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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11 Οργανισμοί πιστοποίησης 11 Οργανισμοί πιστοποίησης

1. 1.

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζεται από το κράτος μέλος για 
περίοδο τουλάχιστον τριών ετών, με την 
επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας. Όταν ο 
οργανισμός ελέγχου είναι ιδιωτικός και 
όταν αυτό επιβάλλεται από το εφαρμοστέο 
ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, επιλέγεται από 
το κράτος μέλος μέσω δημόσιας 
διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζεται από το κράτος μέλος για 
περίοδο τουλάχιστον τριών ετών, με την 
επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας. Όταν ο 
οργανισμός ελέγχου είναι ιδιωτικός και 
όταν αυτό επιβάλλεται από το εφαρμοστέο 
ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, επιλέγεται από 
το κράτος μέλος μέσω δημόσιας 
διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Ωστόσο, το κράτος μέλος που ορίζει 
περισσότερους του ενός οργανισμούς 
πιστοποίησης επίσης ορίζει έναν δημόσιο 
οργανισμό πιστοποίησης σε εθνικό 
επίπεδο, επιφορτισμένο με αρμοδιότητες 
συντονισμού.

Για τους σκοπούς του άρθρου 63 
παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο του 
δημοσιονομικού κανονισμού, ο 
οργανισμός πιστοποίησης παρέχει 
γνωμοδότηση η οποία συντάσσεται 
σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά 

Για τους σκοπούς του άρθρου 63 
παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο του 
δημοσιονομικού κανονισμού, ο 
οργανισμός πιστοποίησης παρέχει 
γνωμοδότηση η οποία συντάσσεται 
σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά 
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ελεγκτικά πρότυπα και διευκρινίζει κατά 
πόσον:

ελεγκτικά πρότυπα και διευκρινίζει κατά 
πόσον:

α) η εικόνα που παρέχουν οι 
λογαριασμοί είναι ακριβής και αληθής·

α) η εικόνα που παρέχουν οι 
λογαριασμοί είναι ακριβής και αληθής·

β) τα συστήματα διακυβέρνησης που 
έχουν θέσει σε εφαρμογή τα κράτη μέλη 
λειτουργούν σωστά·

β) τα συστήματα διακυβέρνησης που 
έχουν θέσει σε εφαρμογή τα κράτη μέλη 
λειτουργούν σωστά·

γ) οι εκθέσεις επιδόσεων σχετικά με 
τους δείκτες εκροών για τους σκοπούς 
της ετήσιας εκκαθάρισης επιδόσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 και οι εκθέσεις 
επιδόσεων επί των δεικτών 
αποτελεσμάτων για την πολυετή 
παρακολούθηση επιδόσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 115 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], που 
αποδεικνύουν την τήρηση του άρθρου 35 
του παρόντος κανονισμού, ευσταθούν·

γ) οι εκθέσεις επιδόσεων για τον 
σκοπό της ετήσιας παρακολούθησης 
επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 38α 
και της πολυετούς επανεξέτασης 
επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 121 
του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός 
για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], που 
περιγράφουν τις εργασίες που 
εκτελέστηκαν και την πρόοδο που 
σημειώθηκε προς την επίτευξη των 
στόχων, όπως ορίζεται στο εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, ευσταθούν·

δ) οι δαπάνες για τα μέτρα που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, για τις οποίες έχει ζητηθεί 
επιστροφή από την Επιτροπή, είναι 
νόμιμες και κανονικές. ·

δ) οι δαπάνες για τα μέτρα που 
προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) 
.../... [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ], (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, 
(EU) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 
και (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, για τις οποίες 
έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή, 
είναι νόμιμες και κανονικές και 
αποδεικνύουν ότι υπάρχει συμμόρφωση 
με το άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού.

Στη γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται επίσης 
εάν η εξέταση θέτει υπό αμφισβήτηση το 
περιεχόμενο της διαχειριστικής δήλωσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3 στοιχείο γ).

