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Τροπολογία 265
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η εμπλοκή των οργανισμών 
πληρωμών που έχουν διαπιστευθεί από τα 
κράτη μέλη αποτελεί βασική προϋπόθεση 
στο νέο μοντέλο υλοποίησης, προκειμένου 
να υπάρξει εύλογη διαβεβαίωση ότι οι 
στόχοι και οι σκοποί που καθορίζονται στα 
σχετικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
επιτευχθούν με τις παρεμβάσεις που 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
προβλέπεται ρητά στον παρόντα 
κανονισμό ότι μόνο οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από τους 
διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών 
μπορούν να επιστρέφονται από τον 
ενωσιακό προϋπολογισμό. Επιπλέον, οι 
δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την 
Ένωση για τις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον κανονισμό για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα πρέπει να 
έχουν αντίστοιχη εκροή και να 
συμμορφώνονται με τις βασικές ενωσιακές 
απαιτήσεις και τα συστήματα 
διακυβέρνησης.

(11) Η εμπλοκή των οργανισμών 
πληρωμών που έχουν διαπιστευθεί από τα 
κράτη μέλη αποτελεί βασική προϋπόθεση 
στο νέο μοντέλο υλοποίησης, προκειμένου 
να υπάρξει εύλογη διαβεβαίωση ότι οι 
στόχοι και οι σκοποί που καθορίζονται στα 
σχετικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
επιτευχθούν με τις παρεμβάσεις που 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
προβλέπεται ρητά στον παρόντα 
κανονισμό ότι μόνο οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από τους 
διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών 
μπορούν να επιστρέφονται από τον 
ενωσιακό προϋπολογισμό. Επιπλέον, οι 
δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την 
Ένωση για τις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον κανονισμό για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες 
ενωσιακές απαιτήσεις και τα συστήματα 
διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων 
των υποχρεώσεων των κρατών μελών 
όσον αφορά την αποτελεσματική 
προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης και την 
υποβολή εκθέσεων επιδόσεων.
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Τροπολογία 266
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και 
τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου 
μοντέλου υλοποίησης της ΚΓΠ, η 
επιλεξιμότητα των πληρωμών που 
πραγματοποιούν τα κράτη μέλη για 
χρηματοδότηση από την Ένωση δεν θα 
πρέπει να εξαρτάται πλέον από τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των 
πληρωμών σε μεμονωμένους δικαιούχους. 
Αντ’ αυτού, όσον αφορά τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) ... / ... [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], οι πληρωμές 
των κρατών μελών θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες εάν συνοδεύονται από 
αντίστοιχη εκροή και συμμορφώνονται με 
τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις της 
Ένωσης.

