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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η μείωση του γραφειοκρατικού 
φόρτου αποτελεί έναν από τους βασικούς 
στόχους και τις κύριες προκλήσεις τις 
μεταρρύθμισης της ΚΓΠ. Μέσω 
πρακτικών ορίων ανοχής και ελάχιστων 
ορίων ζημίας, καθώς και μέσω μιας 
ισορροπημένης σχέσης μεταξύ 
εμπιστοσύνης και ελέγχου θα πρέπει να 
περιοριστούν σε ένα λογικό επίπεδο οι 
μελλοντικές γραφειοκρατικές 
επιβαρύνσεις των κρατών μελών και των 
δικαιούχων. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να 
τροποποιηθούν ορισμένα βασικά στοιχεία 
του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
όσον αφορά τη διαπίστευση των 
οργανισμών πληρωμών και των 

(3) Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να 
τροποποιηθούν ορισμένα βασικά στοιχεία 
του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
όσον αφορά τη διαπίστευση των 
οργανισμών πληρωμών και των 
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οργανισμών συντονισμού, το περιεχόμενο 
του συστήματος παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τα μέτρα που 
πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο 
της δημόσιας παρέμβασης και την 
αποτίμηση των ενεργειών που αφορούν τη 
δημόσια αποθεματοποίηση, τις μειώσεις 
και την αναστολή των επιστροφών στα 
κράτη μέλη, την αντιστάθμιση μεταξύ 
δαπανών και εσόδων στο πλαίσιο των 
ταμείων, την ανάκτηση των οφειλών, τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται στους 
δικαιούχους σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης προς τους όρους 
επιλεξιμότητας, όσον αφορά τους κανόνες 
για τις εγγυήσεις, τη λειτουργία του 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου, τα μέτρα που αποκλείονται 
από την εξέταση των συναλλαγών, τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο 
της πολλαπλής συμμόρφωσης, τους 
κανόνες για τη διατήρηση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τους κανόνες για το 
γενεσιουργό αίτιο και τη συναλλαγματική 
ισοτιμία που πρέπει να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν 
το ευρώ και όσον αφορά το περιεχόμενο 
του κοινού πλαισίου αξιολόγησης των 
μέτρων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να
πραγματοποιεί Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

οργανισμών συντονισμού, το περιεχόμενο 
του συστήματος παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τα μέτρα που 
πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο 
της δημόσιας παρέμβασης και την 
αποτίμηση των ενεργειών που αφορούν τη 
δημόσια αποθεματοποίηση, τις μειώσεις 
και την αναστολή των επιστροφών στα 
κράτη μέλη, την αντιστάθμιση μεταξύ 
δαπανών και εσόδων στο πλαίσιο των 
ταμείων, την ανάκτηση των οφειλών, τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται στους 
δικαιούχους σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης προς τους όρους 
επιλεξιμότητας, όσον αφορά τους κανόνες 
για τις εγγυήσεις, τη λειτουργία του 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου, τα μέτρα που αποκλείονται 
από την εξέταση των συναλλαγών, τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο 
της πολλαπλής συμμόρφωσης, τους 
κανόνες για τη διατήρηση των μόνιμων 
βοσκοτόπων, τους κανόνες για το 
γενεσιουργό αίτιο και τη συναλλαγματική 
ισοτιμία που πρέπει να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν 
το ευρώ και όσον αφορά το περιεχόμενο 
του κοινού πλαισίου αξιολόγησης των 
μέτρων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
πραγματοποιεί Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το 
Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να εκδίδει 
γνώμη σχετικά με αυτές τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις κατόπιν αιτήσεως 
είτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είτε 
του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 
287, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη 
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Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Έτσι παρέχεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο η δυνατότητα να διαμορφώσουν τις 
απόψεις τους με βάση την εμπειρογνωμοσύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για τους 
οργανισμούς πιστοποίησης και τους 
οργανισμούς πληρωμών δεν θα πρέπει να 
συνεπάγονται περαιτέρω αύξηση του 
γραφειοκρατικού φόρτου στα κράτη μέλη 
και θα πρέπει προπαντός να 
συμμορφώνονται προς τα διεθνή πρότυπα 
ελέγχου. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής 
και το περιεχόμενο των προς πιστοποίηση 
αντικειμένων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
ισορροπημένη σχέση κόστους-οφέλους 
και θα πρέπει να αποδεικνύεται σαφής 
προστιθέμενη αξία βάσει των πρόσθετων 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Κάθε μέτρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα 
υπόκειται σε παρακολούθηση και 
αξιολόγηση ώστε να βελτιώνεται η 
ποιότητά του και να αποδεικνύεται η 
αποτελεσματικότητά του. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί ένας 
κατάλογος δεικτών και να αξιολογείται 
από την Επιτροπή ο αντίκτυπος της 