Στη γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται επίσης 
εάν η εξέταση θέτει υπό αμφισβήτηση το 
περιεχόμενο της διαχειριστικής δήλωσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3 στοιχείο γ).

Όταν η στήριξη παρέχεται μέσω 
χρηματοδοτικού μέσου που εφαρμόζεται 
από την ΕΤΕπ ή από άλλο διεθνή 
χρηματοδοτικό οργανισμό στον οποίο ένα 
κράτος μέλος είναι μέτοχος, ο οργανισμός 
πιστοποίησης βασίζεται στην ετήσια 
έκθεση ελέγχου που καταρτίζεται από τους 
εξωτερικούς ελεγκτές αυτών των 
οργανισμών.

Όταν η στήριξη παρέχεται μέσω 
χρηματοδοτικού μέσου που εφαρμόζεται 
από την ΕΤΕπ ή από άλλο διεθνή 
χρηματοδοτικό οργανισμό στον οποίο ένα 
κράτος μέλος είναι μέτοχος, ο οργανισμός 
πιστοποίησης βασίζεται στην ετήσια 
έκθεση ελέγχου που καταρτίζεται από τους 
εξωτερικούς ελεγκτές αυτών των 
οργανισμών.

2. O οργανισμός πιστοποίησης 
διαθέτει την αναγκαία τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη. Λειτουργεί 

2. O οργανισμός πιστοποίησης 
διαθέτει την αναγκαία τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη, τόσο από άποψη 
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ανεξάρτητα από τον οργανισμό πληρωμών 
και τον σχετικό οργανισμό συντονισμού, 
καθώς και από την αρχή η οποία 
διαπίστευσε τον οργανισμό αυτό και από 
τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση της 
ΚΓΠ.

οικονομικής διαχείρισης όσο και σε 
σχέση με την αξιολόγηση της επίτευξης 
των επιδιωκόμενων στόχων των 
παρεμβάσεων. Όλα τα δεδομένα και τα 
στοιχεία που χρησιμοποιούνται ώστε οι 
οργανισμοί πιστοποίησης να είναι σε θέση 
να παρέχουν τη διαβεβαίωση ότι οι 
στόχοι εκπληρώνονται, καθώς και εκείνα 
που στηρίζουν τις σχετικές παραδοχές, 
καθίστανται διαθέσιμα με διαφανή 
τρόπο. Λειτουργεί ανεξάρτητα από τον 
οργανισμό πληρωμών και τον σχετικό 
οργανισμό συντονισμού, καθώς και από 
την αρχή η οποία διαπίστευσε τον 
οργανισμό αυτό και από τους φορείς που 
είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση της ΚΓΠ.

3. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τον καθορισμό κανόνων 
σχετικά με τα καθήκοντα των 
οργανισμών πιστοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων που 
πρέπει να διενεργούνται και των 
οργανισμών που υπόκεινται στους εν 
λόγω ελέγχους, καθώς και σχετικά με τα 
πιστοποιητικά και τις εκθέσεις και τα 
συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να 
συντάσσουν οι οργανισμοί αυτοί.
Οι εκτελεστικές πράξεις καθορίζουν 
επίσης:
α) τις αρχές ελέγχου στις οποίες 
βασίζονται οι γνωμοδοτήσεις του 
οργανισμού πιστοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης 
των κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων 
και του απαιτούμενου επιπέδου 
αποδεικτικών στοιχείων του ελέγχου·
β) τις μεθόδους ελέγχου που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται από τους 
οργανισμούς πιστοποίησης, λαμβάνοντας 
υπόψη τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, για 
την έκδοση των γνωμοδοτήσεών τους.Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 101 
παράγραφος 3.
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3α. Μόλις οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών ορίσουν τους οργανισμούς 
πιστοποίησης κατά τα οριζόμενα στο 
παρόν άρθρο και ενημερώσουν σχετικά 
την Επιτροπή, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρη κατάλογο 
όλων των εν λόγω οργανισμών, το 
αργότερο εντός έτους από την … 
[ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] και στη συνέχεια εκ νέου 
εντός τεσσάρων ετών.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