(25) Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και 
τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου 
υλοποίησης της ΚΓΠ, η επιλεξιμότητα των 
πληρωμών που πραγματοποιούν τα κράτη 
μέλη για χρηματοδότηση από την Ένωση 
θα πρέπει να εξαρτάται από τη νομιμότητα 
και την κανονικότητα των πληρωμών σε 
μεμονωμένους δικαιούχους. Ωστόσο, όσον 
αφορά τους τύπους παρεμβάσεων που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) ... / ... 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], οι πληρωμές των κρατών μελών θα 
πρέπει να είναι επιλέξιμες μόνο εάν 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες 
απαιτήσεις της Ένωσης και εάν τηρούνται 
οι κανόνες για τα ισχύοντα συστήματα 
διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων 
των υποχρεώσεων των κρατών μελών 
όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων 
επιδόσεων. Προκειμένου να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
η νέα εστίαση της ΚΓΠ σε ένα μοντέλο 
επιδόσεων που προσανατολίζεται προς τα 
αποτελέσματα δεν θα πρέπει να αίρει τις 
υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον 
αφορά τον έλεγχο της νομιμότητας και 
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της κανονικότητας των δαπανών.
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Τροπολογία 267
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαβιβάσουν στην Επιτροπή, έως τις 
15 Φεβρουαρίου N+1, τους ετήσιους 
λογαριασμούς και την ετήσια έκθεση 
απόδοσης σχετικά με την εφαρμογή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ. Σε 
περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα δεν 
αποσταλούν, με αποτέλεσμα η Επιτροπή 
να μην είναι σε θέση να εκκαθαρίσει τους 
λογαριασμούς του σχετικού οργανισμού 
πληρωμών ή να ελέγξει την επιλεξιμότητα 
των δαπανών έναντι των αναφερόμενων 
υλοποιήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να αναστείλει τις μηνιαίες 
πληρωμές και να διακόψει την τριμηνιαία 
επιστροφή έως ότου ληφθούν τα έγγραφα 
που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 
15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, τους 
ετήσιους λογαριασμούς, τη συνοπτική 
έκθεση ελέγχου και τη διαχειριστική 
δήλωση. Όσον αφορά την έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την εφαρμογή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποστείλουν την 
πρώτη έκθεση επιδόσεων το δεύτερο 
ημερολογιακό έτος μετά την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
στη συνέχεια κάθε έτος. Για τους 
σκοπούς της ετήσιας παρακολούθησης 
των επιδόσεων και της πολυετούς 
επανεξέτασης των επιδόσεων, η έκθεση 
επιδόσεων θα πρέπει να αντικατοπτρίζει 
τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί 
και την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ και θα πρέπει να περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις εκροές και τις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται κάθε 
έτος, πληροφορίες σχετικά με τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται και 
την απόσταση από τους αντίστοιχους 
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στόχους ανά διετία και, όπου είναι 
εφικτό, στοιχεία σχετικά με τις 
επιπτώσεις με χρήση των δεδομένων που 
αναφέρονται στο άρθρο 129 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]. Σε 
περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα δεν 
αποσταλούν, με αποτέλεσμα η Επιτροπή 
να μην είναι σε θέση να εκκαθαρίσει τους 
λογαριασμούς του σχετικού οργανισμού 
πληρωμών ή να ελέγξει την επιλεξιμότητα 
των δαπανών, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να αναστείλει τις μηνιαίες 
πληρωμές και να διακόψει την τριμηνιαία 
επιστροφή έως ότου ληφθούν τα έγγραφα 
που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
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Τροπολογία 268
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Θα πρέπει να θεσπιστεί νέα μορφή 
αναστολής πληρωμών για τις καταστάσεις 
με ασυνήθιστα χαμηλές εκροές. Όταν οι 
αναφερόμενες εκροές κυμαίνονται σε 
ασυνήθιστα χαμηλό επίπεδο σε σύγκριση 
με τις δηλωθείσες δαπάνες και όταν τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν να παράσχουν 
εύλογους και κατανοητούς λόγους για την 
κατάσταση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται, εκτός από το να μειώσει 
τις δαπάνες για το οικονομικό έτος N-1, 
να αναστείλει τις μελλοντικές δαπάνες 
που σχετίζονται με την παρέμβαση για την 
οποία οι εκροές ήταν ασυνήθιστα χαμηλές. 
Οι εν λόγω αναστολές θα πρέπει να 
υπόκεινται σε επιβεβαίωση στην ετήσια 
απόφαση εκκαθάρισης απόδοσης.

(29) Θα πρέπει να θεσπιστεί ετήσια 
παρακολούθηση των επιδόσεων για τις 
καταστάσεις με ασυνήθιστα χαμηλές 
εκροές. Όταν οι αναφερόμενες εκροές 
κυμαίνονται σε ασυνήθιστα χαμηλό 
επίπεδο σε σύγκριση με τις δηλωθείσες 
δαπάνες και όταν τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να παράσχουν εύλογους και 
κατανοητούς λόγους για την κατάσταση 
αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να ζητήσει από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αξιολόγηση 
των ζητημάτων που επηρεάζουν την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και να σχεδιάσει και να εφαρμόσει 
πρόσθετα διορθωτικά μέτρα που 
σχετίζονται με την παρέμβαση για την 
οποία οι εκροές ήταν ασυνήθιστα χαμηλές 
για το επόμενο οικονομικό έτος.

