώσει εκτελεστική πράξη που 
προβλέπει οριστική μείωση του ποσού 



AM\1170200EL.docx 115/190 PE630.688v01-00

EL

που έχει ανασταλεί για το οικείο κράτος 
μέλος.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 100 με σκοπό τη συμπλήρωση 
του παρόντος κανονισμού με κανόνες 
σχετικά με το ποσοστό και τη διάρκεια 
της αναστολής των πληρωμών και την 
προϋπόθεση επιστροφής ή μείωσης των 
εν λόγω ποσών όσον αφορά την πολυετή 
παρακολούθηση των επιδόσεων.

3.

Οι εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
εκδίδονται με τη συμβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 101 
παράγραφος 2.

Πριν από την έκδοση των εν λόγω 
εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή 
ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος για 
την πρόθεσή της και του ζητά να 
απαντήσει εντός ελάχιστης προθεσμίας 
30 ημερών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 37, 38 και 39 πρέπει να καταργηθούν λόγω των δημοσιονομικών επιπτώσεών τους 
στα κράτη μέλη, ως αποτέλεσμα των αποφάσεων που λαμβάνονται μονομερώς από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναστολή των πληρωμών, χωρίς κανένα περιθώριο συμφωνίας με 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για την επικρατούσα κατάσταση.

Τροπολογία 506
Norbert Erdős, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 διαγράφεται

Αναστολή πληρωμών σε σχέση με την 
πολυετή παρακολούθηση επιδόσεων
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1.

Σε περίπτωση καθυστερημένης ή 
ανεπαρκούς προόδου ως προς την 
επίτευξη των στόχων, όπως ορίζονται στο 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και 
παρακολουθούνται σύμφωνα με τα άρθρα 
115 και 116 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], η Επιτροπή δύναται να ζητήσει 
από το οικείο κράτος μέλος να λάβει τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα 
με σχέδιο δράσης με σαφείς δείκτες 
προόδου, που θα καταρτιστεί σε 
διαβούλευση με την Επιτροπή.

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
περαιτέρω κανόνες σχετικά με τα 
στοιχεία των σχεδίων δράσης και τη 
διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων 
δράσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3.

2.

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ή το εν λόγω σχέδιο δράσης 
είναι προδήλως ανεπαρκές για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης, η 
Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

Η αναστολή επιβάλλεται σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας στις σχετικές 
δαπάνες που σχετίζονται με τις 
παρεμβάσεις οι οποίες προβλεπόταν να 
καλυφθούν από το εν λόγω σχέδιο 
δράσης. Η Επιτροπή επιστρέφει τα 
ανασταλέντα ποσά όταν, με βάση την 
επανεξέταση των επιδόσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 121 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], 
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επιτυγχάνεται ικανοποιητική πρόοδος 
στην επίτευξη των στόχων. Εάν η 
κατάσταση δεν έχει αποκατασταθεί έως 
την περάτωση του εθνικού στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, η Επιτροπή μπορεί να 
εκδώσει εκτελεστική πράξη που 
προβλέπει οριστική μείωση του ποσού 
που έχει ανασταλεί για το οικείο κράτος 
μέλος.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 100 με σκοπό τη συμπλήρωση 
του παρόντος κανονισμού με κανόνες 
σχετικά με το ποσοστό και τη διάρκεια 
της αναστολής των πληρωμών και την 
προϋπόθεση επιστροφής ή μείωσης των 
εν λόγω ποσών όσον αφορά την πολυετή 
παρακολούθηση των επιδόσεων.

3.

Οι εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
εκδίδονται με τη συμβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 101 
παράγραφος 2.

Πριν από την έκδοση των εν λόγω 
εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή 
ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος για 
την πρόθεσή της και του ζητά να 
απαντήσει εντός ελάχιστης προθεσμίας 
30 ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνω να διαγραφεί αυτό το άρθρο. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί καμία 
αναστολή εάν χαθεί η σχεδιαζόμενη εκροή, δεδομένου ότι αυτός ο μελλοντικός σχεδιασμός 
βασίζεται αναγκαστικά σε προηγούμενες εκτιμήσεις. Εάν εφαρμοζόταν αναστολή, θα 
διακυβεύονταν ακόμη περισσότερο οι προοπτικές επίτευξης των προσεχών στόχων και 
οροσήμων, διαδικασία που θα ήταν μάλλον αντιπαραγωγική. Διαφωνώ κυρίως με τις 
αναστολές που προκύπτουν από την παρακολούθηση των επιδόσεων.

Τροπολογία 507
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση καθυστερημένης ή 
ανεπαρκούς προόδου ως προς την 
επίτευξη των στόχων, όπως ορίζονται στο 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και 
παρακολουθούνται σύμφωνα με τα άρθρα  
115 και 116 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], η Επιτροπή δύναται να ζητήσει 
από το οικείο κράτος μέλος να λάβει τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα 
με σχέδιο δράσης με σαφείς δείκτες 
προόδου, που θα καταρτιστεί σε 
διαβούλευση με την Επιτροπή.

διαγράφεται

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
περαιτέρω κανόνες σχετικά με τα 
στοιχεία των σχεδίων δράσης και τη 
διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων 
δράσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της προσέγγισης σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρέπει να είναι σταδιακή. Η 
επέκταση του πλαισίου επιδόσεων στον πρώτο πυλώνα αποτελεί σημαντικό βήμα που θα 
επιτρέψει την καλύτερη καθοδήγηση της ΚΓΠ μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα χωρίς να 
συνεπάγεται οικονομικές κυρώσεις.  Προτείνεται να δίδεται πολυετής έκθεση επιδόσεων, η 
οποία να μη συνδέεται με την ετήσια εκκαθάριση (όσον αφορά την ημερομηνία και το 
περιεχόμενο).

Τροπολογία 508
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση καθυστερημένης ή 
ανεπαρκούς προόδου ως προς την επίτευξη 
των στόχων, όπως ορίζονται στο εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και 
παρακολουθούνται σύμφωνα με τα άρθρα 
115 και 116 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από 
το οικείο κράτος μέλος να λάβει τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα 
με σχέδιο δράσης με σαφείς δείκτες 
προόδου, που θα καταρτιστεί σε 
διαβούλευση με την Επιτροπή.

Σε περίπτωση καθυστερημένης ή 
ανεπαρκούς προόδου ως προς την επίτευξη 
των στόχων σύμφωνα με το άρθρο 121 
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ] των δεικτών αποτελεσμάτων, όπως 
ορίζονται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ και παρακολουθούνται σύμφωνα 
με τα άρθρα 115 και 116 του κανονισμού 
(ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ] και όταν το κράτος 
μέλος δεν μπορεί να επικαλεστεί δεόντως 
αιτιολογημένους λόγους, η Επιτροπή 
δύναται να ζητήσει από το οικείο κράτος 
μέλος να παρουσιάσει και να θέσει σε 
εφαρμογή σχέδιο δράσης που θα 
καταρτιστεί σε διαβούλευση με την 
Επιτροπή. Το σχέδιο δράσης περιγράφει 
τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και το 
αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής 
του.

Or. en

Τροπολογία 509
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
περαιτέρω κανόνες σχετικά με τα στοιχεία 
των σχεδίων δράσης και τη διαδικασία 
κατάρτισης των σχεδίων δράσης. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με το 
οικείο κράτος μέλος και δίνοντάς του την 
ευκαιρία να απαντήσει, δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
περαιτέρω κανόνες σχετικά με τα στοιχεία 
των σχεδίων δράσης, 
συμπεριλαμβανομένου ιδίως του ορισμού 
των δεικτών προόδου, και τη διαδικασία 
κατάρτισης των σχεδίων δράσης. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3.
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Or. en

Τροπολογία 510
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
περαιτέρω κανόνες σχετικά με τα στοιχεία 
των σχεδίων δράσης και τη διαδικασία 
κατάρτισης των σχεδίων δράσης. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3.

Οι κανόνες σχετικά με τα στοιχεία των 
σχεδίων δράσης και τη διαδικασία 
κατάρτισης των σχεδίων δράσης έχουν ως 
εξής [να διευκρινιστεί από την 
Επιτροπή]:.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για τα σχέδια δράσης θα πρέπει να περιέχονται στη βασική πράξη και όχι στις 
εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 511
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι 
προδήλως ανεπαρκές για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με 
τις οποίες αναστέλλονται οι μηνιαίες 
πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 19 
παράγραφος 3 ή οι ενδιάμεσες πληρωμές 

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι εντελώς 
αντίθετο με ό,τι χρειάζεται για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης, η 
Επιτροπή ξεκινά αμέσως τεχνικές 
συζητήσεις με την οικεία αρχή του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους 
προκειμένου να βρεθεί κοινή λύση για την 
ομαλή αντιμετώπιση της κατάστασης. 
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που αναφέρονται στο άρθρο 30. Εάν δεν είναι δυνατή η εξεύρεση λύσης 
εντός 6 μηνών, η Επιτροπή δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που 
αναστέλλουν τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί καμία αναστολή εάν χαθεί η σχεδιαζόμενη 
εκροή, δεδομένου ότι αυτός ο μελλοντικός σχεδιασμός βασίζεται αναγκαστικά σε προηγούμενες 
εκτιμήσεις. Εάν εφαρμοζόταν αναστολή, θα διακυβεύονταν ακόμη περισσότερο οι προοπτικές 
επίτευξης των προσεχών στόχων και οροσήμων, διαδικασία που θα ήταν μάλλον 
αντιπαραγωγική. Διαφωνώ κυρίως με τις αναστολές που προκύπτουν από την παρακολούθηση 
των επιδόσεων.

Τροπολογία 512
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι 
προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης, η Επιτροπή δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το σχέδιο δράσης που υποβάλλεται από 
το κράτος μέλος είναι προδήλως 
ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης, η Επιτροπή δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη το αναφερόμενο 
χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση του 
σχεδίου δράσης πριν από οποιαδήποτε 
διαδικασία αναστολής.

Or. en
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Τροπολογία 513
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι 
προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης, η Επιτροπή δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι 
προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης, η Επιτροπή δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30. Τα κριτήρια 
επάρκειας των σχεδίων δράσης 
περιλαμβάνουν: [να διευκρινιστεί από την 
Επιτροπή].

Or. sl

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια επάρκειας των σχεδίων δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη βασική πράξη.

Τροπολογία 514
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι 
προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης, η Επιτροπή δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι 
προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης, η Επιτροπή, αφού 
ενημερώσει σχετικά το Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο, δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
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ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

Or. fr

Τροπολογία 515
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι 
προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης, η Επιτροπή δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
αναιτιολόγητα ή το εν λόγω σχέδιο δράσης 
είναι προδήλως ανεπαρκές για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με 
τις οποίες αναστέλλονται οι μηνιαίες 
πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 19 
παράγραφος 3 ή οι ενδιάμεσες πληρωμές 
που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Or. en

Τροπολογία 516
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 100 με σκοπό τη συμπλήρωση 
του παρόντος κανονισμού με κανόνες 
σχετικά με το ποσοστό και τη διάρκεια 
της αναστολής των πληρωμών και την 
προϋπόθεση επιστροφής ή μείωσης των 
εν λόγω ποσών όσον αφορά την πολυετή 

διαγράφεται
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παρακολούθηση των επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί καμία αναστολή εάν χαθεί η σχεδιαζόμενη 
εκροή, δεδομένου ότι αυτός ο μελλοντικός σχεδιασμός βασίζεται αναγκαστικά σε προηγούμενες 
εκτιμήσεις. Εάν εφαρμοζόταν αναστολή, θα διακυβεύονταν ακόμη περισσότερο οι προοπτικές 
επίτευξης των προσεχών στόχων και οροσήμων, διαδικασία που θα ήταν μάλλον 
αντιπαραγωγική. Διαφωνώ κυρίως με τις αναστολές που προκύπτουν από την παρακολούθηση 
των επιδόσεων.

Τροπολογία 517
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 100 με σκοπό τη συμπλήρωση 
του παρόντος κανονισμού με κανόνες 
σχετικά με το ποσοστό και τη διάρκεια 
της αναστολής των πληρωμών και την 
προϋπόθεση επιστροφής ή μείωσης των 
εν λόγω ποσών όσον αφορά την πολυετή 
παρακολούθηση των επιδόσεων.

διαγράφεται

Or. sl

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για το ποσοστό και τη διάρκεια της αναστολής των πληρωμών πρέπει να 
περιλαμβάνονται στη βασική πράξη. Συνεπώς, το συγκεκριμένο εδάφιο πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 518
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



AM\1170200EL.docx 125/190 PE630.688v01-00

EL

40 Αναστολή πληρωμών σε σχέση με 
ελλείψεις στα συστήματα διακυβέρνησης

40 Αναστολή πληρωμών σε σχέση με 
ελλείψεις στους οργανισμούς πληρωμών

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήθελα να διατηρηθεί εδώ το υφιστάμενο πεδίο εφαρμογής. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται 
μόνο αναστολές που οφείλονται σε προβλήματα οργανισμού πληρωμών.

Τροπολογία 519
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναστολή πληρωμών σε σχέση με 
ελλείψεις στα συστήματα διακυβέρνησης

Παρακολούθηση πληρωμών σε σχέση με 
ελλείψεις στα συστήματα διακυβέρνησης

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή του μοντέλου που προτείνεται από την Επιτροπή δεν πρέπει να είναι μερική και να 
επαναφέρει την ταυτόχρονη ύπαρξη δύο λογικών εκκαθάρισης των δαπανών για τα μέτρα που 
σχετίζονται με τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Η προσέγγιση που αφορά τις επιδόσεις πρέπει να 
μπορέσει να αντικατασταθεί πλήρως από τη συμμόρφωση των δαπανών. Η εύρυθμη λειτουργία 
των συστημάτων διακυβέρνησης θα πρέπει να ισχύει εκ των προτέρων στο πλαίσιο της 
διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμών. Η παρακολούθηση και τυχόν συστάσεις θα 
μπορούσαν επίσης να πραγματοποιούνται από την Επιτροπή κατά τον προγραμματισμό.