(68) Κάθε μέτρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα 
υπόκειται σε παρακολούθηση και 
αξιολόγηση ώστε να βελτιώνεται η 
ποιότητά του και να αποδεικνύεται η 
αποτελεσματικότητά του. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί ένας 
κατάλογος δεικτών με επίπεδα αναφοράς
και επίπεδα-στόχους και να αξιολογείται 
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πολιτικής της ΚΓΠ σε σχέση με τους 
στόχους πολιτικής. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να καθορίσει ένα πλαίσιο για την κοινή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση που θα 
εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα σχετικά 
δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων από τα κράτη μέλη, είναι 
διαθέσιμα εγκαίρως. Προς τον σκοπό αυτό, 
θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες σε 
δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ 
δυνητικών πηγών δεδομένων. Επιπλέον, 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Ένας προϋπολογισμός για 
την “Ευρώπη 2020” - Μέρος II» 
αναφέρεται ότι οι δαπάνες που σχετίζονται 
με το κλίμα στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης θα πρέπει να αυξηθούν σε 
τουλάχιστον 20%, με συνεισφορά 
διαφόρων πολιτικών. Η Επιτροπή θα 
πρέπει συνεπώς να είναι σε θέση να 
εκτιμήσει τον αντίκτυπο της ενωσιακής 
στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ όσον 
αφορά τους στόχους για το κλίμα.

από την Επιτροπή ο αντίκτυπος της 
πολιτικής της ΚΓΠ σε σχέση με τους 
στόχους πολιτικής. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να καθορίσει ένα πλαίσιο για την κοινή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση που θα 
εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα σχετικά 
δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων από τα κράτη μέλη, είναι 
διαθέσιμα εγκαίρως. Προς τον σκοπό αυτό, 
θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες σε 
δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ 
δυνητικών πηγών δεδομένων και να 
αποκομίσει όσα το δυνατόν περισσότερα 
από τις υφιστάμενες πηγές δεδομένων.
Επίσης, το πλαίσιο παρακολούθησης και 
αξιολόγησης πρέπει να λάβει υπόψη και 
να αντικατοπτρίσει σωστά τη διάρθρωση 
της ΚΓΠ. Αυτό πρέπει να ληφθεί δεόντως 
υπόψη. Επιπλέον, στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών «Ένας προϋπολογισμός 
για την “Ευρώπη 2020” - Μέρος II» 
αναφέρεται ότι οι δαπάνες που σχετίζονται 
με το κλίμα στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης θα πρέπει να αυξηθούν σε 
τουλάχιστον 20%, με συνεισφορά 
διαφόρων πολιτικών. Η Επιτροπή θα 
πρέπει συνεπώς να είναι σε θέση να 
εκτιμήσει τον αντίκτυπο της ενωσιακής 
στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ όσον 
αφορά τους στόχους για το κλίμα.

Αιτιολόγηση

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων απαιτείται η χρήση επιπέδων αναφοράς και επιπέδων-
στόχων

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, βάσει αναλύσεως κινδύνου, 
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εξετάζει τα έγγραφα τεκμηρίωσης που 
παρέχουν τα κράτη μέλη και αξιολογεί τη 
λειτουργία των συστημάτων, για να 
επιβεβαιώσει ότι οι φορείς διαχείρισης 
και ελέγχου πληρούν τους όρους εθνικής 
διαπίστευσης.

