
 

AM\929545EL.doc  PE503.602v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

6.3.2013 B7-2013/165 

Τροπολογία  165 

Ingeborg Gräßle και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων B7-2013/0081 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  

(COM(2011)0627 τελικό/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 65 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 
περίπτωση i), η εθνική εισφορά στις 
επιλέξιµες δηµόσιες δαπάνες µπορεί να 
αντικατασταθεί από ιδιωτικές εισφορές. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/166 

Τροπολογία  166 

Ingeborg Gräßle και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων B7-2013/0081 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  

(COM(2011)0627 τελικό/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 67 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι ενισχύσεις σε δικαιούχους 
συνοδεύονται από τιµολόγια και έγγραφα 
που αποδεικνύουν την πληρωµή. Εάν 
αυτό δεν είναι δυνατόν, οι ενισχύσεις 
συνοδεύονται από δικαιολογητικά 
ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας, εκτός 
για τις µορφές ενίσχυσης δυνάµει του 
άρθρου 57 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) 
και δ) του κανονισµού (ΕΕ) [ΚΣΠ/2012]. 

4. Εκτός από δεόντως δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις, η µη επιστρεφόµενη άµεση 
ενίσχυση έχει τη µορφή που ορίζει το 
άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) 
και δ) του κανονισµού (ΕΕ) [ΚΣΠ/2012]. 
Όταν η εν λόγω ενίσχυση παρέχεται µε τη 
µορφή που ορίζει το άρθρο 57 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού 
(ΕΕ) [ΚΣΠ/2012], οι πληρωµές στις 
οποίες προβαίνουν οι δικαιούχοι 
συνοδεύονται από τιµολόγια και έγγραφα 
που αποδεικνύουν την πληρωµή. Εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό, η πληρωµή 
συνοδεύεται από δικαιολογητικά 
ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/167 

Τροπολογία  167 

Ingeborg Gräßle και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων B7-2013/0081 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  

(COM(2011)0627 τελικό/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 69 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα 

µέτρα αγροτικής ανάπτυξης που πρόκειται 

να υλοποιήσουν είναι επαληθεύσιµα και 

ελέγξιµα. Για το σκοπό αυτό, η 

διαχειριστική αρχή και ο οργανισµός 

πληρωµών κάθε προγράµµατος αγροτικής 

ανάπτυξης παρέχει µια εκ των προτέρων 

εκτίµηση της επαληθευσιµότητας και της 
ελεγξιµότητας των µέτρων που πρέπει να 

συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα 

αγροτικής ανάπτυξης. Η διαχειριστική 

αρχή και ο οργανισµός πληρωµών 

αναλαµβάνουν επίσης την εκτίµηση της 

επαληθευσιµότητας και της ελεγξιµότητας 
των µέτρων κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης του προγράµµατος αγροτικής 

ανάπτυξης. Κατά την εκ των προτέρων 

εκτίµηση και την εκτίµηση κατά τη 

διάρκεια της περιόδου υλοποίησης πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα 

των ελέγχων κατά την προηγούµενη και 

τρέχουσα περίοδο προγραµµατισµού.  

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα 

µέτρα αγροτικής ανάπτυξης που πρόκειται 

να υλοποιήσουν είναι επαληθεύσιµα και 

ελέγξιµα και έχουν σχεδιαστεί µε τρόπο 
που να µην επιφέρει άσκοπο κίνδυνο 
σφάλµατος. Για το σκοπό αυτό, η 
διαχειριστική αρχή και ο οργανισµός 

πληρωµών κάθε προγράµµατος αγροτικής 

ανάπτυξης παρέχει µια εκ των προτέρων 

εκτίµηση της επαληθευσιµότητας, της 
ελεγξιµότητας και του κινδύνου 
σφάλµατος των µέτρων που πρέπει να 
συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα 

αγροτικής ανάπτυξης. Η διαχειριστική 

αρχή και ο οργανισµός πληρωµών 

αναλαµβάνουν επίσης την εκτίµηση της 

επαληθευσιµότητας, της ελεγξιµότητας και 
του κινδύνου σφάλµατος των µέτρων κατά 
τη διάρκεια της υλοποίησης του 

προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης. Κατά 

την εκ των προτέρων εκτίµηση και την 

εκτίµηση κατά τη διάρκεια της περιόδου 

υλοποίησης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

τα αποτελέσµατα των ελέγχων κατά την 

προηγούµενη και τρέχουσα περίοδο 

προγραµµατισµού. 

Όταν από την εκτίµηση συνάγεται ότι δεν 

πληρούνται οι απαιτήσεις 

επαληθευσιµότητας και ελεγξιµότητας, τα 

Όταν από την εκτίµηση συνάγεται ότι δεν 

πληρούνται οι απαιτήσεις 

επαληθευσιµότητας και ελεγξιµότητας και 
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σχετικά µέτρα προσαρµόζονται αναλόγως. της αποφυγής άσκοπου κινδύνου 
σφάλµατος, τα σχετικά µέτρα 
προσαρµόζονται αναλόγως. 

Or. en 

 

 


