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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την καταβολή στον προϋπολογισμό 
της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
παρακρατεί το 20 % των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή έξοδα ανάκτησης, 
με εξαίρεση τα ποσά που συνδέονται με μη 
συμμόρφωση που μπορεί να αποδοθεί στις 
διοικητικές υπηρεσίες ή σε άλλους 
επίσημους οργανισμούς.

Κατά την καταβολή στον προϋπολογισμό 
της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
παρακρατεί το 100 % των αντιστοίχων 
ποσών ως κατ’ αποκοπή έξοδα ανάκτησης, 
με εξαίρεση τα ποσά που συνδέονται με μη 
συμμόρφωση που μπορεί να αποδοθεί στις 
διοικητικές υπηρεσίες ή σε άλλους 
επίσημους οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή τη στιγμή, αποτελεί σχεδόν αντικίνητρο η ανάκτηση, από τα κράτη μέλη, χρημάτων από 
τους δικαιούχους που παραβιάζουν τους κανόνες, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιστρέφουν τα χρήματα στην Επιτροπή. Θα πρέπει τα ανακτηθέντα χρήματα να παραμένουν 
στα κράτη μέλη και να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.



AM\1215985EL.docx PE658.379v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0199/289

Τροπολογία 289
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
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σύστημα που έχουν θεσπίσει τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 57 
παράγραφος 2 περιλαμβάνει 
συστηματικούς ελέγχους οι οποίοι 
στοχεύουν επίσης στους τομείς όπου ο 
κίνδυνος σφαλμάτων είναι ο υψηλότερος.

Το σύστημα που έχουν θεσπίσει τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 57 
παράγραφος 2 περιλαμβάνει 
συστηματικούς ελέγχους οι οποίοι 
στοχεύουν επίσης στους τομείς όπου ο 
κίνδυνος σφαλμάτων είναι ο υψηλότερος 
και όπου η φύση των εν λόγω κινδύνων 
παρουσιάζει το υψηλότερο ενδεχόμενο 
επίπεδο περιβαλλοντικής ζημίας.

Or. en