Or. en
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Τροπολογία 269
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Όσον αφορά την πολυετή 
παρακολούθηση επιδόσεων, η Επιτροπή 
θα πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να 
αναστείλει τις πληρωμές. Ως εκ τούτου, 
σε περίπτωση καθυστερημένης ή 
ανεπαρκούς προόδου ως προς την επίτευξη 
των στόχων, όπως ορίζεται στο εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να ζητήσει 
από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να 
λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα 
σύμφωνα με σχέδιο δράσης που θα 
θεσπιστεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή 
και θα περιέχει σαφείς δείκτες προόδου. 
Εάν το κράτος μέλος δεν υποβάλει ή 
εφαρμόσει το σχέδιο δράσης ή το σχέδιο 
δράσης είναι προδήλως ανεπαρκές για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή 
θα πρέπει να έχει την εξουσία να 
αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες 
πληρωμές μέσω εκτελεστικής πράξης.

(30) Δεδομένης της αναγκαίας 
μετάβασης σε ένα μοντέλο επιδόσεων που 
βασίζεται στα αποτελέσματα, η έκθεση 
επιδόσεων για τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα και την απόσταση από 
τους αντίστοιχους στόχους θα πρέπει να 
υποβληθεί για πρώτη φορά έως τις 15 
Απριλίου του δεύτερου ημερολογιακού 
έτους μετά την ημερομηνία εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού και η πολυετής 
επανεξέταση επιδόσεων θα πρέπει να 
πραγματοποιείται από την Επιτροπή ανά 
διετία. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση 
καθυστερημένης ή ανεπαρκούς προόδου 
ως προς την επίτευξη των στόχων, όπως 
ορίζεται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ και, σε περίπτωση που το κράτος 
μέλος δεν μπορεί να παράσχει τη δέουσα 
αιτιολογία, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να ζητήσει από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να 
παρουσιάσει σχέδιο δράσης που θα 
θεσπιστεί σε διαβούλευση με την 
Επιτροπή. Στο σχέδιο δράσης θα πρέπει 
να περιγράφονται τα απαραίτητα 
διορθωτικά μέτρα και το αναμενόμενο 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής του. Εάν το 



AM\1215936EL.docx PE658.379v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

κράτος μέλος δεν υποβάλει ή εφαρμόσει το 
σχέδιο δράσης ή εάν καταστεί προφανές 
ότι το σχέδιο δράσης είναι προδήλως 
ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει 
την εξουσία να αναστείλει τις μηνιαίες ή 
ενδιάμεσες πληρωμές μέσω εκτελεστικής 
πράξης.

Or. en
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Τροπολογία 270
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Εάν η κατάσταση δεν διορθωθεί 
έως το τέλος του έκτου μήνα που έπεται 
της απόφασης της Επιτροπής να 
αναστείλει τις πληρωμές στο πλαίσιο της 
πολυετούς επανεξέτασης των επιδόσεων, 
η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να μειώσει οριστικά το ποσό που έχει 
ανασταλεί για το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος. Τα ποσά που μειώνονται οριστικά 
ανακατανέμονται για την επιβράβευση 
των κρατών μελών που παρουσιάζουν 
ικανοποιητικές επιδόσεις σε σχέση με 
τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/…[κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]. 

Or. en
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Τροπολογία 271
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pina Picierno
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Krzysztof Jurgiel
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Σύμφωνα με το νέο μοντέλο 
υλοποίησης, θα πρέπει να καθορίζεται 
ετήσια εκκαθάριση απόδοσης 
προκειμένου να ελέγχεται η επιλεξιμότητα 
των δαπανών σε σχέση με τις 
αναφερόμενες εκροές. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν καταστάσεις στις 
οποίες οι δηλωθείσες δαπάνες δεν έχουν 
αντίστοιχες αναφερόμενες εκροές και τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν να 
αιτιολογήσουν την απόκλιση αυτή, θα 
πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μηχανισμός 
μείωσης των πληρωμών.

διαγράφεται

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

Πρόταση κανονισμού
Article 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 Ορισμοί 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

α) «παρατυπία»: η οριζόμενη στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του 
Συμβουλίου·

α) «παρατυπία»: η οριζόμενη στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του 
Συμβουλίου·

β) «συστήματα διακυβέρνησης»: τα 
όργανα διακυβέρνησης που αναφέρονται 
στον τίτλο II κεφάλαιο II του παρόντος 
κανονισμού, και οι βασικές απαιτήσεις της 
Ένωσης που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος υποβολής εκθέσεων που έχει 
θεσπιστεί για τους σκοπούς της ετήσιας 
έκθεσης επιδόσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 121 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ]·