Αιτιολόγηση

Για να μειωθεί ο κίνδυνος του να αφεθεί ο εντοπισμός οποιασδήποτε αποτυχίας σε 
μεταγενέστερους ελέγχους, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε συχνότερους ελέγχους και 
δημοσιονομικές διορθώσεις, η Επιτροπή, ως τελικός υπεύθυνος για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού, θα έχει εποπτικό ρόλο στη διαδικασία πιστοποίησης. Δεδομένων δε των 
δυσχερειών που ενέχουν οι δημοσιονομικές διορθώσεις, μια που οι φορολογούμενοι πληρώνουν 
δυο φορές και γίνεται εκτεταμένη χρήση των κατ' αποκοπή διορθώσεων, είναι άκρως 
σημαντικό να εξασφαλιστεί το κατάλληλο σύστημα προληπτικού ελέγχου. Ένα τέτοιο σύστημα 
φυσικά δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό χωρίς να έχει η Επιτροπή εποπτικό ρόλο ως προς 
την εθνική διαδικασία πιστοποίησης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σύνοψη των αποτελεσμάτων όλων των 
διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και 
ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, καθώς και 
ανάλυση συστηματικών ή 
επαναλαμβανόμενων αδυναμιών και τα 
διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή 
προβλέπεται να ληφθούν.

γ) σύνοψη των εξής:

(i) σύνοψη των αποτελεσμάτων όλων των 
διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και 
ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, καθώς 
και ανάλυση συστηματικών και 
επαναλαμβανόμενων αδυναμιών και τα 
διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή 
προβλέπεται να ληφθούν,
(ii) στατιστικές ελέγχου που 
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102, 
παράγραφος 1, στοιχείο γ), σημείο v), και
(iii) άλλοι έλεγχοι που θεωρούνται 
σχετικοί.
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Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ένα ή περισσότερα από τα 
κριτήρια διαπίστευσης της παραγράφου 2 
δεν πληρούνται ή παύουν να πληρούνται 
από διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών, 
το κράτος μέλος ανακαλεί τη διαπίστευση, 
εκτός εάν ο οργανισμός πληρωμών προβεί 
στις απαιτούμενες προσαρμογές εντός 
προθεσμίας που καθορίζεται ανάλογα με 
τη σοβαρότητα του προβλήματος.

5. Όταν ένα ή περισσότερα από τα 
κριτήρια διαπίστευσης της παραγράφου 2 
δεν πληρούνται ή παύουν να πληρούνται 
από διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών, 
το κράτος μέλος, με πρωτοβουλία του ή 
κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής,
ανακαλεί τη διαπίστευση, εκτός εάν ο 
οργανισμός πληρωμών προβεί στις 
απαιτούμενες προσαρμογές εντός 
προθεσμίας που καθορίζεται ανάλογα με 
τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) κανόνες σχετικά με το εύρος και τις 
εργασίες στις οποίες βασίζεται η 
διαχειριστική διακήρυξη των οργανισμών 
πληρωμών·

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει με σαφήνεια μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων το εύρος και 
τις εργασίες στις οποίες βασίζονται οι διακηρύξεις των οργανισμών πληρωμών·

Τροπολογία 9
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των σχετικών πράξεων, 
καθώς και την τήρηση της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί, σύμφωνα με τα διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου, 
κατόπιν τυχαίων ελέγχων βάσει ανάλυσης 
κινδύνων και λαμβάνοντας υπόψη τα 
προηγούμενα αποτελέσματα του κράτους 
μέλους, όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία των συστημάτων ελέγχου, τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων, καθώς και την τήρηση 
της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. Στη γνώμη αυτή θα 
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, εάν και κατά 
πόσον ο έλεγχος θέτει υπό αμφισβήτηση 
τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στη 
διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 3, 
στοιχείο β).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γνωμοδοτήσεις των οργανισμών 
πιστοποίησης θα δημοσιοποιούνται 
κατάλληλα.

Τροπολογία 11
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται από τα 
κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [ΑΑ].

διαγράφεται

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 στοιχείο δ)·

α) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένου 
του εκσυγχρονισμού των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, της επίτευξης της
ανταγωνιστικότητας, της τομεακής 
ολοκλήρωσης, της καινοτομίας και του 
προσανατολισμού στην αγορά·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η τομεακή γεωργική νομοθεσία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, 
στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που 
διενεργούνται και τα αποτελέσματά τους, 
και τα κράτη μέλη δεν τηρούν την 
προθεσμία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές που 

Σε περίπτωση που η τομεακή γεωργική 
νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
υποβάλλουν, εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, στοιχεία για τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 61 και τα αποτελέσματά τους, 
και εάν τα κράτη μέλη δεν τηρούν την 
προθεσμία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να 
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αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις 
ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν 
εγκαίρως.