35 Επιλεξιμότητα των δαπανών που 
πραγματοποιούνται από τους οργανισμούς 
πληρωμών

35 Επιλεξιμότητα των δαπανών που 
πραγματοποιούνται από τους οργανισμούς 
πληρωμών

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

Οι δαπάνες για τα μέτρα που ορίζονται 
στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 
και (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 δύνανται να 
χρηματοδοτούνται από την Ένωση μόνον 
εάν:

α) έχουν πραγματοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών,

α) έχουν πραγματοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών 
και
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β) έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης, ή

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

γ) όσον αφορά τους τύπους παρεμβάσεων 
που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
…/… [κανονισμό για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ], i) συνδέονται με 
αντίστοιχη αναφερόμενη εκροή, και
ii) έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τα ισχύοντα συστήματα 
διακυβέρνησης και δεν επεκτείνονται στις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για 
μεμονωμένους δικαιούχους που 
καθορίζονται στα εθνικά στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ.
Το στοιχείο γ) σημείο i) του πρώτου 
εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις 
προκαταβολές που καταβάλλονται στους 
δικαιούχους σύμφωνα με τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ…/... [κανονισμό για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Οι δαπάνες για τα μέτρα που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) …/… 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ] δύνανται να χρηματοδοτούνται από 
την Ένωση μόνον εάν:

α) έχουν πραγματοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών,
β) έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με 
τις ισχύουσες απαιτήσεις της Ένωσης, 
και
γ) έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 
ισχύοντα συστήματα διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
των κρατών μελών όσον αφορά την 
αποτελεσματική προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 57 του 
παρόντος κανονισμού και του 
συστήματος υποβολής εκθέσεων που έχει 
τεθεί σε εφαρμογή για τους σκοπούς της 
έκθεσης επιδόσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 121 του κανονισμού (ΕΕ).../... 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38 Αναστολή των πληρωμών σε σχέση 
με την ετήσια εκκαθάριση

38 Αναστολή των πληρωμών σε σχέση 
με την ετήσια εκκαθάριση

1. 1.

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

Εάν τα κράτη μέλη δεν υποβάλουν τα 
έγγραφα και τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο άρθρο 8 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 εντός των προθεσμιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 και, κατά 
περίπτωση, στο άρθρο 129 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός 
για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], η 
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για 
την αναστολή του συνολικού ποσού των 
μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3. Η Επιτροπή 
επιστρέφει τα ανασταλέντα ποσά μόλις 
λάβει τα ελλείποντα έγγραφα από το οικείο 
κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι η 
ημερομηνία παραλαβής δεν υπερβαίνει 
τους έξι μήνες από τη λήξη της 
προθεσμίας.

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

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

2. Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας 
εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 52, η Επιτροπή διαπιστώνει 
ότι η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας 
δαπάνης και του ποσού που αντιστοιχεί 
στη σχετική δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει 
το 50 % και το κράτος μέλος δεν μπορεί 
να την αιτιολογήσει δεόντως, δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που 
αναστέλλουν τις μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.
Η αναστολή εφαρμόζεται στις σχετικές 
δαπάνες για τις παρεμβάσεις που 
αποτέλεσαν αντικείμενο της μείωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 2 
και το ποσό που αναστέλλεται δεν 
υπερβαίνει το ποσοστό το οποίο 
αντιστοιχεί στη μείωση που εφαρμόζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 2. 
Τα ποσά που αναστέλλονται 
επιστρέφονται από την Επιτροπή στα 
κράτη μέλη ή μειώνονται οριστικά με την 
εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο 
άρθρο 52.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με κανόνες σχετικά με το ποσοστό 
αναστολής πληρωμών.
3. 3.