Τροπολογία 520
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων 
στη λειτουργία των συστημάτων 
διακυβέρνησης, η Επιτροπή δύναται να 
ζητήσει από το οικείο κράτος μέλος να 
εφαρμόσει τις απαραίτητες διορθωτικές 

διαγράφεται
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ενέργειες, σύμφωνα με σχέδιο δράσης με 
σαφείς δείκτες προόδου εκπονούμενο σε 
συνεργασία με τη Επιτροπή.

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
περαιτέρω κανόνες σχετικά με τα 
στοιχεία των σχεδίων δράσης και τη 
διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων 
δράσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι εν λόγω προτεινόμενες διαδικασίες είναι αδιαφανείς και δεν βασίζονται σε 
σαφείς κανόνες, η παράγραφος 1 θα πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 521
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων στη
λειτουργία των συστημάτων 
διακυβέρνησης, η Επιτροπή δύναται να 
ζητήσει από το οικείο κράτος μέλος να 
εφαρμόσει τις απαραίτητες διορθωτικές 
ενέργειες, σύμφωνα με σχέδιο δράσης με 
σαφείς δείκτες προόδου εκπονούμενο σε 
συνεργασία με τη Επιτροπή.

Η Επιτροπή βασίζεται στην επιτροπή 
γεωργικών ταμείων για να εξασφαλίσει 
την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών σχετικά με τη
λειτουργία των συστημάτων 
διακυβέρνησης. Οι ανταλλαγές αυτές 
λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που 
περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις που 
εκδίδουν οι οργανισμοί πληρωμών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 
στοιχείο γ) σημείο ii), καθώς και τη 
γνώμη του οργανισμού πιστοποίησης 
σύμφωνα με άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο β).

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η αλλαγή του μοντέλου που προτείνεται από την Επιτροπή δεν πρέπει να είναι μερική και να 
επαναφέρει την ταυτόχρονη ύπαρξη δύο λογικών εκκαθάρισης των δαπανών για τα μέτρα που 
σχετίζονται με τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Η προσέγγιση που αφορά τις επιδόσεις πρέπει να 
μπορέσει να αντικατασταθεί πλήρως από τη συμμόρφωση των δαπανών. Η εύρυθμη λειτουργία 
των συστημάτων διακυβέρνησης θα πρέπει να ισχύει εκ των προτέρων στο πλαίσιο της 
διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμών. Η παρακολούθηση και τυχόν συστάσεις θα 
μπορούσαν επίσης να πραγματοποιούνται από την Επιτροπή κατά τον προγραμματισμό.

Τροπολογία 522
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
περαιτέρω κανόνες σχετικά με τα 
στοιχεία των σχεδίων δράσης και τη 
διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων 
δράσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή του μοντέλου που προτείνεται από την Επιτροπή δεν πρέπει να είναι μερική και να 
επαναφέρει την ταυτόχρονη ύπαρξη δύο λογικών εκκαθάρισης των δαπανών για τα μέτρα που 
σχετίζονται με τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Η προσέγγιση που αφορά τις επιδόσεις πρέπει να 
μπορέσει να αντικατασταθεί πλήρως από τη συμμόρφωση των δαπανών. Η εύρυθμη λειτουργία 
των συστημάτων διακυβέρνησης θα πρέπει να ισχύει εκ των προτέρων στο πλαίσιο της 
διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμών. Η παρακολούθηση και τυχόν συστάσεις θα 
μπορούσαν επίσης να πραγματοποιούνται από την Επιτροπή κατά τον προγραμματισμό.

Τροπολογία 523
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ή το εν λόγω σχέδιο δράσης 
είναι προδήλως ανεπαρκές για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης, η 
Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις με τις οποίες αναστέλλονται οι 
μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3 ή οι ενδιάμεσες 
πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 30.

Σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων στη 
λειτουργία των συστημάτων 
διακυβέρνησης, η Επιτροπή δύναται να 
ζητήσει από το οικείο κράτος μέλος να 
εφαρμόσει τις απαραίτητες διορθωτικές 
ενέργειες, σύμφωνα με σχέδιο δράσης με 
σαφείς δείκτες προόδου εκπονούμενο σε 
συνεργασία με τη Επιτροπή. Η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
που θεσπίζουν περαιτέρω κανόνες 
σχετικά με τα στοιχεία των σχεδίων 
δράσης και τη διαδικασία κατάρτισης 
των σχεδίων δράσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή του μοντέλου που προτείνεται από την Επιτροπή δεν πρέπει να είναι μερική και να 
επαναφέρει την ταυτόχρονη ύπαρξη δύο λογικών εκκαθάρισης των δαπανών για τα μέτρα που 
σχετίζονται με τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Η προσέγγιση που αφορά τις επιδόσεις πρέπει να 
μπορέσει να αντικατασταθεί πλήρως από τη συμμόρφωση των δαπανών. Η εύρυθμη λειτουργία 
των συστημάτων διακυβέρνησης θα πρέπει να ισχύει εκ των προτέρων στο πλαίσιο της 
διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμών. Η παρακολούθηση και τυχόν συστάσεις θα 
μπορούσαν επίσης να πραγματοποιούνται από την Επιτροπή κατά τον προγραμματισμό.

Τροπολογία 524
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι 
προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης, η Επιτροπή δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι 
προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης, η Επιτροπή, αφού 
ενημερώσει σχετικά το Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο, δύναται να εκδίδει 
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αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

Or. fr

Τροπολογία 525
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι 
προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης, η Επιτροπή δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
αναιτιολόγητα ή το εν λόγω σχέδιο δράσης 
είναι προδήλως ανεπαρκές για την
αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με 
τις οποίες αναστέλλονται οι μηνιαίες 
πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 19 
παράγραφος 3 ή οι ενδιάμεσες πληρωμές 
που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Or. en

Τροπολογία 526
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι 
προδήλως ανεπαρκές για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με 

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι σαφώς 
αντίθετο με ό,τι χρειάζεται για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με 
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τις οποίες αναστέλλονται οι μηνιαίες 
πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 19 
παράγραφος 3 ή οι ενδιάμεσες πληρωμές 
που αναφέρονται στο άρθρο 30.

τις οποίες αναστέλλονται οι μηνιαίες 
πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 19 
παράγραφος 3 ή οι ενδιάμεσες πληρωμές 
που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «προδήλως ανεπαρκές» είναι διφορούμενος. Συνεπώς, συνιστώ την αναδιατύπωσή του, 
σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αρκετά ασαφής και πιθανώς υποκειμενικός.

Τροπολογία 527
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναστολή επιβάλλεται σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας στη σχετική 
δαπάνη που πραγματοποιείται από το 
κράτος μέλος στο οποίο διαπιστώνονται 
ελλείψεις, για διάστημα που θα πρέπει να 
καθοριστεί στις εκτελεστικές πράξεις του 
πρώτου εδαφίου και δεν υπερβαίνει τους 
δώδεκα μήνες. Εάν εξακολουθούν να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την 
αναστολή, η εν λόγω προθεσμία μπορεί να 
παραταθεί με εκτελεστικές πράξεις της 
Επιτροπής για περαιτέρω διάστημα που 
δεν υπερβαίνει συνολικά τους 12 μήνες. Τα 
ποσά που αναστέλλονται λαμβάνονται 
υπόψη κατά την έκδοση των εκτελεστικών 
πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 53.

Η αναστολή επιβάλλεται σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας στη σχετική 
δαπάνη που πραγματοποιείται από το 
κράτος μέλος στο οποίο διαπιστώνονται 
σοβαρές ελλείψεις, για διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Εάν 
εξακολουθούν να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για την αναστολή, η εν λόγω 
προθεσμία μπορεί να παραταθεί με 
εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής για 
περαιτέρω διάστημα που δεν υπερβαίνει 
συνολικά τους 12 μήνες. Τα ποσά που 
αναστέλλονται λαμβάνονται υπόψη κατά 
την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 53.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Η λέξη «σοβαρές» θα πρέπει να επαναλαμβάνεται προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η εν 
λόγω αναστολή μπορεί να συμβεί μόνο εάν υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Επίσης, η Επιτροπή 
δεν έχει εξουσιοδότηση να καθορίζει περίοδο αναστολής, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 
Η εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου περιορίζεται σε στοιχεία και διαδικασίες για την 
κατάρτιση του σχεδίου δράσης. Επομένως, η αναφορά στο πρώτο εδάφιο πρέπει να διαγραφεί.
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Τροπολογία 528
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εκτελεστικές πράξεις του 
παρόντος άρθρου εκδίδονται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 
101 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Πριν από την έκδοση των εκτελεστικών 
πράξεων της παραγράφου 2, η Επιτροπή 
ενημερώνει το σχετικό κράτος μέλος για 
την πρόθεσή της και του ζητά να 
απαντήσει εντός ελάχιστης προθεσμίας 
30 ημερών.

Οι εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν 
τις μηνιαίες πληρωμές του άρθρου 19 
παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές 
του άρθρου 30 λαμβάνουν υπόψη τις 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 
βάσει του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι εν λόγω προτεινόμενες διαδικασίες είναι αδιαφανείς και δεν βασίζονται σε 
σαφείς κανόνες, η παράγραφος 3 θα πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 529
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πληρωμές στο πλαίσιο των παρεμβάσεων 
και των μέτρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 63 παράγραφος 2 να 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πληρωμές στο πλαίσιο των παρεμβάσεων 
και των μέτρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 63 παράγραφος 2 να 
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πραγματοποιούνται από την 
1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του 
επόμενου ημερολογιακού έτους.

πραγματοποιούνται από την 
1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου του 
επόμενου ημερολογιακού έτους.

Or. it

Τροπολογία 530
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, Momchil 
Nekov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πριν την 1η Δεκεμβρίου, αλλά όχι 
πριν από τις 16 Οκτωβρίου, να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 % 
όσον αφορά τις παρεμβάσεις υπό μορφή 
άμεσων ενισχύσεων·

α) πριν την 1η Δεκεμβρίου, αλλά όχι 
πριν από τις 16 Οκτωβρίου, να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 % 
όσον αφορά τις παρεμβάσεις υπό μορφή 
άμεσων ενισχύσεων και τα μέτρα που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο IV του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και στο 
κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
229/2013 αντίστοιχα·

Or. en

Τροπολογία 531
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πριν την 1η Δεκεμβρίου, αλλά όχι 
πριν από τις 16 Οκτωβρίου, να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 %
όσον αφορά τις παρεμβάσεις υπό μορφή 
άμεσων ενισχύσεων·

α) πριν την 1η Δεκεμβρίου, αλλά όχι 
πριν από τις 16 Οκτωβρίου, να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 75 %
όσον αφορά τις παρεμβάσεις υπό μορφή 
άμεσων ενισχύσεων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις και στους δύο πυλώνες υπόκεινται στο ίδιο σχέδιο ΚΓΠ, τα 
εναρμονισμένα χρονοδιαγράμματα και ποσοστά προκαταβολών μεταξύ των παρεμβάσεων υπό 
μορφή άμεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης εξυπηρετούν τον στόχο της 
απλούστευσης.

Τροπολογία 532
Laurenţiu Rebega

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2– στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πριν την 1η Δεκεμβρίου, αλλά όχι 
πριν από τις 16 Οκτωβρίου, να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 %
όσον αφορά τις παρεμβάσεις υπό μορφή 
άμεσων ενισχύσεων·

α) πριν την 1η Δεκεμβρίου, αλλά όχι 
πριν από τις 16 Οκτωβρίου, να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 75 %
όσον αφορά τις παρεμβάσεις υπό μορφή 
άμεσων ενισχύσεων·

Or. ro

Τροπολογία 533
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πριν την 1η Δεκεμβρίου, αλλά όχι 
πριν από τις 16 Οκτωβρίου, να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 % 
όσον αφορά τις παρεμβάσεις υπό μορφή 
άμεσων ενισχύσεων·

α) πριν την 30ή Δεκεμβρίου να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 % 
όσον αφορά τις παρεμβάσεις υπό μορφή 
άμεσων ενισχύσεων·

Or. it

Τροπολογία 534
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πριν από την 1η Δεκεμβρίου, να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 75 % 
όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο 
πλαίσιο παρεμβάσεων αγροτικής 
ανάπτυξης όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 63 παράγραφος 2.

β) πριν από την 30ή Δεκεμβρίου, να 
καταβάλλουν προκαταβολές έως 75 % 
όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο 
πλαίσιο παρεμβάσεων αγροτικής 
ανάπτυξης όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 63 παράγραφος 2.

Or. it

Τροπολογία 535
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίζουν να καταβάλλουν 
προκαταβολές έως 50 % στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
68 και 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… 
[κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίζουν να καταβάλλουν:
α) προκαταβολές στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στα 
άρθρα 43, 49, 52, 55, 57 και 60 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμού για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]·
β) προκαταβολές έως 50 % στο πλαίσιο 
των παρεμβάσεων που αναφέρονται στα 
άρθρα 68 και 71 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. …/… [κανονισμού για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ].

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να προτείνει την αποκατάσταση της παγιωμένης 
κατάστασης, δεδομένου ότι τα τομεακά προγράμματα που προκύπτουν από την ενιαία ΚΟΑ 
μπορούν τώρα να επωφεληθούν από προκαταβολές έως και άνω του 50

%.

Τροπολογία 536
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
κανόνες σχετικά με τις παρεμβάσεις ή τα 
μέτρα για τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν 
να καταβάλλουν προκαταβολές.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
κανόνες σχετικά με τις παρεμβάσεις ή τα 
μέτρα για τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν 
να καταβάλλουν μεγαλύτερες
προκαταβολές σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η παράγραφος 2 προβλέπει την καταβολή προκαταβολών από τα κράτη μέλη, 
αυτό το άρθρο θα πρέπει να δίνει στην Επιτροπή την εξουσία να επιτρέπει μεγαλύτερες 
προκαταβολές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 537
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η 
Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για την επίλυση ειδικών 
προβλημάτων που αφορούν την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις μπορεί να 
παρεκκλίνουν από την παράγραφο 2, αλλά 
μόνο στον βαθμό και για το χρονικό 
διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο.

