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14.10.2020 A8-0199/215

Τροπολογία 215
Ulrike Müller
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46α) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια 
όσον αφορά τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ 
και το ΕΓΤΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τη διάρθρωση του 
καθεστώτος ιδιοκτησίας μέσω του 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου. Για να διευκολυνθεί ο 
έλεγχος της συγκέντρωσης γαιών και της 
διάρθρωσης του καθεστώτος 
ιδιοκτησίας, καθώς και η διερεύνηση 
πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, 
περιστατικών διαφθοράς και δόλιας 
συμπεριφοράς, οι δικαιούχοι θα πρέπει, 
κατά περίπτωση, να αναφέρουν την 
ταυτότητα της μητρικής επιχείρησης ή 
των μητρικών επιχειρήσεων τους. Θα 
πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία για 
στους αιτούντες ώστε να ελαχιστοποιείται 
ο διοικητικός φόρτος, π.χ. με την παροχή 
προσυμπληρωμένων αιτήσεων και 
πρόσβασης σε κατάλληλα δεδομένα.
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14.10.2020 A8-0199/216

Τροπολογία 216
Ulrike Müller
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66α) Σε συνέχεια των αιτημάτων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1α για 
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την 
κατανομή των γεωργικών εκτάσεων και 
τη συγκέντρωση γαιών που επηρεάζει την 
πρόσβαση των γεωργών σε αρόσιμες 
γαίες, καθώς και έπειτα από τις 
γνωμοδοτήσεις του Διαμεσολαβητή1β και 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
ανάγκη να αποσαφηνιστεί το καθεστώς 
ιδιοκτησίας των δικαιούχων της ΚΓΠ 
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
εξαπάτησης και κατάχρησης των 
κονδυλίων της ΕΕ, και δεδομένου ότι τα 
διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία1γ 
παρέχουν περιορισμένη εικόνα της 
ιδιοκτησίας και του ελέγχου των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Προκειμένου 
να διευκολυνθεί ο έλεγχος που διενεργούν 
οι δημόσιες αρχές όσον αφορά την 
αρπαγή γαιών και τη συγκέντρωσης γης 
και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη 
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λογοδοσία και διαφάνεια όσον αφορά τη 
στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ, οι 
πληροφορίες σχετικά με το εκάστοτε 
καθεστώς ιδιοκτησίας θα πρέπει επίσης 
να διατίθενται στο κοινό. Ο κατάλογος 
των δικαιούχων κονδυλίων της ΚΓΠ, ο 
οποίος δημοσιεύεται εκ των υστέρων από 
τα κράτη μέλη, θα πρέπει, κατά 
περίπτωση, να επιτρέπει επίσης την 
ταυτοποίηση των μητρικών 
επιχειρήσεων. Τούτο θα συμβάλει 
σημαντικά στην παρακολούθηση του 
εκάστοτε καθεστώτος ιδιοκτησίας και θα 
διευκολύνει τη διερεύνηση πιθανών 
συγκρούσεων συμφερόντων, διαφθοράς 
και δόλιας συμπεριφοράς.
__________________
1α Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με την σημερινή κατάσταση της 
συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ 
(2016/2141(INI))
1β Απόφαση του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή για την υπόθεση 
1782/2019/EWM
1γ Κανονισμός σχετικά με τις 
ενοποιημένες στατιστικές για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις 2018/1091

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/217

Τροπολογία 217
Ulrike Müller
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Chris MacManus

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «βασικές απαιτήσεις της Ένωσης»: 
οι απαιτήσεις που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και στον 
παρόντα κανονισμό.

γ) «βασικές απαιτήσεις της Ένωσης»: 
οι απαιτήσεις που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], στον 
παρόντα κανονισμό, στον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1046 (δημοσιονομικός κανονισμός) 
και στην οδηγία 2014/24/ΕΕ (οδηγία 
σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες).