αναστείλει, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάρκεια της καθυστέρησης και σύμφωνα 
με τους λεπτομερείς κανόνες που έχει 
θεσπίσει με βάση το άρθρο 48, 
παράγραφος 5, τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 ή τις 
ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται 
στο άρθρο 35 για τις οποίες τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν 
εγκαίρως, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή 
έχει παράσχει στα κράτη μέλη όλες τις 
πληροφορίες, έντυπα και εξηγήσεις που 
χρειάζονται για τη συγκέντρωση των 
σχετικών στατιστικών αρκετά πιο πριν 
από την έναρξη της περιόδου αναφοράς.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη τα απαραίτητα έντυπα και διευκρινήσεις 
εγκαίρως ως προς την έναρξη της περιόδου έρευνας.  

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) εάν ένας οργανισμός πληρωμών 
συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
διαπίστευσης που ορίζονται στο άρθρο 7, 
παράγραφος 2, καθώς και εάν το κράτος 
μέλος εφαρμόζει σωστά τις διατάξεις του 
άρθρου 7, παράγραφος 5·

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στα κράτη μέλη και ελέγχει εάν οι 
οργανισμοί πληρωμών συμμορφώνονται με τα κριτήρια διαπίστευσης. Σε περίπτωση που ένας 
διαπιστευμένος οργανισμός παύει να πληροί ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια διαπίστευσης, 
το κράτος μέλος ανακαλεί τη διαπίστευση.

Τροπολογία 15
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) τις εργασίες που υποχρεούνται να 
διενεργούν οι οργανισμοί πιστοποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 9·

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί επιτόπιες επισκέψεις κατά τις οποίες θα πρέπει να ελέγχει εάν 
οι οργανισμοί πιστοποίησης εκτελούν τις εργασίες τις οποίες υποχρεούνται να διενεργούν 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γγ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 56, παρ. 1

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή ελέγχει εάν το κράτος μέλος έχει ζητήσει από τον δικαιούχο την ανάκτηση 
οποιασδήποτε αχρεωστήτως καταβληθείσας πληρωμής ως επακόλουθο παρατυπίας ή αμέλειας.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ειδοποιεί εγκαίρως, πριν από 
τον επιτόπιο έλεγχο, το σχετικό κράτος 
μέλος ή το κράτος μέλος στην επικράτεια 
του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί ο 
έλεγχος. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν 
να μετέχουν υπάλληλοι του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Η Επιτροπή ειδοποιεί εγκαίρως, πριν από 
τον επιτόπιο έλεγχο, το σχετικό κράτος 
μέλος ή το κράτος μέλος στην επικράτεια 
του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί ο 
έλεγχος και συντονίζει τους ελέγχους.
Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να 
μετέχουν υπάλληλοι του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους. Η Επιτροπή δημιουργεί 
ένα γραφείο τεχνικής υποστήριξης για τις 
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τοπικές και περιφερειακές αρχές με 
σκοπό να αντιμετωπίζονται τα παράπονά 
τους για γραφειοκρατικό φόρτο κατά 
τους επιτόπιους ελέγχους που αφορούν 
τους γεωργούς.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή στηρίζει τις 
δημοσιονομικές της διορθώσεις σε 
επιμέρους περιπτώσεις παρατυπιών που 
έχουν διαπιστωθεί ή λαμβάνοντας υπόψη 
τη συστημική φύση της παρατυπίας 
προκειμένου να καθορίσει εάν θα πρέπει 
να εφαρμοστεί διόρθωση κατά 
παρέκταση ή κατ’ αποκοπή.
Κατ’ αποκοπή διορθώσεις εφαρμόζονται 
μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν είναι 
δυνατόν, λόγω της φύσης της υπόθεσης, 
είτε να προσδιοριστούν η έκταση και το 
ύψος της διαπιστούμενης παρατυπίας 
είτε να προσδιοριστεί με παρέκταση το 
προς διόρθωση ποσό.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από κάθε απόφαση απόρριψης της 
χρηματοδότησης, τα αποτελέσματα των 
ελέγχων της Επιτροπής, καθώς και οι 
απαντήσεις του σχετικού κράτους μέλους, 
κοινοποιούνται εγγράφως και, κατόπιν, τα 
δύο μέρη επιχειρούν να καταλήξουν σε 
συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν.