β) «συστήματα διακυβέρνησης»: τα 
όργανα διακυβέρνησης που αναφέρονται 
στον τίτλο II κεφάλαιο II του παρόντος 
κανονισμού, και οι βασικές απαιτήσεις της 
Ένωσης που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον 
αφορά την αποτελεσματική προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 57 
του παρόντος κανονισμού και του 
συστήματος υποβολής εκθέσεων που έχει 
θεσπιστεί για τους σκοπούς της ετήσιας 
παρακολούθησης των επιδόσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 38α του παρόντος 
κανονισμού και της πολυετούς 
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επανεξέτασης των επιδόσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 121 του κανονισμού 
(ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ]·

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] και στον 
παρόντα κανονισμό, στον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1046 (δημοσιονομικός κανονισμός) 
και στην οδηγία 2014/24/ΕΕ (οδηγία 
σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες).
γ α) «απαιτήσεις της Ένωσης»: οι 
βασικές απαιτήσεις της Ένωσης και οι 
κανόνες επιλεξιμότητας που απορρέουν 
από τον κανονισμό (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ] που περιέχεται στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ του κράτους μέλους.
γ β) «δείκτης εκροών»: ο δείκτης εκροών 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 12 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός ΚΚΔ]·
γ γ) «δείκτης αποτελεσμάτων»: ο δείκτης 
αποτελεσμάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 
2 σημείο 13 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός ΚΚΔ]·
γ δ) «σοβαρή ανεπάρκεια»: σοβαρή 
ανεπάρκεια όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
σημείο 30 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός ΚΚΔ].
γ ε) «ενδιάμεσος φορέας»: ενδιάμεσος 
φορέας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
σημείο 7 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός ΚΚΔ].
γ στ) «σχέδιο δράσης»: σχέδιο δράσης 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 40 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 Οργανισμοί πληρωμών και 
οργανισμοί συντονισμού

8 Οργανισμοί πληρωμών

1. 1.

Οι οργανισμοί πληρωμών είναι υπηρεσίες 
ή φορείς των κρατών μελών που είναι 
υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο 
των δαπανών που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 6.

Οι οργανισμοί πληρωμών είναι υπηρεσίες 
ή φορείς των κρατών μελών και, κατά 
περίπτωση, των περιφερειών που είναι 
υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο 
των δαπανών που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 6.

Με εξαίρεση τις πληρωμές, η εκτέλεση 
των καθηκόντων αυτών μπορεί να 
ανατεθεί σε άλλους φορείς.

Με εξαίρεση τις πληρωμές, η εκτέλεση 
των καθηκόντων αυτών μπορεί να 
ανατεθεί σε άλλους φορείς.

2. 2.

Τα κράτη μέλη διαπιστεύουν ως 
οργανισμούς πληρωμών υπηρεσίες ή 
φορείς που διαθέτουν διοικητική 
οργάνωση και σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου τα οποία παρέχουν επαρκή 
εχέγγυα για τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των πληρωμών καθώς και 
για την κατάλληλη λογιστική καταχώρισή 
τους. Προς τον σκοπό αυτό, οι οργανισμοί 
πληρωμών πρέπει να πληρούν τους 
ελάχιστους όρους διαπίστευσης που θέτει η 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 

Τα κράτη μέλη διαπιστεύουν ως 
οργανισμούς πληρωμών υπηρεσίες ή 
φορείς που διαθέτουν διοικητική 
οργάνωση και σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου τα οποία παρέχουν επαρκή 
εχέγγυα για τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των πληρωμών καθώς και 
για την κατάλληλη λογιστική καταχώρισή 
τους. Προς τον σκοπό αυτό, οι οργανισμοί 
πληρωμών πρέπει να πληρούν τους 
ελάχιστους όρους διαπίστευσης που θέτει η 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 11α 
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παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά το 
εσωτερικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες 
ελέγχου, την ενημέρωση και επικοινωνία 
και την παρακολούθηση.

παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά το 
εσωτερικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες 
ελέγχου, την ενημέρωση και επικοινωνία 
και την παρακολούθηση.