Σε περιπτώσεις κρίσης λόγω παραγόντων 
όπως καιρικά φαινόμενα ή συνθήκες της 
αγοράς, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για την επίλυση 
ειδικών προβλημάτων που αφορούν την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις μπορεί να 
παρεκκλίνουν από την παράγραφο 2, αλλά 
μόνο στον βαθμό και για το χρονικό 
διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο.

Or. en

Τροπολογία 538
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen, Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 42 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η 
Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για την επίλυση ειδικών 
προβλημάτων που αφορούν την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις μπορεί να 
παρεκκλίνουν από την παράγραφο 2, αλλά 
μόνο στον βαθμό και για το χρονικό 
διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η 
Επιτροπή δύναται να εκδίδει το 
συντομότερο δυνατό εκτελεστικές πράξεις 
για την επίλυση ειδικών προβλημάτων που 
αφορούν την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
μπορεί να παρεκκλίνουν από την 
παράγραφο 2, αλλά μόνο στον βαθμό και 
για το χρονικό διάστημα που είναι 
απολύτως αναγκαίο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα λήψης μέτρων το συντομότερο δυνατόν σε καταστάσεις κρίσης είναι πολύ 
σημαντική. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση ή αβεβαιότητα για τα κράτη μέλη και τους 
δικαιούχους, ώστε να υποστηρίζονται οι γεωργοί και να διευκολύνεται η κατάστασή τους.

Τροπολογία 539
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα ποσά που αντιστοιχούν στις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με 
τους κανόνες σχετικά με τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], όσον αφορά τις δαπάνες στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΕ·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακρατούν το 100% των ποσών των 
μειώσεων και των εξαιρέσεων, με την προϋπόθεση ότι ο σχετικός προϋπολογισμός επενδύεται 
σε παρεμβάσεις επωφελείς για το περιβάλλον ή/και το κλίμα όπως οικολογικά προγράμματα ή 
γεωργοπεριβαλλοντικά-κλιματικά μέτρα. Σύστημα στο οποίο ο προϋπολογισμός που ανακτάται 
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από τα κράτη μέλη παρακρατείται μόνο έως 20% είναι εις βάρος των κλιματικών και των 
περιβαλλοντικών στόχων της νέας ΚΓΠ.

Τροπολογία 540
Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα ποσά που αντιστοιχούν στις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με 
τους κανόνες σχετικά με τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], όσον αφορά τις δαπάνες στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 541
Jean Arthuis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καταβάλλονται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και, σε 
περίπτωση επαναχρησιμοποίησης, 
διατίθενται μόνο για τη χρηματοδότηση 
των δαπανών του ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ,
αντιστοίχως.

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καταβάλλονται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και, σε 
περίπτωση επαναχρησιμοποίησης, 
διατίθενται μόνο για τη χρηματοδότηση 
των δαπανών του ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ 
αντιστοίχως και καλύπτουν κυρίως το 
γεωργικό αποθεματικό που συστήνεται 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ εντός των ορίων 
που καθορίζονται στο άρθρο 14.

Or. en

Τροπολογία 542
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Peter Jahr, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καταβάλλονται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και, σε 
περίπτωση επαναχρησιμοποίησης,
διατίθενται μόνο για τη χρηματοδότηση 
των δαπανών του ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ,
αντιστοίχως.

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καταβάλλονται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και 
διατίθενται μόνο για τη χρηματοδότηση 
των δαπανών του ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ 
αντιστοίχως και καλύπτουν κυρίως το 
γεωργικό αποθεματικό που συστήνεται 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ εντός των ορίων 
που καθορίζονται στο άρθρο 14.

Or. en

Τροπολογία 543
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καταβάλλονται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και, σε 
περίπτωση επαναχρησιμοποίησης,
διατίθενται μόνο για τη χρηματοδότηση 
των δαπανών του ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ,
αντιστοίχως.

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καταβάλλονται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και 
διατίθενται μόνο για τη χρηματοδότηση 
των δαπανών του ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ 
αντιστοίχως και καλύπτουν κυρίως το 
γεωργικό αποθεματικό που συστήνεται 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ εντός των ορίων 
που καθορίζονται στο άρθρο 14.

Or. en

Τροπολογία 544
Norbert Erdős, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται

Μέτρα ενημέρωσης

1.

Η παροχή πληροφοριών που 
χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 
στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την 
επεξήγηση, την εφαρμογή και την 
ανάπτυξη της ΚΓΠ, την ευαισθητοποίηση 
του κοινού για το περιεχόμενο και τους 
στόχους της πολιτικής αυτής, την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών έπειτα από κρίσεις μέσω 
εκστρατειών ενημέρωσης, την 
ενημέρωση των γεωργών και λοιπών 
ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται 
στις αγροτικές περιοχές και την 
προώθηση του ευρωπαϊκού γεωργικού 
μοντέλου, καθώς και την κατανόησή του 
από τους πολίτες.

Στόχος είναι η συνεπής, αντικειμενική και 
σφαιρική ενημέρωση εντός και εκτός 
Ένωσης.

2.

Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να αποτελούνται 
από:

α) ετήσια προγράμματα εργασίας ή αλλά 
ειδικά μέτρα που υποβάλλονται από 
τρίτους·

β) δραστηριότητες που εκτελούνται με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Αποκλείονται τα μέτρα τα οποία 
απαιτούνται από τη νομοθεσία ή τα 
μέτρα για τα οποία λαμβάνεται ήδη 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο άλλης 
δράσης της Ένωσης.

Για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
που αναφέρονται στο στοιχείο β) του 
πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή μπορεί να 
επικουρείται από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 



PE630.688v01-00 140/190 AM\1170200EL.docx

EL

εδάφιο συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη 
της εταιρικής επικοινωνίας των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης 
στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού.

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει άπαξ ετησίως 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων που 
πληροί τους όρους του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

4. Τα μέτρα που προβλέπονται και 
λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος 
άρθρου κοινοποιούνται στην επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 1.

5. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνω ότι το άρθρο 44 θα πρέπει να μετακινηθεί μετά το άρθρο 6 ως νέο άρθρο του παρόντος 
κεφαλαίου.

Τροπολογία 545
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καταβάλλονται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και, σε 
περίπτωση επαναχρησιμοποίησης,
διατίθενται μόνο για τη χρηματοδότηση 
των δαπανών του ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ, 
αντιστοίχως.

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καταβάλλονται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και 
διατίθενται μόνο για τη χρηματοδότηση 
των δαπανών του ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ, 
αντιστοίχως, και καλύπτουν κατά 
προτεραιότητα το γεωργικό αποθεματικό 
που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΕ εντός των ορίων που προβλέπονται 
στο άρθρο 14.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να καταστήσει σαφές ότι τα έσοδα για ειδικό προορισμό 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δαπανών της ΚΓΠ και καλύπτουν 
κατά προτεραιότητα το γεωργικό αποθεματικό εντός των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 
14.

Τροπολογία 546
Miguel Viegas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή πληροφοριών που 
χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 
στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την 
επεξήγηση, την εφαρμογή και την 
ανάπτυξη της ΚΓΠ, την ευαισθητοποίηση 
του κοινού για το περιεχόμενο και τους 
στόχους της πολιτικής αυτής, την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών έπειτα από κρίσεις μέσω 
εκστρατειών ενημέρωσης, την ενημέρωση 
των γεωργών και λοιπών ενδιαφερομένων 
που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές 
περιοχές και την προώθηση του 
ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, καθώς 
και την κατανόησή του από τους πολίτες.

Η δημοσιοποίηση πληροφοριών που 
χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 
7 στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την 
επεξήγηση, την εφαρμογή και την 
ανάπτυξη της ΚΓΠ, την ευαισθητοποίηση 
του κοινού για το περιεχόμενο και τους 
στόχους της πολιτικής αυτής, την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών έπειτα από κρίσεις και,
μέσω εκστρατειών ενημέρωσης, την 
ενημέρωση των γεωργών και λοιπών 
παραγόντων του αγροτικού κόσμου, την 
προώθηση του ευρωπαϊκού γεωργικού 
μοντέλου, την ευαισθητοποίηση των 
ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού εν 
γένει για τις σημερινές προκλήσεις στους 
τομείς της γεωργίας και των τροφίμων 
όσον αφορά την αγροοικολογική 
μετάβαση προς τα βιώσιμα συστήματα 
τροφίμων, καθώς και την κατανόηση των 
πολιτών. Πρέπει να παρέχονται 
συνεκτικές, αντικειμενικές και 
ολοκληρωμένες πληροφορίες εντός και 
εκτός της Ένωσης, μέσω της κατάρτισης 
σχεδίου επικοινωνίας που υπόκειται στην 
ενημέρωση και τη συμμετοχή του κοινού.

Or. pt

Τροπολογία 547
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Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή πληροφοριών που 
χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 
στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την 
επεξήγηση, την εφαρμογή και την 
ανάπτυξη της ΚΓΠ, την ευαισθητοποίηση 
του κοινού για το περιεχόμενο και τους 
στόχους της πολιτικής αυτής, την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών έπειτα από κρίσεις μέσω 
εκστρατειών ενημέρωσης, την ενημέρωση 
των γεωργών και λοιπών ενδιαφερομένων 
που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές 
περιοχές και την προώθηση του 
ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, καθώς 
και την κατανόησή του από τους πολίτες.

Η παροχή πληροφοριών που 
χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 
στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την 
επεξήγηση, την εφαρμογή και την 
ανάπτυξη της ΚΓΠ και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για το 
περιεχόμενο και τους στόχους της 
πολιτικής αυτής, συμπεριλαμβανομένων 
των επιπτώσεών της στο κλίμα, στο 
περιβάλλον και στην ανάπτυξη τόσο 
εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Έχει 
επίσης στόχο την ενημέρωση των 
πολιτών για τις προκλήσεις που 
παρουσιάζονται, συμπεριλαμβανομένων 
των κρίσεων, μέσω αμερόληπτων, 
στοιχειοθετημένων και αντικειμενικών
εκστρατειών ενημέρωσης, την ενημέρωση 
των γεωργών και λοιπών ενδιαφερομένων 
που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές 
περιοχές και την προώθηση της 
μετάβασης σε ένα ενωσιακό βιώσιμο 
γεωργικό μοντέλο, καθώς και την 
κατανόησή του από τους πολίτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκστρατείες ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις της ΚΓΠ στο κλίμα, το 
περιβάλλον και την ανάπτυξη, ώστε να ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές, οι γεωργοί 
και άλλοι ενδιαφερόμενοι σχετικά με τις εξωτερικές επιπτώσεις της γεωργικής πολιτικής της 
ΕΕ, καθώς και τις συνεισφορές της ΚΓΠ σε παγκόσμια ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή. Δεν 
θα πρέπει να υπάρχουν κονδύλια της ΕΕ για δυνητικά μεροληπτικές, αβάσιμες και μη 
αξιολογημένες από ομότιμους δραστηριότητες προβολής της ΚΓΠ.

Τροπολογία 548
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή πληροφοριών που 
χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 
στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την 
επεξήγηση, την εφαρμογή και την 
ανάπτυξη της ΚΓΠ, την ευαισθητοποίηση 
του κοινού για το περιεχόμενο και τους 
στόχους της πολιτικής αυτής, την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών έπειτα από κρίσεις μέσω 
εκστρατειών ενημέρωσης, την ενημέρωση 
των γεωργών και λοιπών ενδιαφερομένων 
που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές 
περιοχές και την προώθηση του
ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, καθώς 
και την κατανόησή του από τους πολίτες.

Η παροχή πληροφοριών που 
χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 
στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την 
επεξήγηση, την εφαρμογή και την 
ανάπτυξη της ΚΓΠ, την ευαισθητοποίηση 
του κοινού για το περιεχόμενο και τους 
στόχους της πολιτικής αυτής, την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών έπειτα από κρίσεις μέσω 
εκστρατειών ενημέρωσης, την ενημέρωση 
των γεωργών και λοιπών ενδιαφερομένων 
που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές 
περιοχές, την αύξηση της επίγνωσης των 
ομάδων ενδιαφέροντος και του κοινού 
γενικότερα ως προς τα τρέχοντα 
αγροτικά δίκτυα και ως προς τη 
διατροφή, καλύπτοντας όλο το φάσμα 
από τη μετάβαση στην αγρο-οικολογία 
μέχρι τα βιώσιμα συστήματα διατροφής 
και βοηθώντας στην κατανόησή του από 
τους πολίτες.

Or. es

Τροπολογία 549
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή πληροφοριών που 
χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 
στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την 
επεξήγηση, την εφαρμογή και την 
ανάπτυξη της ΚΓΠ, την ευαισθητοποίηση 
του κοινού για το περιεχόμενο και τους 
στόχους της πολιτικής αυτής, την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών έπειτα από κρίσεις μέσω 
εκστρατειών ενημέρωσης, την ενημέρωση 
των γεωργών και λοιπών ενδιαφερομένων 

Η παροχή πληροφοριών που 
χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 
στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την 
επεξήγηση, την εφαρμογή και την 
ανάπτυξη της ΚΓΠ, την ευαισθητοποίηση 
του κοινού για το περιεχόμενο και τους 
στόχους της πολιτικής αυτής, την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών έπειτα από κρίσεις μέσω 
εκστρατειών ενημέρωσης, την ενημέρωση 
των γεωργών και λοιπών ενδιαφερομένων 
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που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές 
περιοχές και την προώθηση του 
ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, καθώς 
και την κατανόησή του από τους πολίτες.

που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές 
περιοχές, καθώς και την κατανόησή του 
από τους πολίτες, την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης γύρω από τις 
περιβαλλοντικές προκλήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της καλής 
μεταχείρισης των ζώων, και γύρω από 
την ανάγκη μετάβασης σε βιώσιμα 
συστήματα τροφίμων και γεωργίας στην 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να είναι δυνατή η χρήση αυτών των εργαλείων όχι μόνο για την προώθηση της 
ΚΓΠ αλλά και για την εξήγηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που σχετίζονται με αυτήν.

Τροπολογία 550
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η συνεπής, αντικειμενική και 
σφαιρική ενημέρωση εντός και εκτός
Ένωσης.