Πριν από κάθε απόφαση απόρριψης της 
χρηματοδότησης, τα αποτελέσματα των 
ελέγχων της Επιτροπής, καθώς και οι 
απαντήσεις του σχετικού κράτους μέλους, 
κοινοποιούνται εγγράφως και, κατόπιν, τα 
δύο μέρη επιχειρούν να καταλήξουν σε 
συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται η 



PE489.355v02-00 14/24 AD\913067EL.doc

EL

δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
αποδείξουν, μέσω εξέτασης των σχετικών 
τεκμηρίων, ότι η πραγματική έκταση της 
παρατυπίας είναι μικρότερη από ότι κατά 
την αξιολόγηση της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα που προτείνεται για τις δημοσιονομικές διορθώσεις θα πρέπει να συμβαδίζει με τα 
ισχύοντα για τα λοιπά προγράμματα επιμερισμένης διαχείρισης, όπως το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το 
Ταμείο Συνοχής.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το κράτος 
μέλος δύναται να ζητήσει, εντός τεσσάρων 
μηνών, την έναρξη διαδικασίας 
συμβιβασμού των αντίστοιχων θέσεων. Τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής 
ανακοινώνονται με έκθεση προς την 
Επιτροπή, η οποία τα εξετάζει, πριν 
αποφασίσει να απορρίψει ενδεχομένως τη 
χρηματοδότηση.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το κράτος 
μέλος δύναται να ζητήσει, εντός τεσσάρων 
μηνών, την έναρξη διαδικασίας 
συμβιβασμού των αντίστοιχων θέσεων. Τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής 
ανακοινώνονται με έκθεση προς την 
Επιτροπή, η οποία πρέπει να τα λάβει 
υπόψη πριν αποφασίσει να απορρίψει 
ενδεχομένως τη χρηματοδότηση.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εθνικές ενισχύσεις ή παραβάσεις για τις 
οποίες έχει κινηθεί η διαδικασία του 
άρθρου 108 ή του άρθρου 258 της 
Συνθήκης αντίστοιχα·

β) εθνικές ενισχύσεις για τις οποίες έχει 
κινηθεί από την Επιτροπή η διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 108, παράγραφος 
2 της Συνθήκης ή παραβάσεις για τις 
οποίες η Επιτροπή έχει διαβιβάσει 
προειδοποιητική επιστολή στο κράτος 
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μέλος σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης·

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από 
την πρώτη ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε 
παρατυπία και καταγράφουν τα αντίστοιχα 
ποσά στο βιβλίο οφειλετών του 
οργανισμού πληρωμών. 

1. Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα 
πληρωμή ως επακόλουθο παρατυπίας ή 
αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση 
από τον δικαιούχο εντός ενός έτους από 
την πρώτη ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε 
παρατυπία και καταγράφουν τα αντίστοιχα 
ποσά στο βιβλίο οφειλετών του 
οργανισμού πληρωμών. Η Επιτροπή 
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσει ότι καταχωρίζονται όλα τα 
χρέη.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή είναι η τελική υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και δική της 
αρμοδιότητα είναι να διασφαλίζει ότι τα ποσά που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς "της" 
φανερώνουν όλες τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές και είναι ορθά.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν το σύνολο των πραγματοποιηθέντων 
και των προβλεπόμενων εξόδων 
ανάκτησης υπερβαίνει το προς ανάκτηση 
ποσό ή

α) εάν το σύνολο των πραγματοποιηθέντων 
και των προβλεπόμενων εξόδων 
ανάκτησης υπερβαίνει το προς είσπραξη 
ποσό· προς τούτο, σε συνεργασία με τα 
αντίστοιχα κράτη μέλη η Επιτροπή ορίζει 
ένα ελάχιστο όριο προσαρμοσμένο στην 
κατάσταση των αντίστοιχων κρατών 
μελών.
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Αιτιολόγηση

Η ανάκτηση μικρών ποσών συνεπάγεται σημαντικό γραφειοκρατικό φόρτο.  Κατά συνέπεια, δεν 
θα πρέπει να ανακτώνται ποσά κάτω από ένα καθορισμένο ελάχιστο όριο ζημίας, ώστε να 
εξασφαλίζεται ισορροπημένη σχέση κόστους-οφέλους. 