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

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

α) σε έναν ενιαίο οργανισμό σε εθνικό 
επίπεδο ή, κατά περίπτωση, έναν ανά 
περιφέρεια· και

α) σε έναν ενιαίο οργανισμό σε εθνικό 
επίπεδο ή, κατά περίπτωση, έναν ανά 
περιφέρεια· και

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.

Ωστόσο, σε περίπτωση που οι οργανισμοί 
πληρωμών ορίζονται σε περιφερειακό 
επίπεδο, τα κράτη μέλη, επιπροσθέτως, 
είτε διαπιστεύουν έναν οργανισμό 
πληρωμών σε εθνικό επίπεδο για τα 
καθεστώτα ενίσχυσης των οποίων, λόγω 
του χαρακτήρα τους, η διαχείριση πρέπει 
να γίνεται σε εθνικό επίπεδο είτε τα κράτη 
μέλη αναθέτουν τη διαχείριση των εν λόγω 
καθεστώτων στους περιφερειακούς 
οργανισμούς πληρωμών τους.

Ωστόσο, σε περίπτωση που οι οργανισμοί 
πληρωμών ορίζονται σε περιφερειακό 
επίπεδο, τα κράτη μέλη, επιπροσθέτως, 
είτε διαπιστεύουν έναν οργανισμό 
πληρωμών σε εθνικό επίπεδο για τα 
καθεστώτα ενίσχυσης των οποίων, λόγω 
του χαρακτήρα τους, η διαχείριση πρέπει 
να γίνεται σε εθνικό επίπεδο είτε τα κράτη 
μέλη αναθέτουν τη διαχείριση των εν λόγω 
καθεστώτων στους περιφερειακούς 
οργανισμούς πληρωμών τους.

Η διαπίστευση των οργανισμών 
πληρωμών για την περίοδο 2014-2020 
μεταφέρεται στην περίοδο 
προγραμματισμού 2021-2027, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν ενημερώσει την 
αρμόδια αρχή ότι πληρούν τα κριτήρια 
διαπίστευσης, και εκτός εάν έχει 
διενεργηθεί επανεξέταση δυνάμει του 
άρθρου 7α παράγραφος 2 στοιχείο α) η 
οποία παρέχει αποδείξεις περί του 
αντιθέτου.

Η διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών 
που δεν έχουν διαχειριστεί δαπάνες του 
ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ επί τουλάχιστον τρία 
έτη ανακαλείται.

Η διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών 
που δεν έχουν διαχειριστεί δαπάνες του 
ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ επί τουλάχιστον τρία 
έτη ανακαλείται.

Τα κράτη μέλη δεν ορίζουν νέο πρόσθετο 
οργανισμό πληρωμών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν 
πρόσθετους οργανισμούς πληρωμών μετά 
...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], υπό τον όρο ότι:
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α) ο αριθμός των διαπιστευμένων 
οργανισμών πληρωμών δεν είναι 
αυξημένος σε σχέση με την κατάσταση 
στις 31 Δεκεμβρίου 2019· ή
β) οι νέοι οργανισμοί πληρωμών 
ορίζονται στο πλαίσιο μιας διοικητικής 
αναδιοργάνωσης στο οικείο κράτος 
μέλος.

3. 3.

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 [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:

α) τους ετήσιους λογαριασμούς των 
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία 
έχουν ανατεθεί στον οικείο διαπιστευμένο 
οργανισμό πληρωμών, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 63 παράγραφος 5 στοιχείο α) 
του δημοσιονομικού κανονισμού, μαζί με 
τις απαιτούμενες πληροφορίες για την 
εκκαθάριση λογαριασμών κατά το 
άρθρο 51·

α) τους ετήσιους λογαριασμούς των 
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία 
έχουν ανατεθεί στον οικείο διαπιστευμένο 
οργανισμό πληρωμών, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 63 παράγραφος 5 στοιχείο α) 
του δημοσιονομικού κανονισμού, μαζί με 
τις απαιτούμενες πληροφορίες για την 
εκκαθάριση λογαριασμών κατά το 
άρθρο 51·

β) την ετήσια έκθεση επιδόσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1, 
από την οποία προκύπτει ότι οι δαπάνες 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 35·

β) την ετήσια σύνοψη των τελικών 
εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των 
ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων τους, και ανάλυση της 
φύσης και έκτασης των σφαλμάτων και 
αδυναμιών που εντοπίστηκαν στα 
συστήματα από τους απλούς και 
λογιστικούς ελέγχους, καθώς και των 
διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή 
προβλέπεται να ληφθούν, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 5 
στοιχείο β) του δημοσιονομικού 
κανονισμού·