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

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

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

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

Οι εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν 
τις μηνιαίες πληρωμές του άρθρου 19 

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

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

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 α
Ετήσια παρακολούθηση επιδόσεων

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εργασίες 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και 
αξιολογεί την αντιστοιχία μεταξύ των 
πραγματοποιηθεισών εκροών και των 
πραγματοποιηθεισών δαπανών που 
αναφέρονται στην έκθεση επιδόσεων από 
[δύο έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού] και στη 
συνέχεια κάθε έτος.
2. Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας 
παρακολούθησης επιδόσεων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 52, η 
Επιτροπή διαπιστώνει ότι η διαφορά 
μεταξύ της δηλωθείσας δαπάνης και του 
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ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική 
δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει το 35%, το 
κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή 
αιτιολογήσεις πριν τη συνεδρίαση για την 
επανεξέταση που αναφέρεται στο 
άρθρο 122 εκείνου του κανονισμού.
Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν μπορεί να 
παράσχει δεόντως αιτιολογημένους 
λόγους για τη διαφορά, η Επιτροπή ζητεί 
από το οικείο κράτος μέλος να 
αξιολογήσει τα ζητήματα που επηρεάζουν 
την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά πιθανές 
μελλοντικές αποκλίσεις από τα σχετικά 
ορόσημα στο μέλλον και τις 
προβλεπόμενες δυσκολίες στην επίτευξη 
των σχετικών στόχων για τους δείκτες 
αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της 
πολυετούς επανεξέτασης των επιδόσεων 
που αναφέρεται στο άρθρο 121 του 
κανονισμού (ΕΕ).../... [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και, κατά 
περίπτωση, να περιγράψει τα μέτρα που 
έχουν ήδη ληφθεί και πρόκειται να 
ληφθούν.
Η Επιτροπή μπορεί, εφόσον είναι 
αναγκαίο, να εκδώσει έγκαιρη 
προειδοποίηση κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης επανεξέτασης και να 
ζητήσει από το κράτος μέλος να 
σχεδιάσει και να εφαρμόσει τα πρόσθετα 
διορθωτικά μέτρα για το επόμενο 
οικονομικό έτος.
3. Το αργότερο στις 15 Μαρτίου ... [δύο 
έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού] και κάθε επόμενο 
έτος, η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνοπτική 
έκθεση σχετικά με την ετήσια 
παρακολούθηση των επιδόσεων που 
διενεργήθηκε κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος, 
συμπεριλαμβανομένων των έγκαιρων 
προειδοποιήσεων που εκδόθηκαν.

Or. en



AM\1215937EL.docx PE658.379v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL



AM\1215937EL.docx PE658.379v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0199/278

Τροπολογία 278
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
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39 Αναστολή πληρωμών σε σχέση με 
την πολυετή παρακολούθηση επιδόσεων

39 Αναστολή και μειώσεις πληρωμών 
σε σχέση με την πολυετή επανεξέταση 
επιδόσεων

1. 1.

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

Η Επιτροπή διενεργεί πολυετή 
επανεξέταση επιδόσεων όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 121 του κανονισμού (ΕΕ).../... 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ] με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχονται στις εκθέσεις επιδόσεων από 
[δύο έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού] και στη 
συνέχεια ανά διετία.

Σε περίπτωση καθυστερημένης ή 
ανεπαρκούς προόδου ως προς την επίτευξη 
των ορόσημων 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) …/… 
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[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], δείχνει έλλειμα ανώτερο του 25 % 
για το έτος αναφοράς, το οικείο κράτος 
μέλος υποβάλλει αιτιολόγηση για το 
έλλειμα αυτό πριν από τη συνεδρίαση 
επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 
122 του κανονισμού αυτού.

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 καταρτίσει και να 
θεσπίσει σχέδιο δράσης, σε διαβούλευση 
με την Επιτροπή, και να εφαρμόσει το εν 
λόγω σχέδιο δράσης.