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/218

Τροπολογία 218
Ulrike Müller
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Chris MacManus

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος περιορίζει τον αριθμό 
των διαπιστευμένων οργανισμών 
πληρωμών του ως εξής:

Κάθε κράτος μέλος, ανάλογα με τις 
συνταγματικές διατάξεις του, περιορίζει 
τον αριθμό των διαπιστευμένων 
οργανισμών πληρωμών του ως εξής:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/219

Τροπολογία 219
Ulrike Müller
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Chris MacManus

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε έναν ενιαίο οργανισμό 
διαχείρισης των δαπανών του ΕΓΤΕ και 
του ΕΓΤΑΑ.

β) σε έναν ενιαίο οργανισμό 
διαχείρισης των δαπανών του ΕΓΤΕ και 
του ΕΓΤΑΑ, σε περίπτωση που υπάρχει 
ένας μόνο οργανισμός σε εθνικό επίπεδο.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/220

Τροπολογία 220
Ulrike Müller
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Chris MacManus

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 63 
παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/… [ο νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός] 
(«δημοσιονομικός κανονισμός»), το 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον 
διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών, έως 
τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται 
του σχετικού οικονομικού έτους, 
καταρτίζει και παρέχει στην Επιτροπή τα 
ακόλουθα:

Για τους σκοπούς του άρθρου 63 
παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046 («δημοσιονομικός 
κανονισμός») και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η νομιμότητα και 
κανονικότητα, το πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για τον διαπιστευμένο 
οργανισμό πληρωμών, έως τις 
15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του 
σχετικού οικονομικού έτους, καταρτίζει 
και παρέχει στην Επιτροπή τις εξής 
πληροφορίες:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/221

Τροπολογία 221
Ulrike Müller
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Chris MacManus

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) μια ετήσια σύνοψη της τελικής 
έκθεσης σχετικά με τους λογιστικούς και 
λοιπούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συμπερασμάτων τους·

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/222

Τροπολογία 222
Ulrike Müller
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Chris MacManus

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Φορείς συντονισμού

1. Σε περίπτωση διαπίστευσης, σε 
ένα κράτος μέλος, περισσότερων του ενός 
οργανισμών πληρωμών, το εν λόγω 
κράτος μέλος ορίζει έναν δημόσιο 
οργανισμό συντονισμού, στον οποίο 
αναθέτει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) τη συλλογή των εγγράφων, των 
δεδομένων και των στοιχείων που πρέπει 
να παρέχονται στην Επιτροπή και τη 
διαβίβασή τους σε αυτήν·
β) τη λήψη ή τον συντονισμό μέτρων 
για τη διόρθωση οποιωνδήποτε 
ελλείψεων κοινής φύσης και την 
ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με τα 
πεπραγμένα καθώς και όσον αφορά τις 
επακόλουθες ενέργειες·
γ) την διασφάλιση εναρμονισμένης 
εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων.
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Ο οργανισμός συντονισμού υπόκειται σε 
ειδική διαπίστευση από το εκάστοτε 
κράτος μέλος όσον αφορά την 
επεξεργασία των δημοσιονομικών 
στοιχείων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο στοιχείο α).
Τα έγγραφα, τα δεδομένα και οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
8 παράγραφοι 3 και 3α, τα οποία 
υποβάλλονται από τους οργανισμούς 
πληρωμών και πρέπει να παρέχονται από 
τον οργανισμό συντονισμού, καλύπτονται 
από το πεδίο εφαρμογής της 
γνωμοδότησης του οργανισμού 
πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 
11 παράγραφος 1 και η διαβίβασή τους 
συνοδεύεται από διαχειριστική δήλωση 
που καλύπτει το σύνολο των εν λόγω 
εκθέσεων.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/223

Τροπολογία 223
Ulrike Müller
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Chris MacManus

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 Άρθρο 39

Αναστολή πληρωμών σε σχέση με την 
πολυετή παρακολούθηση επιδόσεων

Αναστολή και μείωση 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) …/… 
[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.