γ) τη διαχειριστική δήλωση που 
προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 6 

γ) τη διαχειριστική δήλωση που 
προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 6 



AM\1215936EL.docx PE658.379v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

του δημοσιονομικού κανονισμού, σχετικά 
με:

του δημοσιονομικού κανονισμού, σχετικά 
με:

i) το γεγονός ότι τα στοιχεία 
παρουσιάζονται με τον κατάλληλο τρόπο 
και είναι πλήρη και ακριβή, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 6 
στοιχείο α) του δημοσιονομικού 
κανονισμού,

i) το γεγονός ότι τα στοιχεία 
παρουσιάζονται με τον κατάλληλο τρόπο 
και είναι πλήρη και ακριβή, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 6 
στοιχείο α) του δημοσιονομικού 
κανονισμού,

ii) την ορθή λειτουργία των 
συστημάτων διακυβέρνησης που έχουν 
τεθεί σε εφαρμογή, τα οποία παρέχουν τις 
απαραίτητες διασφαλίσεις όσον αφορά 
τις εκροές που αναφέρονται στην ετήσια 
έκθεση επιδόσεων, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 63 παράγραφος 6 στοιχεία β) και γ) 
του δημοσιονομικού κανονισμού,

ii) την ορθή λειτουργία των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που 
έχουν τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τις 
βασικές απαιτήσεις της Ένωσης, τα 
οποία παρέχουν, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 63 παράγραφος 6 στοιχεία β) και γ) 
του δημοσιονομικού κανονισμού, τις 
απαραίτητες διασφαλίσεις ότι οι δαπάνες 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού,

iii) ανάλυση της φύσης και έκτασης των 
σφαλμάτων και αδυναμιών που 
εντοπίστηκαν στα συστήματα από τους 
απλούς και λογιστικούς ελέγχους, καθώς 
και των διορθωτικών μέτρων που έχουν 
ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 5 
στοιχείο β) του δημοσιονομικού 
κανονισμού.
Η προθεσμία της 15ης Φεβρουαρίου που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να 
παρατείνεται κατ’ εξαίρεση από την 
Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου, κατόπιν 
αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 
παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Η προθεσμία της 15ης Φεβρουαρίου που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να 
παρατείνεται κατ’ εξαίρεση από την 
Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου, κατόπιν 
αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 
παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

3α. Για τους σκοπούς της ετήσιας 
παρακολούθησης των επιδόσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 38α και της 
πολυετούς επανεξέτασης των επιδόσεων 
που αναφέρεται στο άρθρο 121 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], το 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον 
διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών 
καταρτίζει και παρέχει στην Επιτροπή 
την έκθεση επιδόσεων έως την 
15η Φεβρουαρίου του έτους που έπεται 
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του σχετικού οικονομικού έτους.
H έκθεση αντικατοπτρίζει τις πράξεις 
που έχουν πραγματοποιηθεί και την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά 
την επίτευξη των στόχων που ορίζονται 
στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
εκροές και τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται κάθε έτος, 
πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα 
που επιτυγχάνονται και την απόσταση 
από τους αντίστοιχους στόχους ανά 
διετία και, όπου είναι εφικτό, στοιχεία 
σχετικά με τις επιπτώσεις με χρήση των 
δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 
129 του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].
Η έκθεση επιδόσεων υποβάλλεται στην 
Επιτροπή για πρώτη φορά έως ... [δύο 
έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια 
κάθε επόμενο έτος έως και το 2030. Η 
πρώτη έκθεση επιδόσεων καλύπτει τα 
πρώτα δύο οικονομικά έτη μετά ... [έτος 
ημερομηνίας εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού]. Όσον αφορά τις άμεσες 
ενισχύσεις που αναφέρονται στον 
τίτλο III κεφάλαιο II του κανονισμού 
(ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], η έκθεση 
επιδόσεων καλύπτει μόνο το οικονομικό 
έτος ... [έτος που έπεται εκείνου της 
ημερομηνίας εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού].