Στόχος είναι η συνεπής, αντικειμενική και 
σφαιρική ενημέρωση χάρη στην
κατάρτιση ενός σχεδίου επικοινωνίας με 
στόχο την ενημέρωση και τη συμμετοχή 
του κοινού.

Or. es

Τροπολογία 551
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του 

5. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το 
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παρόντος άρθρου. άρθρο 7.

Or. sl

Τροπολογία 552
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου.

5. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου.

Or. fr

Τροπολογία 553
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 100, προκειμένου να 
συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό 
σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους 
αντισταθμίζονται ορισμένες κατηγορίες 
δαπανών και εσόδων στο πλαίσιο των 
ταμείων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξουσία έκδοσης κατ´ εξουσιοδότηση πράξεων πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και δεν θα 
πρέπει να παρεμβαίνει στις ρυθμίσεις που έχουν ήδη θεσπίσει κράτη μέλη ενεργώντας σύμφωνα 
με τις διατάξεις των βασικών κανονισμών.
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Τροπολογία 554
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 100, προκειμένου να 
συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό 
σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους 
αντισταθμίζονται ορισμένες κατηγορίες 
δαπανών και εσόδων στο πλαίσιο των 
ταμείων.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 100, προκειμένου να 
συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό 
σχετικά με τους όρους που αφορούν τις 
λεπτομέρειες των δηλώσεων δαπανών,
υπό τους οποίους αντισταθμίζονται 
ορισμένες κατηγορίες δαπανών και εσόδων 
στο πλαίσιο των ταμείων.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη εξουσιοδότηση είναι υπερβολικά ευρεία. Θα πρέπει να περιορίζεται, για 
παράδειγμα, στους όρους των δηλώσεων δαπανών, διαφορετικά η εξουσιοδότηση θα μπορούσε 
να εμποδίζει οποιαδήποτε δαπάνη για μέτρα ενίσχυσης σε εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ.

Τροπολογία 555
Elsi Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 100, προκειμένου να 
συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό 
σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους 
αντισταθμίζονται ορισμένες κατηγορίες 
δαπανών και εσόδων στο πλαίσιο των 
ταμείων.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 100, προκειμένου να 
συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό 
σχετικά με τους όρους όσον αφορά τις 
λεπτομέρειες των δηλώσεων δαπανών
υπό τους οποίους αντισταθμίζονται 
ορισμένες κατηγορίες δαπανών και εσόδων 
στο πλαίσιο των ταμείων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η εξουσιοδότηση είναι υπερβολικά ευρεία – θα πρέπει να περιορίζεται, για παράδειγμα, 
στους όρους της δήλωσης δαπανών, διαφορετικά η εξουσιοδότηση θα επέτρεπε να 
προλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για μέτρα ενίσχυσης σε ένα εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ.

Τροπολογία 556
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 127 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή 
αποκομίζει βεβαιότητα για την αξιοπιστία 
τους από τις εργασίες των οργανισμών 
πιστοποίησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού, 
εκτός εάν έχει ενημερώσει το κράτος 
μέλος ότι δεν μπορεί να βασιστεί στις 
εργασίες του οργανισμού πιστοποίησης 
για ένα δεδομένο οικονομικό έτος, και 
λαμβάνει αυτό υπόψη στην εκτίμηση 
κινδύνου της για την ανάγκη διενέργειας 
ελέγχων από την Επιτροπή στο οικείο 
κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχή του ενιαίου ελέγχου πρέπει να ενθαρρυνθεί λόγω της επείγουσας ανάγκης για μείωση 
της επιβάρυνσης λόγω ελέγχου και ιδίως προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των δικαιούχων 
εξαιτίας των επανειλημμένων ελέγχων. Ωστόσο, στις προτάσεις κανονισμών δεν υπάρχει η 
δεσμευτική ρύθμιση που ορίζει ότι η Επιτροπή στηρίζεται στις ελεγκτικές εργασίες του 
οργανισμού πιστοποίησης, εφόσον αυτές είναι αξιόπιστες (προς το παρόν παρέχεται απλώς η 
σχετική δυνατότητα). Η διατύπωση του άρθρου 46 του οριζόντιου κανονισμού θα πρέπει να 
προσαρμοστεί αντίστοιχα στη ρύθμιση για τα διαρθρωτικά ταμεία.

Τροπολογία 557
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 127 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή 
αποκομίζει βεβαιότητα για την αξιοπιστία 
τους από τις εργασίες των οργανισμών 
πιστοποίησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού, εκτός 
εάν έχει ενημερώσει το κράτος μέλος ότι 
δεν μπορεί να βασιστεί στις εργασίες του 
οργανισμού πιστοποίησης για ένα 
δεδομένο οικονομικό έτος, και λαμβάνει 
αυτό υπόψη στην εκτίμηση κινδύνου της 
για την ανάγκη διενέργειας ελέγχων από 
την Επιτροπή στο οικείο κράτος μέλος.

Για τους σκοπούς του άρθρου 127 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή 
αποκομίζει βεβαιότητα για την αξιοπιστία 
τους από τις εργασίες των οργανισμών 
πιστοποίησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 127 του δημοσιονομικού κανονισμού προβλέπει ότι, όταν ένας έλεγχος βασίζεται στα 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και παρέχει εύλογες εγγυήσεις ότι έχει διενεργηθεί από 
ανεξάρτητο ελεγκτή, ο εν λόγω έλεγχος θα αποτελεί τη βάση της συνολικής βεβαιότητας, υπό 
τον όρο ότι αποδεικνύονται επαρκώς η ανεξαρτησία και η ικανότητα του ελεγκτή. Αυτή είναι η 
λεγόμενη προσέγγιση ενιαίου ελέγχου. Δεν χρειάζονται συμπληρωματικοί κανόνες επί του 
θέματος αυτού στην τομεακή νομοθεσία.

Τροπολογία 558
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη διενέργεια λογιστικών ελέγχων, η 
Επιτροπή και οι οργανισμοί πιστοποίησης 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις αρχές του 
ενιαίου ελέγχου και της αναλογικότητας 
σε σχέση με το επίπεδο κινδύνου για τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Αποφεύγουν 
τη διενέργεια διπλών λογιστικών ελέγχων 
για τις ίδιες δαπάνες που δηλώνονται 
στην Επιτροπή, με στόχο την 
ελαχιστοποίηση του κόστους των 
διαχειριστικών επαληθεύσεων και των 
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λογιστικών ελέγχων, καθώς και του 
διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους. 
Για προγράμματα για τα οποία η 
Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
η γνώμη του οργανισμού πιστοποίησης 
είναι αξιόπιστη, οι λογιστικοί έλεγχοι της 
ίδιας της Επιτροπής περιορίζονται στον 
έλεγχο των εργασιών του οργανισμού 
πιστοποίησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχή του ενιαίου ελέγχου πρέπει να ενθαρρυνθεί λόγω της επείγουσας ανάγκης για μείωση 
της επιβάρυνσης λόγω ελέγχου και ιδίως προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των δικαιούχων 
εξαιτίας των επανειλημμένων ελέγχων. Ωστόσο, στις προτάσεις κανονισμών δεν υπάρχει η 
δεσμευτική ρύθμιση που ορίζει ότι η Επιτροπή στηρίζεται στις ελεγκτικές εργασίες του 
οργανισμού πιστοποίησης, εφόσον αυτές είναι αξιόπιστες (προς το παρόν παρέχεται απλώς η 
σχετική δυνατότητα). Συνεπώς, η διατύπωση του άρθρου 46 του οριζόντιου κανονισμού θα 
πρέπει να προσαρμοστεί αντίστοιχα στη ρύθμιση για τα διαρθρωτικά ταμεία.

Τροπολογία 559
Elsi Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των ελέγχων που 
διενεργούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις ή με το άρθρο 287 
της Συνθήκης, ή κάθε ελέγχου που 
οργανώνεται σύμφωνα με το άρθρο 322 
της Συνθήκης ή βάσει του κανονισμού 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου, η Επιτροπή δύναται να 
οργανώνει ελέγχους στα κράτη μέλη με 
σκοπό να εξακριβώνει κυρίως:

Με την επιφύλαξη των ελέγχων που 
διενεργούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις ή με το άρθρο 287 
της Συνθήκης, ή κάθε ελέγχου που 
οργανώνεται σύμφωνα με το άρθρο 322 
της Συνθήκης ή βάσει του κανονισμού 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου, η Επιτροπή δύναται να 
οργανώνει ελέγχους στα κράτη μέλη, με 
την εξαίρεση των ελέγχων των όρων και 
των προϋποθέσεων, με σκοπό να 
εξακριβώνει κυρίως:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διαδικασίες και κανόνες για τους ελέγχους των όρων και των προϋποθέσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της επέκτασης των ελέγχων στον τελικό δικαιούχο, 
γεγονός που αντίκειται στο πνεύμα της απλούστευσης. Θα πρέπει να επισημαίνεται σαφώς στο 
παρόν άρθρο ότι η διάταξη δεν αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Τροπολογία 560
Michel Dantin, Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν οι δαπάνες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 
παράγραφος 2 και του άρθρου 6 και 
αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
…/…[κανονισμό  για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ] έχουν αντίστοιχη εκροή, 
όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση 
επιδόσεων·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία συνάδει με τη βούληση της Εισηγήτριας να ελέγχεται η απόδοση μόνο σε 
πολυετή βάση και επομένως να καταργηθεί ο ετήσιος έλεγχος των εκροών.

Τροπολογία 561
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν οι δαπάνες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 
παράγραφος 2 και του άρθρου 6 και 
αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
…/…[κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο 

β) εάν οι δαπάνες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 
παράγραφος 2 και του άρθρου 6 και 
αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
…/…[κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο 
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της ΚΓΠ] έχουν αντίστοιχη εκροή, όπως 
αναφέρεται στην ετήσια έκθεση 
επιδόσεων·

της ΚΓΠ] έχουν αντίστοιχη εκροή, όπως 
αναφέρεται στην τριετή έκθεση 
επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 562
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν το έργο του οργανισμού 
πιστοποίησης διεξάγεται σύμφωνα με το 
άρθρο 11 και για τους σκοπούς του 
τμήματος 2 του παρόντος κεφαλαίου·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο γ) του άρθρου 47 θα πρέπει να διαγραφεί, δεδομένου ότι δίνει στην Επιτροπή τη 
δυνατότητα να διενεργεί ένα ευρύ φάσμα ελέγχων που καλύπτουν την υλοποίηση των εθνικών 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Αυτό είναι αντίθετο με την προσέγγιση ενιαίου ελέγχου και 
δημιουργεί αβεβαιότητα.

Τροπολογία 563
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές 
ελλείψεις στο σύστημα διακυβέρνησης 
του κράτους μέλους, οι έλεγχοι της 
Επιτροπής μπορεί να περιλαμβάνουν έως 
και την επαλήθευση της ύπαρξης των 
απαραίτητων εγγράφων, της συμφωνίας 
τους και των συνθηκών υπό τις οποίες 
πραγματοποιήθηκαν και επαληθεύτηκαν 
τα έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 και 
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αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... 
[κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ]·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διευκρινίζει ότι η Επιτροπή μπορεί, σε περιπτώσεις σοβαρών ελλείψεων στο 
σύστημα διακυβέρνησης του κράτους μέλους, να προβεί σε ελέγχους που μπορεί να 
περιλαμβάνουν έως και την επαλήθευση της ύπαρξης των απαραίτητων εγγράφων, της 
συμφωνίας τους και των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν και επαληθεύτηκαν τα 
έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 και αντιστοιχούν στις 
παρεμβάσεις που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ].

Τροπολογία 564
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη έχουν πάντοτε τη 
δυνατότητα να εναντιωθούν σε έναν 
έλεγχο· σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει 
να συσταθεί επιτροπή συμβιβασμού. Σε 
περίπτωση επανειλημμένων ελέγχων ή σε 
περίπτωση που οποιοσδήποτε εξ αυτών 
είναι προδήλως δυσανάλογος, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να 
προσφύγει στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταματήσει 
την παρανομία αυτή.

Or. fr

Τροπολογία 565
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση 
της Επιτροπής στοιχεία για τις παρατυπίες 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, για άλλες 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, τις περιπτώσεις 
εικαζόμενης απάτης που διαπιστώνονται, 
καθώς και πληροφορίες για τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του 
παρόντος κεφαλαίου για την ανάκτηση των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε 
σχέση με τις εν λόγω παρατυπίες και 
απάτες.

3. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση 
της Επιτροπής και των πολιτών τους
στοιχεία για τις παρατυπίες κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95, για άλλες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, τις περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης 
που διαπιστώνονται, καθώς και 
πληροφορίες για τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του 
παρόντος κεφαλαίου για την ανάκτηση των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε 
σχέση με τις εν λόγω παρατυπίες και 
απάτες. Η Επιτροπή θα συγκεντρώσει τα 
εν λόγω στοιχεία και θα συντάξει σχετικές 
πολυετείς εκθέσεις οι οποίες θα είναι 
διαθέσιμες και στο κοινό.

Or. es

Τροπολογία 566
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση 
της Επιτροπής στοιχεία για τις παρατυπίες 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, για άλλες 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, τις περιπτώσεις 
εικαζόμενης απάτης που διαπιστώνονται, 
καθώς και πληροφορίες για τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του 
παρόντος κεφαλαίου για την ανάκτηση των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε 
σχέση με τις εν λόγω παρατυπίες και 
απάτες.

3. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση 
της Επιτροπής στοιχεία για τις παρατυπίες 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, για άλλες 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, τις περιπτώσεις 
εικαζόμενης απάτης που διαπιστώνονται, 
καθώς και πληροφορίες για τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του 
παρόντος κεφαλαίου για την ανάκτηση των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε 
σχέση με τις εν λόγω παρατυπίες και 
απάτες. Η Επιτροπή συνοψίζει τις 
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πληροφορίες αυτές και εκπονεί πολυετείς 
εκθέσεις οι οποίες δημοσιοποιούνται και 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό το κοινό αλλά και το ίδιο το Κοινοβούλιο να τηρούνται ενήμερα σχετικά με τις 
παρατυπίες και τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Τροπολογία 567
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση 
της Επιτροπής στοιχεία για τις παρατυπίες 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, για άλλες 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, τις περιπτώσεις 
εικαζόμενης απάτης που διαπιστώνονται, 
καθώς και πληροφορίες για τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του 
παρόντος κεφαλαίου για την ανάκτηση των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε 
σχέση με τις εν λόγω παρατυπίες και 
απάτες.

3. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση 
της Επιτροπής στοιχεία για τις παρατυπίες 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, για άλλες 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, τις περιπτώσεις 
εικαζόμενης απάτης που διαπιστώνονται, 
καθώς και πληροφορίες για τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του 
παρόντος κεφαλαίου για την ανάκτηση των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε 
σχέση με τις εν λόγω παρατυπίες και 
απάτες. Η Επιτροπή συνοψίζει τις 
πληροφορίες αυτές και δημοσιεύει 
πολυετείς εκθέσεις, κοινοποιώντας τες 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αρχή της διαφάνειας και αποτελεί συνέχεια του ελεγκτικού ρόλου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ασκείται από την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού (CONT).
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Τροπολογία 568
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100 με 
σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με τις ειδικές υποχρεώσεις 
που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη 
βάσει του παρόντος κεφαλαίου και με 
κανόνες ιδίως σχετικά με τα κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των περιπτώσεων 
παρατυπίας κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 
και άλλων περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται, 
και τα στοιχεία που πρέπει να 
παρέχονται.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στόχος είναι η απομάκρυνση από την εις βάθος ρύθμιση και έλεγχο της μη 
συμμόρφωσης, πιστεύω ότι μόνο ορισμένες γενικές αρχές παρατυπίας και μη συμμόρφωσης θα 
πρέπει να θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό και όλες οι άλλες θα πρέπει να παραμένουν 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία 569
Elsi Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
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πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100 με 
σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με τις ειδικές υποχρεώσεις 
που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη 
βάσει του παρόντος κεφαλαίου και με 
κανόνες ιδίως σχετικά με τα κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των περιπτώσεων 
παρατυπίας κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 
και άλλων περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται, 
και τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται.

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100 με 
σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά τα στοιχεία που 
πρέπει να παρέχονται για τους σκοπούς 
της OLAF.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο παρόν άρθρο θα πρέπει να υπάρχει λεπτομερέστερη ανάθεση εξουσιών αντί των λέξεων 
που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος, δηλ. «ειδικές υποχρεώσεις». Αντί της φράσης «κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις με ειδικές υποχρεώσεις», θα πρέπει να αναφέρεται με μεγαλύτερη 
σαφήνεια η ανάθεση εξουσιών. Εάν αφορά τις ανάγκες της OLAF για πληροφόρηση, αυτό είναι 
δυνατό. Ο ορισμός των παρατυπιών θα πρέπει επίσης να δίνεται από τα κράτη μέλη για τη 
διασφάλιση της επικουρικότητας. Η νέα νομοθεσία θα πρέπει να αναγνωρίζει τη λογοδοσία των 
κρατών μελών για την υπεύθυνη χρήση των κεφαλαίων και των κυρώσεων. Οι εξουσίες θα 
πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένες και ακριβείς.

Τροπολογία 570
Michel Dantin, Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
καλύπτουν την πληρότητα, την ακρίβεια 
και την ειλικρίνεια των υποβαλλόμενων 
ετήσιων λογαριασμών και εκδίδονται με 
την επιφύλαξη των εκτελεστικών πράξεων 
που εκδίδονται μεταγενέστερα βάσει των 
άρθρων 52 και 53.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
καλύπτουν την πληρότητα, την ακρίβεια 
και την ειλικρίνεια των υποβαλλόμενων 
ετήσιων λογαριασμών και εκδίδονται με 
την επιφύλαξη των εκτελεστικών πράξεων 
που εκδίδονται μεταγενέστερα βάσει του 
άρθρου 53.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία συνάδει με τη βούληση της Εισηγήτριας να ελέγχεται η απόδοση μόνο σε 
πολυετή βάση και επομένως να καταργηθεί ο ετήσιος έλεγχος των εκροών. Ως εκ τούτου είναι 
φυσιολογικό να διαγραφεί η αναφορά στο παρόν άρθρο, το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες 
για την ετήσια εκκαθάριση της απόδοσης, εφόσον η εν λόγω εκκαθάριση δεν υφίσταται πλέον, 
αυτή η αναφορά δεν έχει λόγο ύπαρξης.

Τροπολογία 571
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την 
εκκαθάριση λογαριασμών που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 όσον 
αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
για την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
δεύτερο εδάφιο και την εφαρμογή τους, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και 
των κρατών μελών καθώς και των 
προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 
με την εκκαθάριση λογαριασμών που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 όσον 
αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
για την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
δεύτερο εδάφιο και την εφαρμογή τους, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και 
των κρατών μελών καθώς και των 
προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται.

Or. en

Τροπολογία 572
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 573
Michel Dantin, Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 52 διαγράφεται

Ετήσια εκκαθάριση επιδόσεων

1.

Όταν οι δαπάνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 
και αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] δεν έχουν 
αντίστοιχη εκροή με αυτή που 
αναφέρεται στην ετήσια έκθεση 
επιδόσεων, η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις πριν από τις 
15 Οκτωβρίου του έτους που έπεται του 
εν λόγω οικονομικού έτους, καθορίζοντας 
τα ποσά που πρόκειται να μειωθούν από 
την ενωσιακή χρηματοδότηση. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με 
την επιφύλαξη του περιεχομένου των 
εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται 
μεταγενέστερα βάσει του άρθρου 53 του 
παρόντος κανονισμού.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
101 παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει 
να μειωθούν με βάση τη διαφορά μεταξύ 
των ετήσιων δαπανών που δηλώθηκαν 
για μια παρέμβαση και του ποσού που 
αντιστοιχεί στη σχετική δηλωθείσα εκροή 
σύμφωνα με το εθνικό στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ και λαμβάνοντας υπόψη τις 
αιτιολογήσεις που παρείχε το κράτος 
μέλος.

3. Πριν από την έκδοση της εκτελεστικής 
πράξης που αναφέρεται στην 
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παράγραφο 1, η Επιτροπή παρέχει στο 
κράτος μέλος την ευκαιρία να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του και να 
δικαιολογήσει τυχόν διαφορές.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 100 με σκοπό τη συμπλήρωση 
του παρόντος κανονισμού με κανόνες 
σχετικά με τα κριτήρια για τις 
αιτιολογήσεις που παρέχει το οικείο 
κράτος μέλος και τη μεθοδολογία και τα 
κριτήρια εφαρμογής των μειώσεων.

5.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τη θέσπιση κανόνων όσον αφορά τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο 
της έκδοσης της εκτελεστικής πράξης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 
της εφαρμογής της, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και 
των κρατών μελών καθώς και της 
διαδικασίας και των προθεσμιών που 
πρέπει να τηρούνται.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία συνάδει με τη βούληση της Εισηγήτριας να ελέγχεται η απόδοση μόνο σε 
πολυετή βάση και επομένως να καταργηθεί ο ετήσιος έλεγχος των εκροών. Ως εκ τούτου είναι 
φυσιολογικό να διαγραφεί το παρόν άρθρο, το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες για την ετήσια 
εκκαθάριση της απόδοσης. Εφόσον η εν λόγω εκκαθάριση δεν υφίσταται πλέον, αυτό το άρθρο 
δεν έχει λόγο ύπαρξης.

Τροπολογία 574
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

52 Ετήσια εκκαθάριση επιδόσεων 52 Εκκαθάριση επιδόσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και με άλλα ταμεία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης στο εν λόγω νομικό 
σχέδιο την υποχρέωση ετήσιας υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη της ΕΕ και ετήσια 
εκκαθάριση επιδόσεων από την Επιτροπή. Δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτό το νέο στοιχείο, 
διότι οι εθνικές και οι περιφερειακές διοικήσεις δεν θα είναι σε θέση να συλλέγουν και να 
συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων. Οι εκθέσεις ανά τριετία 
θα ήταν πολύ πιο εφικτές και επομένως θα διασφαλίζονταν η ακρίβεια και η αξιοπιστία τους.

Τροπολογία 575
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι δαπάνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 
και αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] δεν έχουν 
αντίστοιχη εκροή με αυτή που αναφέρεται 
στην ετήσια έκθεση επιδόσεων, η 
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
πριν από τις 15 Οκτωβρίου του έτους που 
έπεται του εν λόγω οικονομικού έτους, 
καθορίζοντας τα ποσά που πρόκειται να 
μειωθούν από την ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται με την επιφύλαξη του 
περιεχομένου των εκτελεστικών πράξεων 
που εκδίδονται μεταγενέστερα βάσει του 
άρθρου 53 του παρόντος κανονισμού.

Όταν οι δαπάνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 
και αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] δεν έχουν 
τουλάχιστον 50% της αντίστοιχης εκροής
με αυτή που αναφέρεται στην έκθεση 
επιδόσεων, η Επιτροπή ξεκινά αμέσως 
τεχνικές συζητήσεις με την οικεία αρχή 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους 
προκειμένου να βρεθεί κοινή λύση για την 
ομαλή αντιμετώπιση της κατάστασης. 
Εάν δεν είναι δυνατή η εξεύρεση λύσης 
εντός 6 μηνών, η Επιτροπή δύναται να
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις πριν από τις 
15 Οκτωβρίου του έτους που έπεται του εν 
λόγω οικονομικού έτους, καθορίζοντας τα 
ποσά που πρόκειται να μειωθούν από την 
ενωσιακή χρηματοδότηση. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με την 
επιφύλαξη του περιεχομένου των 
εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται 
μεταγενέστερα βάσει του άρθρου 53 του 
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παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν επισημαίνεται κατώτατο όριο για την απώλεια εκροών, ως εκ τούτου ενδέχεται να 
παρουσιαστούν σοβαρές περιπτώσεις μειώσεων. Το κείμενο πρέπει να βελτιωθεί ή να 
διαγραφεί.

Τροπολογία 576
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι δαπάνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 
και αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] δεν έχουν 
αντίστοιχη εκροή με αυτή που αναφέρεται 
στην ετήσια έκθεση επιδόσεων, η 
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
πριν από τις 15 Οκτωβρίου του έτους που 
έπεται του εν λόγω οικονομικού έτους, 
καθορίζοντας τα ποσά που πρόκειται να 
μειωθούν από την ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται με την επιφύλαξη του 
περιεχομένου των εκτελεστικών πράξεων 
που εκδίδονται μεταγενέστερα βάσει του 
άρθρου 53 του παρόντος κανονισμού.

Όταν οι δαπάνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 
και αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] δεν έχουν 
αντίστοιχη εκροή με αυτή που αναφέρεται 
στην ετήσια έκθεση επιδόσεων σχετικά με 
τις εκροές που προβλέπεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3 στοιχείο β), η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις πριν από τις 
15 Οκτωβρίου του έτους που έπεται του εν 
λόγω οικονομικού έτους, καθορίζοντας τα 
ποσά που πρόκειται να μειωθούν από την 
ενωσιακή χρηματοδότηση. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με την 
επιφύλαξη του περιεχομένου των 
εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται 
μεταγενέστερα βάσει του άρθρου 53 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή του μοντέλου που προτείνεται από την Επιτροπή δεν πρέπει να είναι μερική και να 
επαναφέρει την ταυτόχρονη ύπαρξη δύο λογικών εκκαθάρισης των δαπανών για τα μέτρα που 
σχετίζονται με τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Η προσέγγιση που αφορά τις επιδόσεις πρέπει να 
μπορέσει να αντικατασταθεί πλήρως από τη συμμόρφωση των δαπανών. Η εύρυθμη λειτουργία 
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των συστημάτων διακυβέρνησης θα πρέπει να ισχύει εκ των προτέρων στο πλαίσιο της 
διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμών. Η παρακολούθηση και τυχόν συστάσεις θα 
μπορούσαν επίσης να πραγματοποιούνται από την Επιτροπή κατά τον προγραμματισμό.

Τροπολογία 577
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
101 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 578
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενημερώνει 
το οικείο κράτος μέλος για την πρόθεσή 
της και παρέχει στο κράτος μέλος τη 
δυνατότητα να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του εντός προθεσμίας 
τουλάχιστον 30 εργάσιμων ημερών πριν 
υποβάλει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/20.

Or. en

Τροπολογία 579
Matt Carthy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενημερώνει 
το οικείο κράτος μέλος για την πρόθεσή 
της και προβλέπει προθεσμία για την 
υποβολή παρατηρήσεων, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες, 
προτού υποβάλει το σχέδιο εκτελεστικής 
πράξης.

Or. en

Τροπολογία 580
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που 
πρέπει να μειωθούν με βάση τη διαφορά 
μεταξύ των ετήσιων δαπανών που 
δηλώθηκαν για μια παρέμβαση και του 
ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική 
δηλωθείσα εκροή σύμφωνα με το εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και 
λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιολογήσεις που 
παρείχε το κράτος μέλος.

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που 
πρέπει να μειωθούν με βάση τη διαφορά 
μεταξύ των ετήσιων δαπανών που 
δηλώθηκαν για μια παρέμβαση και του 
ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική 
δηλωθείσα εκροή σύμφωνα με το εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και 
λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιολογήσεις που 
παρείχε το κράτος μέλος. Οι μειώσεις 
επηρεάζουν μόνο τις δαπάνες που 
δηλώνονται για την παρέμβαση χωρίς 
αντίστοιχη εκροή.

Or. en

Τροπολογία 581
Norbert Erdős
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από την έκδοση της 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή παρέχει στο 
κράτος μέλος την ευκαιρία να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του και να δικαιολογήσει 
τυχόν διαφορές.

3. Πριν από την έκδοση της 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή παρέχει στο 
κράτος μέλος ευκαιρίες να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του, να δικαιολογήσει τυχόν 
διαφορές και να συζητήσει τις τεχνικές 
πτυχές σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων με 
την Επιτροπή εντός 6 μηνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται αρκετός χρόνος για τη διεξαγωγή σοβαρών συζητήσεων και την επίτευξη εις βάθος 
συμφωνιών για τα υπό συζήτηση θέματα.