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί η ορθή και 
αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων 
σχετικά με την ανάκτηση που αναφέρονται 
στο παρόν τμήμα, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με 
το άρθρο 111 σχετικά με τις ειδικές 
υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν τα 
κράτη μέλη.

Για να διασφαλιστεί η ορθή και 
αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων 
σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις 
διαδικασίες για την ανάκτηση των 
οφειλών και των σχετικών τόκων 
υπερημερίας που αναφέρονται στο παρόν 
τμήμα, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης σύμφωνα με το άρθρο 111 σχετικά 
με τις ειδικές υποχρεώσεις που πρέπει να 
τηρούν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την εξασφάλιση πραγματικής πρόληψης 
κατά της απάτης ιδίως όσον αφορά τις 
περιοχές με υψηλό επίπεδο κινδύνου, που 
θα ενεργεί αποτρεπτικά λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος και τα οφέλη καθώς και 
την αναλογικότητα των μέτρων·

β) τη διασφάλιση πραγματικής πρόληψης 
κατά της απάτης ιδίως όσον αφορά τους 
τομείς με υψηλό επίπεδο κινδύνου, που θα 
ενεργεί αποτρεπτικά λαμβανομένων υπόψη 
του κόστους και των οφελών καθώς και 
της αναλογικότητας των μέτρων·

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση πρέπει να γίνει πιο έντονη. 

Τροπολογία 26
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σύστημα που εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 60 
παράγραφος 2 περιλαμβάνει, πλην 
αντίθετων διατάξεων, συστηματικό 
διοικητικό έλεγχο όλων των αιτήσεων 
ενίσχυσης στον οποίο προστίθενται 
επιτόπιοι έλεγχοι.

1. Το σύστημα που εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 60 
παράγραφος 2 περιλαμβάνει, πλην 
αντίθετων διατάξεων, συστηματικό 
διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων ενίσχυσης
και των απαιτήσεων πληρωμής με την 
εφαρμογή προσέγγισης βάσει ανάλυσης 
κινδύνων ανάλογα με το απαιτούμενο 
επίπεδο αξιοπιστίας, στον οποίο 
προστίθενται επιτόπιοι έλεγχοι που 
αποσκοπούν στην παρακολούθηση του 
επιπέδου εγγενούς κινδύνου και των 
οποίων ο αριθμός προσαρμόζεται 
ανάλογα με τους εγγενείς κινδύνους και 
τους κινδύνους του ελέγχου.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, 
η αρμόδια αρχή επιλέγει το δείγμα ελέγχου 
από το σύνολο των αιτούντων, το οποίο 
περιλαμβάνει, ενδεχομένως, εν μέρει 
τυχαίο δείγμα και εν μέρει δείγμα με βάση 
ανάλυση κινδύνου, ώστε να προκύψει ένα 
αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, 
στοχεύοντας παράλληλα σε σοβαρότερα 
σφάλματα.

2. Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, 
η αρμόδια αρχή επιλέγει το δείγμα ελέγχου 
από το σύνολο των αιτούντων, το οποίο 
περιλαμβάνει, ενδεχομένως, εν μέρει 
τυχαίο δείγμα και εν μέρει δείγμα με βάση 
ανάλυση κινδύνου, ώστε να προκύψει ένα 
αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, 
στοχεύοντας παράλληλα στους τομείς 
στους οποίους ο κίνδυνος σφάλματος 
είναι υψηλότερος.

Στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της 
αναλογικότητας των ελέγχων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι 
παράγοντες όπως:
– το ύψος των σχετικών ποσών·
– η έκβαση προηγούμενων λογιστικών 
ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στα 
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συστήματα διαχείρισης και ελέγχου·
– η εθελοντική συμμετοχή σε συστήματα 
διαχείρισης που είναι διαπιστευμένα με 
βάση αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο 
επιτόπιων ελέγχων που είναι αναγκαίοι για 
την αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων, καθώς και τους όρους υπό τους 
οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να 
αυξήσουν τους ελέγχους αυτούς ή να τους 
μειώσουν εφόσον τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου λειτουργούν ορθά 
και τα ποσοστά σφαλμάτων βρίσκονται σε 
αποδεκτό επίπεδο·

β) τους κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο 
επιτόπιων ελέγχων που είναι αναγκαίοι για 
την αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων, καθώς και τους όρους υπό τους 
οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να 
αυξήσουν τους ελέγχους αυτούς ή να τους 
μειώσουν εφόσον τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου λειτουργούν ορθά 
και τα ποσοστά σφαλμάτων βρίσκονται σε 
αποδεκτό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να εκτιμήσει 
τα κριτήρια της Επιτροπής για να 
δικαιολογήσει τη μείωση αυτών των 
ελέγχων·

Αιτιολόγηση

Η εμπειρογνωμοσύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τον 
νομοθέτη, ενώ θα διασαφηνίσει τα κριτήρια της Επιτροπής για τη μείωση των ελέγχων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ανακτώνται πλήρως τα ποσά τα οποία 
αφορούν η κατάργηση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και οι κυρώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

(3) Ανακτώνται πλήρως τα ποσά τα οποία 
αφορούν η κατάργηση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και οι κυρώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 56, παράγραφος 3.
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Αιτιολόγηση

Η ανάκτηση μικρών ποσών συνεπάγεται σημαντικό γραφειοκρατικό φόρτο.  Κατά συνέπεια δεν 
θα πρέπει να ανακτώνται ποσά κάτω από ένα καθορισμένο ελάχιστο όριο ζημίας, ώστε να 
εξασφαλίζεται ισορροπημένη σχέση κόστους-οφέλους. 

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται 
στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων που 
αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxx[ΑΕ] και στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΑΑ/xxx.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις 
πολλαπλής συμμόρφωσης.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
γεωργικές εκτάσεις, και ιδιαίτερα οι 
εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να 
διατηρούνται σε καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για τους δικαιούχους σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση με βάση το παράρτημα II, 
λαμβάνοντας υπόψη τους τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
γεωργικές εκτάσεις, και ιδιαίτερα οι 
εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να 
διατηρούνται σε καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για τους δικαιούχους σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, κατά τις οποίες θα 
απαιτούνται συγκεκριμένες και τακτικά 
ασκούμενες δραστηριότητες ή αποχή από 
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περιοχών, όπως το έδαφος και οι 
κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η 
χρήση γης, η αμειψισπορά, οι γεωργικές 
πρακτικές και η διάρθρωση των 
εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη μέλη δεν 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν 
προβλέπονται στο παράρτημα II.

ορισμένες δραστηριότητες, με βάση το 
παράρτημα II, λαμβάνοντας υπόψη τους τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
συγκεκριμένων περιοχών, όπως το έδαφος 
και οι κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η 
χρήση γης, η αμειψισπορά, οι γεωργικές 
πρακτικές και η διάρθρωση των 
εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη μέλη δεν 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν 
προβλέπονται στο παράρτημα II.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι οι ενωσιακές ενισχύσεις καταβάλλονται όντως για μία δραστηριότητα, 
οι ελάχιστες απαιτήσεις της ΚΓΠΚ πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες και τακτικά 
ασκούμενες δραστηριότητες.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον υπολογισμό των μειώσεων και των 
αποκλεισμών αυτών λαμβάνονται υπόψη η 
σοβαρότητα, η έκταση, ο διαρκής 
χαρακτήρας και η επανάληψη της 
διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης, καθώς 
και τα κριτήρια που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2, 3 και 4.