Εντός τριών μηνών από το αίτημα της 
Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στο δεύτερο 
εδάφιο, συμπεριλαμβανομένων των 
αναγκαίων διορθωτικών μέτρων και το 
αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την 
εκτέλεσή του. Το εν λόγω σχέδιο δράσης 
προσδιορίζει σαφώς τις παρεμβάσεις που 
σχετίζονται με τους δείκτες 
αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει 
εντοπιστεί το έλλειμμα.
Εντός τριάντα ημερών, 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.

Για τον σκοπό της θέσπισης των σχεδίων 
δράσης που αναφέρονται σε αυτή την 
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 αυτών των 
σχεδίων δράσης, συμπεριλαμβανομένου 
ιδίως του καθορισμού δεικτών προόδου, 
και της διαδικασίας θέσπισης αυτών των 
σχεδίων δράσης.
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2. 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.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος 
δεν υποβάλει ή εφαρμόσει το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το σχέδιο δράσης που υπέβαλε το 
κράτος μέλος αυτό είναι προδήλως 
ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν 
διαβούλευσης με το οικείο κράτος μέλος 
και αφού του δώσει την ευκαιρία να 
απαντήσει εντός 30 ημερών, να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

Σε περίπτωση που 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 που αναφέρει το άρθρο 101 
παράγραφος 2.

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 

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 σοβαρής 
κρίσης που θα μπορούσαν να εμποδίσουν 
το κράτος μέλος να εφαρμόσει ορθά το 
σχέδιο δράσης του, 
συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των 
σχετικών οροσήμων.
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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 ορόσημων για τους δείκτες 
αποτελεσμάτων και την αναφερόμενη 
τιμή για τους δείκτες αποτελεσμάτων.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «ικανοποιητική πρόοδος» νοείται ότι 
το οικείο κράτος μέλος έχει εφαρμόσει το 
σχέδιο δράσης και ότι τα ορόσημα που 
έχουν επιτευχθεί και η αναφερόμενη τιμή 
των δεικτών αποτελεσμάτων συνιστούν 
έλλειμμα μικρότερο του 25 % για τα 
σχετικά έτη 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 έκτου μήνα μετά 
την αναστολή, η Επιτροπή μπορεί να 
εκδώσει εκτελεστική πράξη που προβλέπει 
οριστική μείωση του ποσού που έχει 
ανασταλεί για το οικείο κράτος μέλος. Τα 
ποσά που μειώθηκαν οριστικά 
ανακατανέμονται στα κράτη μέλη για να 
ανταμειφθούν οι ικανοποιητικές 
επιδόσεις όπως αναφέρεται στο 
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άρθρο 39α.
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 
επανεξέταση των επιδόσεων.

3. 3.

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

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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Τροπολογία 279
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
Άρθρο 39 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 β
Ανακατανομή των κονδυλίων που 