4. Σε περίπτωση διαπίστευσης 
περισσότερων του ενός οργανισμών 
πληρωμών, το κράτος μέλος ορίζει έναν 
δημόσιο οργανισμό συντονισμού, στον 
οποίο αναθέτει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) τη συλλογή των στοιχείων που 
πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπή και 
τη διαβίβασή τους σε αυτήν·
β) την υποβολή της ετήσιας έκθεσης 
επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 52 
παράγραφος 1·
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γ) τη λήψη ή τον συντονισμό μέτρων 
για τη διόρθωση οποιωνδήποτε 
ελλείψεων κοινής φύσης και την 
ενημέρωση της Επιτροπής όσον αφορά 
τις επακόλουθες ενέργειες·
δ) την προώθηση και την 
εξασφάλιση εναρμονισμένης εφαρμογής 
των ενωσιακών κανόνων.Ο οργανισμός 
συντονισμού υπόκειται σε ειδική 
διαπίστευση από τα κράτη μέλη όσον 
αφορά την επεξεργασία των 
δημοσιονομικών στοιχείων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α).
Η ετήσια έκθεση επιδόσεων που 
υποβάλλει ο οργανισμός συντονισμού 
καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της 
γνωμοδότησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 1 και η διαβίβασή 
της συνοδεύεται από διαχειριστική 
δήλωση που καλύπτει το σύνολο της εν 
λόγω έκθεσης.
5. Όταν ο διαπιστευμένος οργανισμός 
πληρωμών δεν πληροί ή παύει να πληροί 
ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια 
διαπίστευσης της παραγράφου 2, το 
κράτος μέλος, με ιδία πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, ανακαλεί 
τη διαπίστευση, εκτός εάν ο οργανισμός 
πληρωμών προβεί στις απαιτούμενες 
προσαρμογές εντός προθεσμίας που 
καθορίζεται από την αρμόδια αρχή 
ανάλογα με τη σοβαρότητα του 
προβλήματος.

5. Όταν ο διαπιστευμένος οργανισμός 
πληρωμών δεν πληροί ή παύει να πληροί 
ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια 
διαπίστευσης της παραγράφου 2, το 
κράτος μέλος, με ιδία πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, ανακαλεί 
τη διαπίστευση, εκτός εάν ο οργανισμός 
πληρωμών προβεί στις απαιτούμενες 
προσαρμογές εντός προθεσμίας που 
καθορίζεται από την αρμόδια αρχή 
ανάλογα με τη σοβαρότητα του 
προβλήματος.

6. 6.

Οι οργανισμοί πληρωμών διαχειρίζονται 
και εξασφαλίζουν τον έλεγχο των 
σχετιζόμενων με τη δημόσια παρέμβαση 
πράξεων για τις οποίες είναι υπεύθυνοι και 
διατηρούν τη συνολική ευθύνη στον τομέα 
αυτό.

Οι οργανισμοί πληρωμών διαχειρίζονται 
και εξασφαλίζουν τον έλεγχο των 
σχετιζόμενων με τη δημόσια παρέμβαση 
πράξεων για τις οποίες είναι υπεύθυνοι και 
διατηρούν τη συνολική ευθύνη στον τομέα 
αυτό.

Όταν η στήριξη παρέχεται μέσω 
χρηματοδοτικού μέσου το οποίο 
εφαρμόζεται από την ΕΤΕπ ή από άλλον 
διεθνή χρηματοδοτικό οργανισμό στον 
οποίο ένα κράτος μέλος είναι μέτοχος, ο 

Όταν η στήριξη παρέχεται μέσω 
χρηματοδοτικού μέσου το οποίο 
εφαρμόζεται από την ΕΤΕπ ή από άλλον 
διεθνή χρηματοδοτικό οργανισμό στον 
οποίο ένα κράτος μέλος είναι μέτοχος, ο 
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οργανισμός πληρωμών βασίζεται στην 
έκθεση ελέγχου που υποστηρίζει τις 
αιτήσεις πληρωμής τις οποίες υποβάλλει η 
ΕΤΕπ ή άλλος διεθνής οργανισμός.

οργανισμός πληρωμών βασίζεται στην 
έκθεση ελέγχου που υποστηρίζει τις 
αιτήσεις πληρωμής τις οποίες υποβάλλει η 
ΕΤΕπ ή άλλος διεθνής οργανισμός.
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