Τροπολογία 582
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με κανόνες σχετικά με τα κριτήρια για τις 
αιτιολογήσεις που παρέχει το οικείο 
κράτος μέλος και τη μεθοδολογία και τα 
κριτήρια εφαρμογής των μειώσεων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης είναι ασαφή και η όλη διαδικασία 
συνεπάγεται δυνητικά ανυπολόγιστους κινδύνους ακόμη κι αν οι συνολικές επιδόσεις σε επίπεδο 
υλοποίησης είναι ικανοποιητικές.
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Τροπολογία 583
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με κανόνες σχετικά με τα κριτήρια για τις 
αιτιολογήσεις που παρέχει το οικείο 
κράτος μέλος και τη μεθοδολογία και τα 
κριτήρια εφαρμογής των μειώσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 584
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το νέο μοντέλο υλοποίησης της ΚΓΠ βασίζεται στις επιδόσεις και ενδέχεται να 
οδηγήσει σε δημοσιονομικές διορθώσεις, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να 
ενημερώνονται τακτικά για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων.

Τροπολογία 585
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση της ετήσιας εκκαθάρισης επιδόσεων και η διατήρηση της διαδικασίας 
συμμόρφωσης οδηγούν σε μια περισσότερο περίπλοκη και οικονομικά επικίνδυνη κατάσταση 
για τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζεται μια προσέγγιση βάσει επιδόσεων ή 
βάσει συμμόρφωσης αντί ενός μεικτού συστήματος. Το άρθρο 53 πρέπει να διαγραφεί ή να 
αναδιατυπωθεί εξ ολοκλήρου.

Τροπολογία 586
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 53α

Κοινές διατάξεις

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθέν 
ποσό ως επακόλουθο παρατυπίας και 
άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης 
από τους δικαιούχους, τα κράτη μέλη 
ζητούν ανάκτηση από τον δικαιούχο 
εντός 18 μηνών αφότου εγκριθεί και, 
κατά περίπτωση, παραληφθεί από τον 
οργανισμό πληρωμών ή τον αρμόδιο για 
την ανάκτηση φορέα, έκθεση ελέγχου ή 
ανάλογο έγγραφο όπου διαπιστώνεται ότι 
έχει διαπραχθεί παρατυπία. Τα 
αντίστοιχα ποσά καταγράφονται κατά τη 
στιγμή της αίτησης ανάκτησης στο βιβλίο 
οφειλετών του οργανισμού πληρωμών.

2. Εφόσον η ανάκτηση δεν 
πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων ετών 
από την ημερομηνία της αίτησης 
ανάκτησης ή εντός οκτώ ετών αν η 
ανάκτηση αποτελεί αντικείμενο 
προσφυγής ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν 
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κατά 50 % το οικείο κράτος μέλος και 
κατά 50 % τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης ότι το οικείο κράτος μέλος 
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες 
ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 58.

Εάν, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκτησης, διαπιστωθεί με οριστική 
διοικητική ή δικαστική πράξη ότι δεν έχει 
διαπραχθεί παρατυπία, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος δηλώνει στα ταμεία ως 
δαπάνη τη δημοσιονομική επιβάρυνσή 
του δυνάμει του πρώτου εδαφίου.

Εάν όμως, για λόγους που δεν μπορούν να 
αποδοθούν στο ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, δεν είναι δυνατή η ανάκτηση εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο 
εδάφιο και το προς ανάκτηση ποσό 
υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο EUR, η 
Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του 
κράτους μέλους, να παρατείνει την 
προθεσμία έως και κατά το ήμισυ της 
διάρκειας της αρχικής περιόδου.

3. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μη συνεχίσουν τη 
διαδικασία ανάκτησης. Μια τέτοια 
απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν το σύνολο των 
πραγματοποιηθέντων και των 
προβλεπόμενων εξόδων ανάκτησης 
υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό, η 
προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι έχει 
εκπληρωθεί:

i) αν το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί 
από τον δικαιούχο στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης πληρωμής για ένα 
καθεστώς ενίσχυσης, χωρίς τους τόκους, 
δεν υπερβαίνει τα 100 EUR, ή

ii) το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από 
τον δικαιούχο στο πλαίσιο συγκεκριμένης 
πληρωμής για ένα καθεστώς ενίσχυσης ή 
μέτρο στήριξης, χωρίς τους τόκους, 
κυμαίνεται από 100 έως 250 EUR και το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εφαρμόζει 
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κατώτατο όριο ίσο ή υψηλότερο από το 
προς ανάκτηση ποσό βάσει της εθνικής 
του νομοθεσίας για τη μη κίνηση 
διαδικασίας ανάκτησης εθνικών οφειλών·

β) εάν η ανάκτηση είναι αδύνατη λόγω 
αφερεγγυότητας του οφειλέτη ή των 
προσώπων που φέρουν τη νομική ευθύνη 
για την παρατυπία, η οποία 
αφερεγγυότητα έχει διαπιστωθεί και 
αναγνωριστεί σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο του σχετικού κράτους μέλους.

Σε περίπτωση που η απόφαση που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου ληφθεί πριν το 
οφειλόμενο ποσό αποτελέσει αντικείμενο 
των κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, οι οικονομικές επιπτώσεις 
της μη ανάκτησης βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

4. Το κράτος μέλος εγγράφει τις 
οικονομικές επιπτώσεις που το βαρύνουν 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου στους ετήσιους 
λογαριασμούς που πρέπει να διαβιβάζει 
στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3 στοιχείο α). Η Επιτροπή 
εξακριβώνει την ορθότητα της εγγραφής 
και προβαίνει στις τυχόν αναγκαίες 
αναπροσαρμογές στο πλαίσιο της 
εκτελεστικής πράξης που προβλέπεται 
στο άρθρο 51.

5. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
53 παράγραφος 3, να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για να αποκλείσει από την 
ενωσιακή χρηματοδότηση τα ποσά που 
βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) εάν το κράτος μέλος δεν τήρησε τις 
προθεσμίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1·

β) εάν θεωρεί ότι δεν δικαιολογείται η 
απόφαση για τη μη συνέχιση της 
διαδικασίας ανάκτησης που έχει ληφθεί 
από το κράτος μέλος σύμφωνα με την 
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παράγραφο 3·

γ) εάν θεωρεί ότι η παρατυπία ή η μη 
ανάκτηση είναι αποτέλεσμα παρατυπίας 
ή αμέλειας που μπορεί να καταλογιστεί 
στις διοικητικές αρχές ή σε άλλο επίσημο 
φορέα του κράτους μέλους.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
101 παράγραφος 2. Πριν από την έκδοση 
των εν λόγω πράξεων, εφαρμόζεται η 
διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 
3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην επαναφορά των κοινών και εναρμονισμένων κανόνων για την 
ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε έναν δικαιούχο λόγω παρατυπίας ή μη 
συμμόρφωσης, όπως προβλέπονταν στο άρθρο 54 του κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013. 
Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να αποκατασταθεί η ίση μεταχείριση μεταξύ γεωργών και 
άλλων δικαιούχων των κονδυλίων της ΚΓΠ εντός της ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία 587
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 53 α

Ανακτήσεις για μη συμμόρφωση

1. Τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση από 
τον δικαιούχο για κάθε αχρεωστήτως 
καταβληθέν ποσό ως επακόλουθο 
παρατυπίας και άλλων περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης των δικαιούχων με τους 
όρους των παρεμβάσεων που 
αναφέρονται στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ και κινούν, προς τον σκοπό αυτόν, 
νομικές διαδικασίες όπου κρίνεται 
αναγκαίο.
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2. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μη συνεχίσουν τη 
διαδικασία ανάκτησης. Μια τέτοια 
απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν το σύνολο των 
πραγματοποιηθέντων και των 
προβλεπόμενων εξόδων ανάκτησης 
υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό, η 
προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι έχει 
εκπληρωθεί:

i) αν το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί 
από τον δικαιούχο στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης πληρωμής για μια 
παρέμβαση, χωρίς τους τόκους, δεν 
υπερβαίνει τα 100 EUR, ή

ii) το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από 
τον δικαιούχο στο πλαίσιο συγκεκριμένης 
πληρωμής για μια παρέμβαση, χωρίς 
τους τόκους, κυμαίνεται από 100 EUR 
έως 250 EUR και το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος εφαρμόζει κατώτατο όριο 
ίσο ή υψηλότερο από το προς ανάκτηση 
ποσό βάσει της εθνικής του νομοθεσίας 
για τη μη κίνηση διαδικασίας ανάκτησης 
εθνικών οφειλών·

β) εάν η ανάκτηση αποδειχθεί αδύνατη 
λόγω αφερεγγυότητας του οφειλέτη ή των 
προσώπων που φέρουν τη νομική ευθύνη 
για την παρατυπία, η οποία 
αφερεγγυότητα έχει διαπιστωθεί και 
αναγνωριστεί σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο του σχετικού κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά γενικών κανόνων σε ενωσιακό επίπεδο από τον τρέχοντα κανονισμό 
(προσαρμογή).

Τροπολογία 588
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι 
δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 δεν 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης, η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των ποσών που πρέπει να εξαιρεθούν από 
την ενωσιακή χρηματοδότηση.

Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι 
δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 6, 
εξαιρουμένων των τύπων παρέμβασης 
που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
.../... [κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ], δεν πραγματοποιήθηκαν 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, η 
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για 
τον καθορισμό των ποσών που πρέπει να 
εξαιρεθούν από την ενωσιακή
χρηματοδότηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή του μοντέλου που προτείνεται από την Επιτροπή δεν πρέπει να είναι μερική και να 
επαναφέρει την ταυτόχρονη ύπαρξη δύο λογικών εκκαθάρισης των δαπανών για τα μέτρα που 
σχετίζονται με τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Η προσέγγιση που αφορά τις επιδόσεις πρέπει να 
μπορέσει να αντικατασταθεί πλήρως από τη συμμόρφωση των δαπανών. Η εύρυθμη λειτουργία 
των συστημάτων διακυβέρνησης θα πρέπει να ισχύει εκ των προτέρων στο πλαίσιο της 
διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμών. Η παρακολούθηση και τυχόν συστάσεις θα 
μπορούσαν επίσης να πραγματοποιούνται από την Επιτροπή κατά τον προγραμματισμό.

Τροπολογία 589
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, όσον αφορά τους τύπους των 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], οι 
εξαιρέσεις από τη χρηματοδότηση της 
Ένωσης που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση 
σοβαρών ελλείψεων στη λειτουργία των 
συστημάτων διακυβέρνησης των κρατών 

διαγράφεται
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μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή του μοντέλου που προτείνεται από την Επιτροπή δεν πρέπει να είναι μερική και να 
επαναφέρει την ταυτόχρονη ύπαρξη δύο λογικών εκκαθάρισης των δαπανών για τα μέτρα που 
σχετίζονται με τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Η προσέγγιση που αφορά τις επιδόσεις πρέπει να 
μπορέσει να αντικατασταθεί πλήρως από τη συμμόρφωση των δαπανών. Η εύρυθμη λειτουργία 
των συστημάτων διακυβέρνησης θα πρέπει να ισχύει εκ των προτέρων στο πλαίσιο της 
διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμών. Η παρακολούθηση και τυχόν συστάσεις θα 
μπορούσαν επίσης να πραγματοποιούνται από την Επιτροπή κατά τον προγραμματισμό.

Τροπολογία 590
Bas Belder, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά το άρθρο 57 παράγραφος 1 
στοιχείο ε), μια απόφαση αποκλεισμού 
δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
ανακτούν ποσά από δικαιούχους που 
ενεργούν καλόπιστα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν νομικής σαφήνειας για τους δικαιούχους και κυρίως σε σχέση με τα επιχειρησιακά 
προγράμματα, πρέπει να υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η χορηγούμενη στήριξη της ΚΓΠ δεν θα 
ανακτάται σε επίπεδο μεμονωμένων δικαιούχων, εκτός από περιπτώσεις απάτης.

Τροπολογία 591
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά το άρθρο 57 παράγραφος 1 
στοιχείο ε), μια απόφαση αποκλεισμού 
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δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
ανακτούν ποσά από δικαιούχους που 
ενεργούν καλόπιστα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο φόβος ανάκτησης της στήριξης, χρόνια μετά τη χορήγησή της, λόγω μακρόχρονων 
διαδικασιών ελέγχου, προκαλεί μεγάλη αβεβαιότητα στους γεωργούς και σε άλλους δικαιούχους 
που συχνά ενεργούν καλόπιστα. Θα πρέπει να παρέχεται στους γεωργούς και τις οργανώσεις 
παραγωγών εύλογη διαβεβαίωση ότι η στήριξη της ΚΓΠ, από τη στιγμή που χορηγείται, δεν θα 
ανακτάται, εκτός από περιπτώσεις απάτης ή άλλες καταστάσεις στις οποίες ο δικαιούχος 
ενήργησε κακόπιστα.

Τροπολογία 592
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για 
μεμονωμένους δικαιούχους που 
καθορίζονται στα εθνικά στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ και στο εθνικό δίκαιο.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή του μοντέλου που προτείνεται από την Επιτροπή δεν πρέπει να είναι μερική και να 
επαναφέρει την ταυτόχρονη ύπαρξη δύο λογικών εκκαθάρισης των δαπανών για τα μέτρα που 
σχετίζονται με τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Η προσέγγιση που αφορά τις επιδόσεις πρέπει να 
μπορέσει να αντικατασταθεί πλήρως από τη συμμόρφωση των δαπανών. Η εύρυθμη λειτουργία 
των συστημάτων διακυβέρνησης θα πρέπει να ισχύει εκ των προτέρων στο πλαίσιο της 
διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμών. Η παρακολούθηση και τυχόν συστάσεις θα 
μπορούσαν επίσης να πραγματοποιούνται από την Επιτροπή κατά τον προγραμματισμό.