προκύπτουν από μειώσεις πληρωμών σε 
σχέση με την πολυετή επανεξέταση 

επιδόσεων
1. Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
μειώσεις σύμφωνα με το άρθρο 39 
παράγραφος 3 τοποθετούνται σε 
αποθεματικό επίδοσης και 
χρησιμοποιούνται για την ανταμοιβή των 
κρατών μελών στα οποία οι επιδόσεις 
ήταν ικανοποιητικές σε σχέση με τους 
ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ] και προσδιορίζονται 
περαιτέρω στο στρατηγικό τους σχέδιο 
για την ΚΓΠ.
2. Τα κονδύλια αυτά μπορούν να 
διατεθούν στα κράτη μέλη στο τέλος των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ για την 
ανταμοιβή των ικανοποιητικών 
επιδόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το 
οικείο κράτος μέλος έχει εκπληρώσει την 
προϋπόθεση που ορίζεται στην 
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παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
3. Με βάση την τελευταία πολυετή 
επανεξέταση των επιδόσεων, τα κονδύλια 
διατίθενται μόνο στα κράτη μέλη, τα 
οποία έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 90 % 
της τιμής-στόχου τους σε σχέση με τους 
δείκτες αποτελεσμάτων που 
εφαρμόζονται στους ειδικούς στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
του κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ και καθορίζονται στο 
στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ.
Εντός δύο μηνών από την παραλαβή της 
τελευταίας έκθεσης επιδόσεων όλων των 
κρατών μελών όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 121 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ], η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστική πράξη χωρίς εφαρμογή της 
διαδικασίας επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 101, προκειμένου να 
αποφασίσει για κάθε κράτος μέλος κατά 
πόσον τα αντίστοιχα στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ έχουν επιτύχει τις τιμές στόχους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου.
4. Όταν επιτυγχάνονται οι τιμές-στόχοι 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ένα 
ποσό υπολογίζεται και χορηγείται από την 
Επιτροπή στο (στα) ενδιαφερόμενο (-α) 
κράτος (-η) μέλος (-η) και θεωρείται ότι 
έχει διατεθεί οριστικά για το οικονομικό 
έτος μετά το κλείσιμο των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ βάσει της απόφασης 
που αναφέρεται στην ίδια παράγραφο. 
Κατά την κατανομή των κονδυλίων, η 
Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας και σοβαρές 
κοινωνικοοικονομικές κρίσεις που 
εμποδίζουν την επίτευξη των σχετικών 
ορόσημων.

Or. en



AM\1215937EL.docx PE658.379v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0199/280

Τροπολογία 280
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
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

51 Ετήσια δημοσιονομική εκκαθάριση 51 Ετήσια δημοσιονομική εκκαθάριση

1. 1.

Πριν από τις 31 Μαΐου του έτους που 
έπεται του σχετικού οικονομικού έτους και 
με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ), 
η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, 
που περιέχουν την απόφασή της για την 
εκκαθάριση λογαριασμών των 
διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών, 
όσον αφορά τις δαπάνες που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 
6.

Πριν από τις 31 Μαΐου του έτους που 
έπεται του σχετικού οικονομικού έτους και 
με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και 
γ), η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις, που περιέχουν την απόφασή της 
για την εκκαθάριση λογαριασμών των 
διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών, 
όσον αφορά τις δαπάνες που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 
6.

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

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

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 101 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 101 παράγραφος 2.

2. 2.
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Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την 
εκκαθάριση λογαριασμών που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 όσον 
αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
για την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
δεύτερο εδάφιο και την εφαρμογή τους, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και 
των κρατών μελών καθώς και των 
προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται.

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

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

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

Or. en
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Τροπολογία 281
Anne Sander
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
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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 
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

53 Διαδικασία συμμόρφωσης 53 Διαδικασία συμμόρφωσης

1. 1.

Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι 
δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 δεν 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης, η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των ποσών που πρέπει να εξαιρεθούν από 
την ενωσιακή χρηματοδότηση.

Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι 
δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 δεν 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης, η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των ποσών που πρέπει να εξαιρεθούν από 
την ενωσιακή χρηματοδότηση.

Ωστόσο, όσον αφορά τους τύπους των 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], οι 
εξαιρέσεις από τη χρηματοδότηση της 
Ένωσης που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση 
σοβαρών ελλείψεων στη λειτουργία των 
συστημάτων διακυβέρνησης των κρατών 
μελών.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για 
μεμονωμένους δικαιούχους που 
καθορίζονται στα εθνικά στρατηγικά 
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σχέδια της ΚΓΠ και στο εθνικό δίκαιο.
Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με 
τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 
101 παράγραφος 2.

Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με 
τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 
101 παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που 
πρέπει να εξαιρεθούν με βάση τη 
σοβαρότητα των διαπιστούμενων 
ελλείψεων.

2. Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που 
πρέπει να εξαιρεθούν με βάση τη 
σοβαρότητα της διαπιστούμενης μη 
συμμόρφωσης. Λαμβάνει δεόντως υπόψη 
το είδος της παράβασης και της 
οικονομικής ζημίας που υπέστη η 
Ένωση. Η εξαίρεση βασίζεται στα ποσά 
που προσδιορίστηκαν ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα. Σε περίπτωση που δεν 
είναι εύλογα δυνατόν να υπολογιστεί το 
ακριβές ποσό, χρησιμοποιούνται 
κατ’ αποκοπή διορθώσεις με αναλογικό 
τρόπο.

3. 3.

Πριν από την έκδοση της εκτελεστικής 
πράξης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, κοινοποιούνται εγγράφως τα 
πορίσματα της Επιτροπής και οι 
απαντήσεις του οικείου κράτους μέλους 
και, στη συνέχεια, τα δύο μέρη επιχειρούν 
να καταλήξουν σε συμφωνία για τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν. Ακολούθως, 
δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
αποδείξουν ότι ο πραγματικός βαθμός της 
μη συμμόρφωσης είναι μικρότερος από 
αυτόν που εκτιμά η Επιτροπή.

Πριν από την έκδοση της εκτελεστικής 
πράξης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, κοινοποιούνται εγγράφως τα 
πορίσματα της Επιτροπής και οι 
απαντήσεις του οικείου κράτους μέλους 
και, στη συνέχεια, τα δύο μέρη επιχειρούν 
να καταλήξουν σε συμφωνία για τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν. Ακολούθως, 
δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
αποδείξουν ότι ο πραγματικός βαθμός της 
μη συμμόρφωσης είναι μικρότερος από 
αυτόν που εκτιμά η Επιτροπή.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, το κράτος 
μέλος δύναται να ζητήσει την έναρξη 
διαδικασίας με σκοπό να επιτευχθεί εντός 
τεσσάρων μηνών συμβιβασμός των 
θέσεων των μερών. Τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας αυτής ανακοινώνονται με 
έκθεση προς την Επιτροπή. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης 
πριν από τη λήψη απόφασης απόρριψης 
της χρηματοδότησης και παρέχει 
αιτιολόγηση εάν αποφασίσει να μην 
ακολουθήσει τις συστάσεις αυτές.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, το κράτος 
μέλος δύναται να ζητήσει την έναρξη 
διαδικασίας με σκοπό να επιτευχθεί εντός 
τεσσάρων μηνών συμβιβασμός των 
θέσεων των μερών. Τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας αυτής ανακοινώνονται με 
έκθεση προς την Επιτροπή. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης 
πριν από τη λήψη απόφασης απόρριψης 
της χρηματοδότησης και παρέχει 
αιτιολόγηση εάν αποφασίσει να μην 
ακολουθήσει τις συστάσεις αυτές.

4. Η απόρριψη χρηματοδότησης δεν 
αφορά:

4. Η απόρριψη χρηματοδότησης δεν 
αφορά:

α) δαπάνες που αναφέρονται στο α) δαπάνες που αναφέρονται στο 
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άρθρο 5 παράγραφος 2 και 
πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από 
24 μήνες πριν από την έγγραφη 
ανακοίνωση των πορισμάτων στο κράτος 
μέλος από την Επιτροπή·

άρθρο 5 παράγραφος 2 και 
πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από 
24 μήνες πριν από την έγγραφη 
ανακοίνωση των πορισμάτων στο κράτος 
μέλος από την Επιτροπή·

β) δαπάνες για πολυετείς παρεμβάσεις 
που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 ή στο πεδίο 
εφαρμογής παρεμβάσεων αγροτικής 
ανάπτυξης βάσει του άρθρου 6 και για τις 
οποίες η τελευταία υποχρέωση που υπέχει 
ο δικαιούχος ανελήφθη νωρίτερα από 
24 μήνες πριν από την έγγραφη 
ανακοίνωση των πορισμάτων στο κράτος 
μέλος από την Επιτροπή·