1. Στην περίπτωση καθυστερημένης ή 
ανεπαρκούς προόδου ως προς την 
κατάκτηση οροσήμων για τους δείκτες 
αποτελεσμάτων, και όταν η αναφερόμενη 
τιμή ενός ή περισσότερων 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], αποκαλύπτουν έλλειμμα άνω του 
25 % για το οικείο έτος αναφοράς, το 
οικείο κράτος μέλος αιτιολογεί το εν λόγω 
έλλειμα πριν από τη συνεδρίαση 
επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 
122 του προαναφερθέντος κανονισμού.
Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν μπορεί να 
αιτιολογήσει το έλλειμμα, η Επιτροπή 
δύναται να ζητήσει, κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης επανεξέτασης, από το οικείο 
κράτος μέλος να σχεδιάσει και να 
καταρτίσει, σε διαβούλευση με την 
Επιτροπή, ένα σχέδιο δράσης και να το 
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υλοποιήσει.
Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή, εντός τριών μηνών από το 
αίτημα της Επιτροπής, το σχέδιο δράσης 
που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων 
διορθωτικών μέτρων και του 
αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος για 
την υλοποίησή του. Το εν λόγω σχέδιο 
δράσης προσδιορίζει σαφώς τις 
παρεμβάσεις που σχετίζονται με τους 
δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους 
έχει εντοπιστεί έλλειμμα. Η Επιτροπή είτε 
ενημερώνει γραπτώς το οικείο κράτος 
μέλος ότι αποδέχεται το σχέδιο δράσης 
είτε αποστέλλει αίτημα για την 
τροποποίησή του. Το οικείο κράτος μέλος 
συμμορφώνεται με το σχέδιο δράσης και 
τηρεί το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα 
για την εκτέλεσή του, όπως έχει γίνει 
αποδεκτό από 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.

Για την κατάρτιση των σχεδίων δράσης 
που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο, η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 100, για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με περαιτέρω 
κανόνες σχετικά με τα στοιχεία των εν 
λόγω σχεδίων δράσης, 
συμπεριλαμβανομένου ιδίως του 
καθορισμού δεικτών προόδου, και τη 
διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων 
δράσης.

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.

2. Σε περίπτωση που το οικείο 
κράτος μέλος δεν υποβάλει ή εφαρμόσει 
το σχέδιο δράσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ή αν το σχέδιο δράσης που 
υποβάλλει το εν λόγω κράτος μέλος είναι 
προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης, η Επιτροπή δύναται, 
έπειτα από διαβούλευση με το οικείο 
κράτος μέλος και παρέχοντάς του τη 
δυνατότητα να απαντήσει εντός 
τουλάχιστον 30 ημερών, να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
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ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30. Σε περίπτωση 
που το οικείο κράτος μέλος έχει 
απαντήσει και υποβάλει τις παρατηρήσεις 
του και η Επιτροπή κρίνει ότι οι 
παρατηρήσεις αυτές είναι ανεπαρκείς, η 
Επιτροπή παρέχει, κατά περίπτωση και 
το αργότερο κατά τον χρόνο έκδοσης της 
εκτελεστικής πράξης, αιτιολόγηση ως 
προς τους λόγους για τους οποίους οι 
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν δεν 
επαρκούν. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 101 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το 
χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται για την 
εκτέλεση του σχεδίου δράσης προτού 
κινηθεί οποιαδήποτε διαδικασία 
αναστολής δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας και σοβαρών 
κοινωνικοοικονομικών κρίσεων που θα 
μπορούσαν να εμποδίσουν το κράτος 
μέλος να εφαρμόσει ορθά το σχέδιο 
δράσης του, συμπεριλαμβανομένης της 
επίτευξης των σχετικών οροσήμων.

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 που έχει 
ανασταλεί για το οικείο κράτος μέλος.