Τροπολογία 593
Michel Dantin, Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για 
μεμονωμένους δικαιούχους που 
καθορίζονται στα εθνικά στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ και στο εθνικό δίκαιο.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της συμπληρωματικής τροπολογίας είναι να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ των 
ορίων ενός ετήσιου συστήματος ελέγχου βάσει απόδοσης, των πλεονεκτημάτων ενός πολυετούς 
ελέγχου της προόδου των κρατών μελών σε σχέση με την επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 
της επαναφοράς της τρέχουσας κατάστασης (έλεγχος συμμόρφωσης μόνο). Καθώς η προσθήκη 
των τριών αυτών συστημάτων δεν φαίνεται ρεαλιστική, προτείνεται να διατηρηθεί μόνο ένας 
έλεγχος συμμόρφωσης των εξόδων και ένα πολυετές σύστημα απόδοσης.

Τροπολογία 594
Elsi Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που 
πρέπει να εξαιρεθούν με βάση τη 
σοβαρότητα των διαπιστούμενων 
ελλείψεων.

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που 
πρέπει να εξαιρεθούν με βάση τη 
σοβαρότητα των διαπιστούμενων 
ελλείψεων. Οι δημοσιονομικές 
διορθώσεις που αφορούν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις βασίζονται στην 
υπολογισμένη έλλειψη των διοικητικών 
κυρώσεων που δεν εφαρμόστηκαν. Στις 
περιπτώσεις που αυτή δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με αναλογική προσπάθεια, 
χρησιμοποιούνται κατ’ αποκοπή 
διορθώσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι το κατ’ αποκοπή ποσοστό είναι η μόνη αποδεκτή μέθοδος 
υπολογισμού των δημοσιονομικών διορθώσεων. Στις περιπτώσεις που αφορούν όρους και 
προϋποθέσεις, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού της δαπάνης που δεν 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο με τον ίδιο τρόπο που εκτιμάται, επί του 
παρόντος, ο κίνδυνος οικονομικής ζημίας λόγω της μη εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων. Θα 
πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού της οικονομικής ζημίας που προκαλείται στην 
Ένωση με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι με μια κατ’ αποκοπή διόρθωση.

Τροπολογία 595
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που 
πρέπει να εξαιρεθούν με βάση τη 
σοβαρότητα των διαπιστούμενων 
ελλείψεων.

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που 
πρέπει να εξαιρεθούν με βάση τη 
σοβαρότητα των διαπιστούμενων 
ελλείψεων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
της αναλογικότητας.

Or. en

Τροπολογία 596
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που 
πρέπει να εξαιρεθούν με βάση τη 
σοβαρότητα των διαπιστούμενων 
ελλείψεων.

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που 
πρέπει να εξαιρεθούν με βάση τη 
σοβαρότητα των διαπιστούμενων 
ελλείψεων και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.

Or. en

Τροπολογία 597
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Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 5 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) παρατυπίες που υπόκεινται σε 
διαδικασίες ανάκτησης δυνάμει του 
τμήματος III του παρόντος κεφαλαίου·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να συμπεριλάβει στις περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί 
να απορρίπτεται η χρηματοδότηση τις παρατυπίες που υπόκεινται σε διαδικασία ανάκτησης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013.

Τροπολογία 598
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με κανόνες σχετικά με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία για την εφαρμογή των 
δημοσιονομικών διορθώσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 599
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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7α. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το νέο μοντέλο υλοποίησης της ΚΓΠ βασίζεται στις επιδόσεις και ενδέχεται να 
οδηγήσει σε δημοσιονομικές διορθώσεις, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να 
ενημερώνονται τακτικά για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων.

Τροπολογία 600
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 53α

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθέν 
ποσό ή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν 
ανάκτηση από τον δικαιούχο εντός 18 
μηνών αφότου εγκριθεί και, κατά 
περίπτωση, παραληφθεί από τον 
οργανισμό πληρωμών ή τον αρμόδιο για 
την ανάκτηση φορέα, έκθεση ελέγχου ή 
ανάλογο έγγραφο όπου διαπιστώνεται ότι 
έχει διαπραχθεί παρατυπία. Τα 
αντίστοιχα ποσά καταγράφονται κατά τη 
στιγμή της αίτησης ανάκτησης στο βιβλίο 
οφειλετών του οργανισμού πληρωμών.

2. Εφόσον η ανάκτηση δεν 
πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων ετών 
από την ημερομηνία της αίτησης 
ανάκτησης ή εντός οκτώ ετών αν η 
ανάκτηση αποτελεί αντικείμενο 
προσφυγής ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν 
κατά 50 % το οικείο κράτος μέλος και 
κατά 50 % τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης ότι το οικείο κράτος μέλος 
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες 
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ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 57. 
Εάν, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκτησης, διαπιστωθεί με οριστική 
διοικητική ή δικαστική πράξη ότι δεν έχει 
διαπραχθεί παρατυπία, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος δηλώνει στα ταμεία ως 
δαπάνη τη δημοσιονομική επιβάρυνσή 
του δυνάμει του πρώτου εδαφίου. Εάν 
όμως, για λόγους που δεν μπορούν να 
αποδοθούν στο ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, δεν είναι δυνατή η ανάκτηση εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο 
εδάφιο και το προς ανάκτηση ποσό 
υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο EUR, η 
Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του 
κράτους μέλους, να παρατείνει την 
προθεσμία έως και κατά το ήμισυ της 
διάρκειας της αρχικής περιόδου.

3. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μη συνεχίσουν τη 
διαδικασία ανάκτησης. Μια τέτοια 
απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν το σύνολο των 
πραγματοποιηθέντων και των 
προβλεπόμενων εξόδων ανάκτησης 
υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό· Αυτή 
η απαίτηση θα θεωρείται ότι 
ικανοποιείται εάν: (i) αν το ποσό που 
πρέπει να ανακτηθεί από τον δικαιούχο 
στο πλαίσιο συγκεκριμένης πληρωμής για 
ένα καθεστώς ενίσχυσης, χωρίς τους 
τόκους, δεν υπερβαίνει τα 100 EUR ή (ii) 
το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από τον 
δικαιούχο στο πλαίσιο συγκεκριμένης 
πληρωμής για ένα καθεστώς ενίσχυσης, 
χωρίς τους τόκους, κυμαίνεται από 100 
EUR έως 150 EUR και το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος εφαρμόζει κατώτατο όριο 
ίσο ή υψηλότερο από το προς ανάκτηση 
ποσό βάσει της εθνικής του νομοθεσίας 
για τη μη κίνηση διαδικασίας ανάκτησης 
εθνικών οφειλών.

β) η ανάκτηση είναι αδύνατη λόγω 
αφερεγγυότητας του οφειλέτη ή των 
προσώπων που φέρουν τη νομική ευθύνη 
για την παρατυπία, η οποία 
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αφερεγγυότητα έχει διαπιστωθεί και 
αναγνωριστεί σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο του σχετικού κράτους μέλους.

Σε περίπτωση που η απόφαση που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου ληφθεί πριν το 
οφειλόμενο ποσό αποτελέσει αντικείμενο 
των κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 οι οικονομικές επιπτώσεις 
της μη ανάκτησης βαρύνουν τον
προϋπολογισμό της Ένωσης.

4. Το κράτος μέλος εγγράφει τις 
οικονομικές επιπτώσεις που το βαρύνουν 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου στους ετήσιους 
λογαριασμούς που πρέπει να διαβιβάζει 
στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 88 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο (iii). Η 
Επιτροπή εξακριβώνει την ορθότητα της 
εγγραφής και προβαίνει στις τυχόν 
αναγκαίες αναπροσαρμογές στο πλαίσιο 
της εκτελεστικής πράξης που 
προβλέπεται στο άρθρο 51.

5. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
53 παράγραφος 3, να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για να αποκλείσει από την 
ενωσιακή χρηματοδότηση τα ποσά που 
βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) εάν το κράτος μέλος δεν τήρησε τις 
προθεσμίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1·

β) εάν θεωρεί ότι δεν δικαιολογείται η 
απόφαση για τη μη συνέχιση της 
διαδικασίας ανάκτησης που έχει ληφθεί 
από το κράτος μέλος σύμφωνα με την 
παράγραφο 3·

γ) εάν θεωρεί ότι η παρατυπία ή η μη 
ανάκτηση είναι αποτέλεσμα παρατυπίας 
ή αμέλειας που μπορεί να καταλογιστεί 
στις διοικητικές αρχές ή σε άλλο επίσημο 
φορέα του κράτους μέλους. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
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αναφέρεται στο άρθρο 101 παράγραφος 
2.

Or. pl

Τροπολογία 601
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 53α

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθέν 
ποσό ή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν 
ανάκτηση από τον δικαιούχο εντός 18 
μηνών αφότου εγκριθεί και, κατά 
περίπτωση, παραληφθεί από τον 
οργανισμό πληρωμών ή τον αρμόδιο για 
την ανάκτηση φορέα, έκθεση ελέγχου ή 
ανάλογο έγγραφο όπου διαπιστώνεται ότι 
έχει διαπραχθεί παρατυπία. Τα 
αντίστοιχα ποσά καταγράφονται κατά τη 
στιγμή της αίτησης ανάκτησης στο βιβλίο 
οφειλετών του οργανισμού πληρωμών.

2. Εφόσον η ανάκτηση δεν 
πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων ετών 
από την ημερομηνία της αίτησης 
ανάκτησης ή εντός οκτώ ετών αν η 
ανάκτηση αποτελεί αντικείμενο 
προσφυγής ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν 
κατά 50 % το οικείο κράτος μέλος και 
κατά 50 % τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης ότι το οικείο κράτος μέλος 
πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες 
ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 57. 
Εάν, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάκτησης, διαπιστωθεί με οριστική 
διοικητική ή δικαστική πράξη ότι δεν έχει 
διαπραχθεί παρατυπία, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος δηλώνει στα ταμεία ως 
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δαπάνη τη δημοσιονομική επιβάρυνσή 
του δυνάμει του πρώτου εδαφίου. Εάν 
όμως, για λόγους που δεν μπορούν να 
αποδοθούν στο ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, δεν είναι δυνατή η ανάκτηση εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο 
εδάφιο και το προς ανάκτηση ποσό 
υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο EUR, η 
Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του 
κράτους μέλους, να παρατείνει την 
προθεσμία έως και κατά το ήμισυ της 
διάρκειας της αρχικής περιόδου.

3. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μη συνεχίσουν τη 
διαδικασία ανάκτησης. Μια τέτοια 
απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν το σύνολο των 
πραγματοποιηθέντων και των 
προβλεπόμενων εξόδων ανάκτησης 
υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό· Αυτή 
η απαίτηση θα θεωρείται ότι 
ικανοποιείται εάν:

i) αν το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί 
από τον δικαιούχο στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης πληρωμής για ένα 
καθεστώς ενίσχυσης, χωρίς τους τόκους, 
δεν υπερβαίνει τα 100 EUR ή

ii) το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από 
τον δικαιούχο στο πλαίσιο συγκεκριμένης 
πληρωμής για ένα καθεστώς ενίσχυσης, 
χωρίς τους τόκους, κυμαίνεται από 100 
EUR έως 150 EUR και το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος εφαρμόζει κατώτατο όριο 
ίσο ή υψηλότερο από το προς ανάκτηση 
ποσό βάσει της εθνικής του νομοθεσίας 
για τη μη κίνηση διαδικασίας ανάκτησης 
εθνικών οφειλών·

β) η ανάκτηση είναι αδύνατη λόγω 
αφερεγγυότητας του οφειλέτη ή των 
προσώπων που φέρουν τη νομική ευθύνη 
για την παρατυπία, η οποία 
αφερεγγυότητα έχει διαπιστωθεί και 
αναγνωριστεί σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο του σχετικού κράτους μέλους.
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Σε περίπτωση που η απόφαση που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου ληφθεί πριν το 
οφειλόμενο ποσό αποτελέσει αντικείμενο 
των κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 οι οικονομικές επιπτώσεις 
της μη ανάκτησης βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

4. Το κράτος μέλος εγγράφει τις 
οικονομικές επιπτώσεις που το βαρύνουν 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου στους ετήσιους 
λογαριασμούς που πρέπει να διαβιβάζει 
στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 88 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο (iii). Η 
Επιτροπή εξακριβώνει την ορθότητα της 
εγγραφής και προβαίνει στις τυχόν 
αναγκαίες αναπροσαρμογές στο πλαίσιο 
της εκτελεστικής πράξης που 
προβλέπεται στο άρθρο 51.

5. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
53 παράγραφος 3, να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για να αποκλείσει από την 
ενωσιακή χρηματοδότηση τα ποσά που 
βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) εάν το κράτος μέλος δεν τήρησε τις 
προθεσμίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1·

β) εάν θεωρεί ότι δεν δικαιολογείται η 
απόφαση για τη μη συνέχιση της 
διαδικασίας ανάκτησης που έχει ληφθεί 
από το κράτος μέλος σύμφωνα με την 
παράγραφο 3·

γ) εάν θεωρεί ότι η παρατυπία ή η μη 
ανάκτηση είναι αποτέλεσμα παρατυπίας 
ή αμέλειας που μπορεί να καταλογιστεί 
στις διοικητικές αρχές ή σε άλλο επίσημο 
φορέα του κράτους μέλους. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 101 παράγραφος 
2.
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Or. pl

Τροπολογία 602
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ποσά που ανακτώνται από τα κράτη 
μέλη ως επακόλουθο παρατυπίας και 
άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των 
δικαιούχων με τους όρους των 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και οι 
σχετικοί τόκοι καταβάλλονται στον 
οργανισμό πληρωμών και καταγράφονται 
από αυτόν ως έσοδα ειδικού προορισμού 
του ΕΓΤΕ τον μήνα κατά τον οποίο 
εισπράχθηκαν πραγματικά τα ποσά.