β) δαπάνες για πολυετείς παρεμβάσεις 
που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 ή στο πεδίο 
εφαρμογής παρεμβάσεων αγροτικής 
ανάπτυξης βάσει του άρθρου 6 και για τις 
οποίες η τελευταία υποχρέωση που υπέχει 
ο δικαιούχος ανελήφθη νωρίτερα από 
24 μήνες πριν από την έγγραφη 
ανακοίνωση των πορισμάτων στο κράτος 
μέλος από την Επιτροπή·

γ) δαπάνες για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης βάσει του άρθρου 6, εκτός από 
αυτές του στοιχείου β) της παρούσας 
παραγράφου, για τις οποίες η πληρωμή ή 
ενδεχομένως η τελική πληρωμή από τον 
οργανισμό πληρωμών πραγματοποιήθηκε 
νωρίτερα από 24 μήνες πριν από την 
έγγραφη ανακοίνωση των πορισμάτων στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος από την 
Επιτροπή.

γ) δαπάνες για παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης βάσει του άρθρου 6, εκτός από 
αυτές του στοιχείου β) της παρούσας 
παραγράφου, για τις οποίες η πληρωμή ή 
ενδεχομένως η τελική πληρωμή από τον 
οργανισμό πληρωμών πραγματοποιήθηκε 
νωρίτερα από 24 μήνες πριν από την 
έγγραφη ανακοίνωση των πορισμάτων στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος από την 
Επιτροπή.

5. Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται 
όσον αφορά:

5. Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται 
όσον αφορά:

α) ενισχύσεις που χορηγούνται από 
κράτος μέλος για τις οποίες η Επιτροπή 
κίνησε τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης ή 
παραβάσεις για τις οποίες η Επιτροπή έχει 
στείλει αιτιολογημένη γνώμη στο κράτος 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης·

α) ενισχύσεις που χορηγούνται από 
κράτος μέλος για τις οποίες η Επιτροπή 
κίνησε τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης ή 
παραβάσεις για τις οποίες η Επιτροπή έχει 
στείλει αιτιολογημένη γνώμη στο κράτος 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης·

β) παράβαση από το κράτος μέλος 
των υποχρεώσεών του δυνάμει του 
τίτλου V κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή 
κοινοποιεί εγγράφως στο κράτος μέλος τα 
πορίσματά της, εντός 12 μηνών από την 
παραλαβή της έκθεσης του κράτους 
μέλους που αφορά τα αποτελέσματα των 
ελέγχων των σχετικών δαπανών.

β) παράβαση από το κράτος μέλος 
των υποχρεώσεών του δυνάμει του 
τίτλου V κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή 
κοινοποιεί εγγράφως στο κράτος μέλος τα 
πορίσματά της, εντός 12 μηνών από την 
παραλαβή της έκθεσης του κράτους 
μέλους που αφορά τα αποτελέσματα των 
ελέγχων των σχετικών δαπανών.

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
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σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
κανόνες σχετικά με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία για την εφαρμογή των 
δημοσιονομικών διορθώσεων.

σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
κανόνες σχετικά με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία για την εφαρμογή των 
δημοσιονομικών διορθώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των κατ’ αποκοπή 
διορθώσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

7. 7.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο 
της έκδοσης της εκτελεστικής πράξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και της 
εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένης της 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών, των 
προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται, 
καθώς και της διαδικασίας συμβιβασμού 
που προβλέπεται στην παράγραφο 3, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, των 
καθηκόντων, της σύνθεσης και των 
ρυθμίσεων εργασίας του οργάνου 
συμβιβασμού.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο 
της έκδοσης της εκτελεστικής πράξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και της 
εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένης της 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών, των 
προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται, 
καθώς και της διαδικασίας συμβιβασμού 
που προβλέπεται στην παράγραφο 3, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, των 
καθηκόντων, της σύνθεσης και των 
ρυθμίσεων εργασίας του οργάνου 
συμβιβασμού.

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