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 οορόσημων για τους δείκτες 
αποτελεσμάτων και την αναφερόμενη 
αξία των δεικτών αποτελεσμάτων. Για 
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως 
«ικανοποιητική πρόοδος» νοείται ότι το 
οικείο κράτος μέλος έχει εφαρμόσει το 
σχέδιο δράσης, έχει επιτύχει τα ορόσημα 
ενώ η αναφερόμενη τιμή των δεικτών 
αποτελεσμάτων συνιστά έλλειμμα 
μικρότερο του 25 % για το σχετικό έτος 
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αναφοράς.
Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να 
κοινοποιήσει οικειοθελώς στην Επιτροπή 
την πρόοδο του σχεδίου δράσης κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους, 
προκειμένου να μπορέσει η Επιτροπή να 
αξιολογήσει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη των 
οροσήμων. Εάν ένα κράτος μέλος μπορεί 
να αποδείξει ότι το έλλειμμα που οδήγησε 
στην αναστολή μειώθηκε σε λιγότερο από 
25 % κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους, τα ανασταλέντα ποσά 
επιστρέφονται.
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.

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.

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.

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
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40 Άρθρο 40

Αναστολή πληρωμών σε σχέση με 
ελλείψεις στα συστήματα διακυβέρνησης

Αναστολή πληρωμών σε σχέση με 
ελλείψεις στα συστήματα διακυβέρνησης

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

1. Όταν εντοπίζονται σοβαρές 
ελλείψεις στη λειτουργία των συστημάτων 
διακυβέρνησης και επισημαίνονται στη 
διαχειριστική δήλωση ενός οργανισμού 
πληρωμών, στη γνωμοδότηση του 
οργανισμού πιστοποίησης ή κατά τη 
διάρκεια των ελέγχων της Επιτροπής 
δυνάμει του άρθρου 47, η Επιτροπή ζητεί 
από το οικείο κράτος μέλος να απαντήσει 
και να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με 
τα πορίσματα εντός δύο μηνών από την 
υποβολή του αιτήματος, προκειμένου να 
αξιολογηθεί η ανάγκη για διορθωτικές 
ενέργειες και, όπου κρίνεται απαραίτητο, 
για την εφαρμογή σχεδίου δράσης. Μετά 
τη λήξη της εν λόγω περιόδου, η Επιτροπή 
ζητεί, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, από 
το οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει τις 
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, 
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σύμφωνα με σχέδιο δράσης με σαφείς 
δείκτες προόδου εκπονούμενο σε 
συνεργασία με τη Επιτροπή.

Εντός τριών μηνών από το αίτημα της 
Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, συμπεριλαμβανομένων των 
αναγκαίων διορθωτικών μέτρων και το 
αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την 
εκτέλεσή του. Η Επιτροπή είτε κοινοποιεί 
γραπτώς στο οικείο κράτος μέλος ότι 
αποδέχεται το σχέδιο δράσης είτε του 
αποστέλλει αίτημα για τροποποιήσεις. Το 
οικείο κράτος μέλος συμμορφώνεται με 
το σχέδιο δράσης και τηρεί το 
αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την 
εκτέλεσή του, όπως έχει γίνει αποδεκτό 
από 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.

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 100 για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με περαιτέρω 
κανόνες σχετικά με τα στοιχεία των 
σχεδίων δράσης, που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο, και τη διαδικασία 
υλοποίησής τους.

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.

2. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη 
δεν υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου ή το εν λόγω σχέδιο 
δράσης είναι προδήλως ανεπαρκές για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης ή εάν δεν 
έχει εφαρμοστεί σύμφωνα με το γραπτό 
αίτημα της Επιτροπής που αναφέρεται 
στην εν λόγω παράγραφο, 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. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 101 παράγραφος 2.

Η αναστολή επιβάλλεται σύμφωνα με την Η αναστολή επιβάλλεται σύμφωνα με την 
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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.

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.

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

3. 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. Σε περίπτωση που το οικείο 
κράτος μέλος έχει απαντήσει και 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του και η 
Επιτροπή κρίνει ότι οι παρατηρήσεις 
αυτές είναι ανεπαρκείς, η Επιτροπή 
παρέχει, κατά περίπτωση και το αργότερο 
κατά τον χρόνο έκδοσης της 
εκτελεστικής πράξης, αιτιολόγηση ως 
προς τους λόγους για τους οποίους οι 
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν δεν 
επαρκούν.

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.

Οι εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν 
τις μηνιαίες πληρωμές του άρθρου 19 
παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές 
του άρθρου 30 λαμβάνουν υπόψη τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 
βάσει του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 
1.
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