Τα ποσά που ανακτώνται από τα κράτη 
μέλη ως επακόλουθο παρατυπίας και 
άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των 
δικαιούχων με τους όρους των 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και οι 
σχετικοί τόκοι – που θα υπολογιστούν από 
τα κράτη μέλη εκκινώντας από την 
επομένη της ημερομηνίας λήξης της 
περιόδου που διαθέτει ο δικαιούχος για 
αποπληρωμή – καταβάλλονται στον 
οργανισμό πληρωμών και καταγράφονται 
από αυτόν ως έσοδα ειδικού προορισμού 
του ΕΓΤΕ τον μήνα κατά τον οποίο 
εισπράχθηκαν πραγματικά τα ποσά. Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν το ελάχιστο ποσό 
που θα ισχύσει στην παρούσα ενότητα, 
ακολουθώντας τις διατάξεις που ισχύουν 
στην περίπτωση ελάχιστης αποζημίωσης 
δικαιούχων βάσει δημοσιονομικής 
πειθαρχίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Se propone mantener el status quo en la gestión de las deudas de fondos agrícolas, de tal 
manera que el cálculo de los intereses siga siendo el que funcionó hasta ahora en fondos 
agrícolas con una base comunitaria común. Con respecto a las cantidades mínimas que 
deben recuperarse, ya que no hay nada indicado a este respecto, podría entenderse que sería 
obligatorio recuperar cualquier cantidad, sin establecer un mínimo, con el consiguiente 
aumento de la carga administrativa para el organismo pagador. Por lo tanto, es necesario 
mantener la situación actual o establecer que los estados miembros determinarán este 
mínimo, de acuerdo con las disposiciones para el caso de reembolsos mínimos a los 
beneficiarios por disciplina financiera.
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Τροπολογία 603
Elsi Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ποσά που ανακτώνται από τα κράτη 
μέλη ως επακόλουθο παρατυπίας και 
άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των 
δικαιούχων με τους όρους των 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και οι 
σχετικοί τόκοι καταβάλλονται στον 
οργανισμό πληρωμών και καταγράφονται 
από αυτόν ως έσοδα ειδικού προορισμού 
του ΕΓΤΕ τον μήνα κατά τον οποίο 
εισπράχθηκαν πραγματικά τα ποσά.

Τα ποσά που ανακτώνται από τα κράτη 
μέλη ως επακόλουθο παρατυπίας και 
άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των 
δικαιούχων με τους όρους των 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και οι 
σχετικοί τόκοι καταβάλλονται στον 
οργανισμό πληρωμών και καταγράφονται 
από αυτόν ως έσοδα ειδικού προορισμού 
του ΕΓΤΕ τον μήνα κατά τον οποίο 
εισπράχθηκαν πραγματικά τα ποσά. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν τα 
ποσά των οποίων απαιτείται η υπέρβαση 
προτού πραγματοποιηθεί η ανάκτηση. Η 
δυνατότητα αυτή αφορά όλες τις 
παρεμβάσεις και τα μέτρα χωριστά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων, και μπορεί να είναι ενιαία 
για το σύνολό τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος κανόνας de minimis προτού το κράτος μέλος προβεί στην 
ανάκτηση. Το κόστος της ανάκτησης μπορεί να υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό. Η ενιαία 
δυνατότητα θα πρέπει να αφορά όλες τις παρεμβάσεις άμεσων πληρωμών, τα μέτρα και επίσης 
τις προϋποθέσεις ώστε να διευκολυνθούν ο σχεδιασμός και η λειτουργία των συστημάτων ΤΠ.

Τροπολογία 604
Jan Huitema, Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ποσά που ανακτώνται από τα κράτη 
μέλη ως επακόλουθο παρατυπίας και 
άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των 

Τα ποσά που ανακτώνται από τα κράτη 
μέλη ως επακόλουθο παρατυπίας και 
άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των 
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δικαιούχων με τους όρους των 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και οι 
σχετικοί τόκοι καταβάλλονται στον 
οργανισμό πληρωμών και καταγράφονται 
από αυτόν ως έσοδα ειδικού προορισμού 
του ΕΓΤΕ τον μήνα κατά τον οποίο 
εισπράχθηκαν πραγματικά τα ποσά.

δικαιούχων με τους όρους των 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και οι 
σχετικοί τόκοι καταβάλλονται στον 
οργανισμό πληρωμών και 
ανακατανέμονται κατά προτεραιότητα σε 
παρεμβάσεις που αφορούν κλιματικούς 
και περιβαλλοντικούς στόχους όπως 
ορίζονται στα άρθρα 28 και 65 και εν 
συνεχεία σε παρεμβάσεις που 
αποσκοπούν στην τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας όπως ορίζεται στο 
άρθρο 28α του κανονισμού για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 605
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ποσά που ανακτώνται από τα κράτη 
μέλη ως επακόλουθο παρατυπίας και 
άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των 
δικαιούχων με τους όρους των 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και οι 
σχετικοί τόκοι καταβάλλονται στον 
οργανισμό πληρωμών και καταγράφονται 
από αυτόν ως έσοδα ειδικού προορισμού 
του ΕΓΤΕ τον μήνα κατά τον οποίο 
εισπράχθηκαν πραγματικά τα ποσά.

Τα ποσά που ανακτώνται από τα κράτη 
μέλη ως επακόλουθο παρατυπίας και 
άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των 
δικαιούχων με τους όρους των 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και οι 
σχετικοί τόκοι – που θα υπολογιστούν από 
τα κράτη μέλη εκκινώντας από την 
επομένη της ημερομηνίας λήξης της 
περιόδου που διαθέτει ο δικαιούχος για 
αποπληρωμή – καταβάλλονται στον 
οργανισμό πληρωμών και καταγράφονται 
από αυτόν ως έσοδα ειδικού προορισμού 
του ΕΓΤΕ τον μήνα κατά τον οποίο 
εισπράχθηκαν πραγματικά τα ποσά.

Or. es

Τροπολογία 606
Annie Schreijer-Pierik
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ποσά που ανακτώνται από τα κράτη 
μέλη ως επακόλουθο παρατυπίας και 
άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των 
δικαιούχων με τους όρους των 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και οι 
σχετικοί τόκοι καταβάλλονται στον 
οργανισμό πληρωμών και καταγράφονται 
από αυτόν ως έσοδα ειδικού προορισμού 
του ΕΓΤΕ τον μήνα κατά τον οποίο 
εισπράχθηκαν πραγματικά τα ποσά.

Τα ποσά που ανακτώνται από τα κράτη 
μέλη ως επακόλουθο παρατυπίας και 
άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των 
δικαιούχων με τους όρους των 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και οι 
σχετικοί τόκοι καταβάλλονται στον 
οργανισμό πληρωμών και 
ανακατανέμονται σε παρεμβάσεις που 
αφορούν κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να παρακρατούν το 100% των ποσών των μειώσεων και 
των εξαιρέσεων, με την προϋπόθεση ότι ο σχετικός προϋπολογισμός επενδύεται σε παρεμβάσεις 
επωφελείς για τους γεωργούς και το περιβάλλον ή/και το κλίμα όπως οικολογικά προγράμματα 
ή γεωργοπεριβαλλοντικά-κλιματικά μέτρα. Σύστημα στο οποίο ο προϋπολογισμός που 
ανακτάται από τα κράτη μέλη παρακρατείται μόνο έως 20% είναι εις βάρος των κλιματικών και 
των περιβαλλοντικών στόχων της νέας ΚΓΠ και των γεωργών που τους επιδιώκουν.

Τροπολογία 607
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να συμψηφίζουν 
εκκρεμείς οφειλές του δικαιούχου, βάσει 
των διατάξεων της προηγουμένης 
παραγράφου, με μελλοντικές πληρωμές 
ενίσχυσης του δικαιούχου. Η συναλλαγή 
αυτή θα εκτελείται από τον οργανισμό 
πληρωμών καθώς είναι η αρμόδια αρχή 
ανάκτησης της οφειλής.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Για να διατηρηθούν τόσο το καθεστώς που ισχύει σχετικά με τις οφειλές προς γεωργικά Ταμεία, 
όσο και η ευελιξία των πληρωμών και η κοινή κοινοτική βάση, είναι απαραίτητο να δύνανται οι 
οργανισμοί πληρωμών να ανακτούν τις οφειλές διαμέσου του ισχύοντος αντισταθμιστικού 
μηχανισμού. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να επέλθουν καθυστερήσεις στην ανάκτηση και 
την καταβολή ενισχύσεων από την ΚΓΠ, που υπόκεινται σε αυστηρές προθεσμίες πληρωμής.

Τροπολογία 608
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίσουν 
το ελάχιστο ποσό που θα ισχύσει στην 
παρούσα ενότητα, ακολουθώντας τις 
διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση 
ελάχιστης αποζημίωσης δικαιούχων 
βάσει δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Or. es

Τροπολογία 609
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την καταβολή στον προϋπολογισμό 
της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
παρακρατεί το 20 % των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή έξοδα ανάκτησης, 
με εξαίρεση τα ποσά που συνδέονται με μη 
συμμόρφωση που μπορεί να αποδοθεί στις 
διοικητικές υπηρεσίες ή σε άλλους 
επίσημους οργανισμούς.

Κατά την καταβολή στον προϋπολογισμό 
της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
παρακρατεί το 50 % των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή έξοδα ανάκτησης, 
με εξαίρεση τα ποσά που συνδέονται με μη 
συμμόρφωση που μπορεί να αποδοθεί στις 
διοικητικές υπηρεσίες ή σε άλλους 
επίσημους οργανισμούς. Τα ποσά που 
εισπράττονται από τους οργανισμούς 
πληρωμών των κρατών μελών θα πρέπει 
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να επαναχρησιμοποιούνται, με τη μορφή 
άμεσων πληρωμών, προκειμένου να 
υποστηριχτούν οι προτεραιότητες που 
καθορίζονται στα εθνικά στρατηγικά 
σχέδια, όπως η ενίσχυση για την 
εγκατάσταση νέων γεωργών ή η στήριξη 
των πλέον μειονεκτούντων τομέων.

Or. fr

Τροπολογία 610
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την καταβολή στον προϋπολογισμό 
της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
παρακρατεί το 20 % των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή έξοδα ανάκτησης, 
με εξαίρεση τα ποσά που συνδέονται με μη 
συμμόρφωση που μπορεί να αποδοθεί στις 
διοικητικές υπηρεσίες ή σε άλλους 
επίσημους οργανισμούς.

Κατά την καταβολή στον προϋπολογισμό 
της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
παρακρατεί το 100 % των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή έξοδα ανάκτησης, 
με εξαίρεση τα ποσά που συνδέονται με μη 
συμμόρφωση που μπορεί να αποδοθεί στις 
διοικητικές υπηρεσίες ή σε άλλους 
επίσημους οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην προτεινόμενη μορφή, η ανάκτηση από τα κράτη μέλη χρημάτων από τους δικαιούχους που 
παραβιάζουν τους κανόνες αποτελεί σχεδόν αντικίνητρο, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να επιστρέφουν τα χρήματα στην Επιτροπή. Τα ανακτηθέντα χρήματα θα πρέπει να παραμένουν 
στα κράτη μέλη και να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

Τροπολογία 611
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την καταβολή στον προϋπολογισμό 
της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο πρώτο 

Κατά την καταβολή στον προϋπολογισμό 
της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο πρώτο 
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εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να
παρακρατεί το 20 % των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή έξοδα ανάκτησης, 
με εξαίρεση τα ποσά που συνδέονται με μη 
συμμόρφωση που μπορεί να αποδοθεί στις 
διοικητικές υπηρεσίες ή σε άλλους 
επίσημους οργανισμούς.

εδάφιο, το κράτος μέλος παρακρατεί το 
100 % των αντιστοίχων ποσών ως κατ’ 
αποκοπή έξοδα ανάκτησης, με εξαίρεση τα 
ποσά που συνδέονται με μη συμμόρφωση 
που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές 
υπηρεσίες ή σε άλλους επίσημους 
οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν απλότητας και προκειμένου να δοθούν στους οργανισμούς πληρωμών κατάλληλα 
περιθώρια ελιγμών, προτείνω να επιτραπεί στα κράτη μέλη να ανακτούν το 100% ποσών που 
συλλέγονται ως αποτέλεσμα παρατυπιών. Θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον ο κανόνας 50-
50.

Τροπολογία 612
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την καταβολή στον προϋπολογισμό 
της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να
παρακρατεί το 20 % των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή έξοδα ανάκτησης, 
με εξαίρεση τα ποσά που συνδέονται με μη 
συμμόρφωση που μπορεί να αποδοθεί στις 
διοικητικές υπηρεσίες ή σε άλλους 
επίσημους οργανισμούς.

Κατά την καταβολή στον προϋπολογισμό 
της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, το κράτος μέλος παρακρατεί το 
75 % των αντιστοίχων ποσών ως 
κατ’ αποκοπή έξοδα ανάκτησης, με 
εξαίρεση τα ποσά που συνδέονται με μη 
συμμόρφωση που μπορεί να αποδοθεί στις 
διοικητικές υπηρεσίες ή σε άλλους 
επίσημους οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν απλότητας και προκειμένου να δοθούν στους οργανισμούς πληρωμών κατάλληλα 
περιθώρια ελιγμών, προτείνω να επιτραπεί στα κράτη μέλη να ανακτούν το 100% ποσών που 
συλλέγονται ως αποτέλεσμα παρατυπιών. Θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον ο κανόνας 50-
50.

Τροπολογία 613
Clara Eugenia Aguilera García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αφαιρούν κάθε 
αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που 
προκύπτει από τυχόν εκκρεμούσα 
παρατυπία ενός δικαιούχου, όπως 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο, από 
οποιαδήποτε μελλοντική πληρωμή υπέρ 
του δικαιούχου που πρέπει να 
πραγματοποιήσει ο οργανισμός 
πληρωμών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η ουσιαστική διαχείριση των ενισχύσεων και των παρατυπιών σε σχέση με 
τους πόρους των γεωργικών Ταμείων, απαιτείται να είναι σε θέση οι οργανισμοί πληρωμών να 
ανακτούν τα ποσά που προκύπτουν από παρατυπίες, ήτοι να συμψηφίζουν τα εν λόγω ποσά με 
οιεσδήποτε μελλοντικές αποζημιώσεις των δικαιούχων όπως προβλέπεται στην ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 (άρθρο 28 του κανονισμού 908/2014).


	1170200EL.docx