Για τον υπολογισμό των μειώσεων και των 
αποκλεισμών αυτών, λαμβάνονται υπόψη 
η σοβαρότητα, οι συνέπειες, η έκταση, ο 
διαρκής χαρακτήρας και η επανάληψη της 
διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης, καθώς 
και τα κριτήρια που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2, 3 και 4. Ως γενική αρχή, η 
ποινή είναι αναλογική προς τη 
σοβαρότητα και τις συνέπειες της 
παράβασης των υποχρεώσεων πολλαπλής 
συμμόρφωσης ή εξαρτάται από αυτές.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ευθυγραμμίζει τον κανονισμό με τις διατάξεις της Συνθήκης, οι οποίες 
προβλέπουν ότι η περιβαλλοντική ζημία πρέπει, εν είδει προτεραιότητας, να αποκαθίσταται 
στην πηγή της και ο ρυπαίνων πρέπει να πληρώνει. Επομένως οι ποινές που επιβάλλονται στο 
πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης πρέπει να υπολογίζονται κατ’ αναλογία προς τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Τροπολογία 33
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που 
οφείλεται σε αμέλεια, το ποσοστό της 
μείωσης δεν υπερβαίνει το 5% και, σε 
περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη 
συμμόρφωσης, το 15%.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που 
οφείλεται σε αμέλεια, το ποσοστό της 
μείωσης είναι τουλάχιστον 1% και έως 5% 
και, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη 
συμμόρφωσης, τουλάχιστον 10%.

Αιτιολόγηση

Ο στόχος αυτής της τροποποίησης στη διατύπωση είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα 
αυτού του μέσου και να ενθαρρυνθούν οι δικαιούχοι να μην είναι αμελείς.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση σκόπιμης μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν 
είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 20% και 
μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη 
αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα 
καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για ένα 
ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

3. Σε περίπτωση σκόπιμης μη 
συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν 
είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 25% και 
μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη 
αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα 
καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύει για ένα 
ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

Αιτιολόγηση

Ο στόχος αυτής της τροποποίησης στη διατύπωση είναι να ενθαρρυνθούν οι δικαιούχοι να 
λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της σκόπιμης μη συμμόρφωσης.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορίζεται κοινό πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης με 

Καθορίζεται κοινό πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης με 
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στόχο τη μέτρηση της αποδοτικότητας της 
κοινής γεωργικής πολιτικής. Περιλαμβάνει 
όλα τα μέσα που αφορούν την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και ιδίως τις άμεσες ενισχύσεις που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΑΕ/xxx, τα μέτρα στήριξης της αγοράς που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΚΟΑ/xxx, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx και την εφαρμογή της 
πολλαπλής συμμόρφωσης που 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

στόχο τη μέτρηση της αποδοτικότητας της 
κοινής γεωργικής πολιτικής. Περιλαμβάνει 
όλα τα μέσα που αφορούν την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και ιδίως τις άμεσες ενισχύσεις που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΑΕ/xxx, τα μέτρα στήριξης της αγοράς που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΚΟΑ/xxx, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx και την εφαρμογή της 
πολλαπλής συμμόρφωσης που 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αξιοποιεί τις 
συνέργειες και βασίζεται όσο το δυνατόν 
περισσότερο σε ήδη διαθέσιμα στοιχεία 
και πηγές.

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση δεν πρέπει να συνεπάγεται περαιτέρω αύξηση του ήδη 
υφιστάμενου γραφειοκρατικού φόρτου για τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους.  Κατά συνέπεια, 
η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιεί τις ήδη υφιστάμενες πηγές δεδομένων και να επιτυγχάνει 
αποτελέσματα συνέργειας.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τη δέσμη ειδικών δεικτών για τους 
στόχους που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο. Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3.

Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τη δέσμη ειδικών δεικτών και 
επιπέδων-στόχων για τους στόχους που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
προσδιορίσουν επίπεδα αναφοράς και 
επίπεδα-στόχους για τους δείκτες αυτούς.
Εν οι λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 3.
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να θέτει επίπεδα-στόχους για τους δείκτες, ώστε να είναι δυνατή η 
αξιολόγηση των στόχων.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες όσον αφορά τις 
πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν 
τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε 
δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ 
δυνητικών πηγών δεδομένων. Εν οι λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 113 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες όσον αφορά τις 
πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν 
τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε 
δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ 
δυνητικών πηγών δεδομένων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις δεν πρέπει να 
συνεπάγονται περαιτέρω αύξηση του 
γραφειοκρατικού φόρτου για τα κράτη 
μέλη και τους δικαιούχους. Εν οι λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 113 παράγραφος 3.
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