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Τροπολογία 4396
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Tom 
Vandenkendelaere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ορόσημων.

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ορόσημων. Στα κράτη μέλη 
με πλήρως ή μερικώς περιφερειακά 
στρατηγικά σχέδια βάσει του άρθρου 93 
δεύτερο εδάφιο, οι στόχοι μπορούν να 
κατανέμονται πλήρως ή εν μέρει ανά 
περιφέρειες.

Or. de

Τροπολογία 4397
Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ορόσημων.

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ή, όπου αρμόζει, πολυετών
οροσήμων.

Or. en
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Τροπολογία 4398
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ορόσημων.

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α).

Or. it

Τροπολογία 4399
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ορόσημων.

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 4400
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 

1. Το τμήμα του σχεδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 
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αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ορόσημων.

στοιχείο ε) αποτελείται από έναν 
ανακεφαλαιωτικό πίνακα που παρουσιάζει 
τους στόχους, που αναφέρονται στο άρθρο 
97 παράγραφος 1 στοιχείο α), αναφέροντας 
την κατανομή των ετήσιων ορόσημων, 
κατά περίπτωση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με τη διατύπωση αυτή επιδιώκεται να διευκρινιστεί ότι ορισμένα στάδια ή στόχοι δεν μπορούν 
να έχουν ετήσιο χαρακτήρα, περιοριζόμενοι στις ενδεικνυόμενες περιπτώσεις, δηλαδή 
συνδεόμενοι με παρεμβάσεις πολυετούς χαρακτήρα.

Τροπολογία 4401
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ορόσημων.

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 4402
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
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στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ορόσημων.

στοιχείο α), αναφέροντας, όπου είναι 
απαραίτητο, την κατανομή των 
ορόσημων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η πλειονότητα των οροσήμων μπορεί να μην επιτυγχάνεται 
ετησίως.

Τροπολογία 4403
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ορόσημων.

1. Το σχέδιο που αναφέρεται στο 
άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας, όπου είναι 
απαραίτητο, την κατανομή των ετήσιων 
ορόσημων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να καταστεί σαφές ότι ορισμένα στάδια μπορεί να μην επιτυγχάνονται ετησίως, 
όπως στην περίπτωση των πολυετών ενεργειών.

Τροπολογία 4404
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
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πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ορόσημων.

πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ορόσημων.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed system of performance framework and the approach of annual milestones is 
rather complicated and very demanding.  Setting annual milestones could be a way back, not 
a simplification. The current number of proposed result indicators is 38, and with the annual 
values for each of them (until the year 2029) the indicator table will represent almost 400 
figures. In the first years of implementation, there may also be zero values for project 
measures. In the case of deviations from the implementation of the milestone, the presentation 
of action plans is required which could be a bureaucratic burden. Better option could be to 
return to current practice (target values to be achieved at the end of the programming 
period), or to set the milestone for 2024.

Τροπολογία 4405
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ορόσημων.

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και τα διετή ορόσημα.

Or. en

Τροπολογία 4406
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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δ) μια ανάλυση των κατανομών των 
κρατών μελών για τύπους παρεμβάσεων 
υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων μετά τις 
μεταβιβάσεις, όπως καθορίζεται στα 
στοιχεία β) και γ) βάσει των ενδεικτικών 
επιχορηγήσεων ανά τύπο παρεμβάσεων 
και ανά παρέμβαση, προσδιορίζοντας τις 
προβλεπόμενες επιδόσεις, το μέσο ή 
ενιαίο ποσό μονάδας και τη μέγιστη 
διακύμανση που αναφέρεται στο άρθρο 
89. Κατά περίπτωση, η ανάλυση 
περιλαμβάνει το ποσό του αποθεματικού 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

διαγράφεται

Πρέπει να προσδιορίζεται το συνολικό 
εκτιμώμενο προϊόν μείωσης των 
ενισχύσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του 
προϊόντος της μείωσης των ενισχύσεων, 
που αναφέρεται στα άρθρα 15 και 81 
παράγραφος 3, οι εν λόγω ενδεικτικές 
επιχορηγήσεις, οι σχετικές προβλεπόμενες 
επιδόσεις και τα αντίστοιχα μέσα ποσά 
μονάδας ή ενιαία ποσά μονάδας 
καθορίζονται πριν από τη μείωση των 
ενισχύσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με αυτή τη λογική, η επίπτωση της μείωσης των πληρωμών δεν θα επέτρεπε την 
πραγματοποίηση των πληρωμών και, κατά συνέπεια, δεν θα επιτυγχάνονταν τα αποτελέσματα 
και οι δείκτες και οι στόχοι θα είχαν χαμηλές επιδόσεις. Κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στον 
προσανατολισμό προς το αποτέλεσμα του νέου μοντέλου υλοποίησης.

Τροπολογία 4407
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

μια ανάλυση των κατανομών των κρατών 
μελών για τύπους παρεμβάσεων υπό 
μορφή άμεσων ενισχύσεων μετά τις 

μια ανάλυση των κατανομών των κρατών 
μελών για τύπους παρεμβάσεων υπό 
μορφή άμεσων ενισχύσεων μετά τις 
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μεταβιβάσεις, όπως καθορίζεται στα 
στοιχεία β) και γ) βάσει των ενδεικτικών 
επιχορηγήσεων ανά τύπο παρεμβάσεων και 
ανά παρέμβαση, προσδιορίζοντας τις 
προβλεπόμενες επιδόσεις, το μέσο ή 
ενιαίο ποσό μονάδας και τη μέγιστη 
διακύμανση που αναφέρεται στο άρθρο 
89. Κατά περίπτωση, η ανάλυση 
περιλαμβάνει το ποσό του αποθεματικού 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

μεταβιβάσεις, όπως καθορίζεται στα 
στοιχεία β) και γ) βάσει των ενδεικτικών 
επιχορηγήσεων ανά τύπο παρεμβάσεων και 
ανά παρέμβαση. Κατά περίπτωση, η 
ανάλυση περιλαμβάνει το ποσό του 
αποθεματικού των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης.

Or. it

Τροπολογία 4408
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του 
προϊόντος της μείωσης των ενισχύσεων, 
που αναφέρεται στα άρθρα 15 και 81 
παράγραφος 3, οι εν λόγω ενδεικτικές 
επιχορηγήσεις, οι σχετικές προβλεπόμενες 
επιδόσεις και τα αντίστοιχα μέσα ποσά 
μονάδας ή ενιαία ποσά μονάδας
καθορίζονται πριν από τη μείωση των 
ενισχύσεων·

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του 
προϊόντος της μείωσης των ενισχύσεων, 
που αναφέρεται στα άρθρα 15 και 81 
παράγραφος 3, οι εν λόγω ενδεικτικές 
επιχορηγήσεις καθορίζονται πριν από τη 
μείωση των ενισχύσεων·

Or. it

Τροπολογία 4409
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ανάλυση των κατανομών για τους 
τομεακούς τύπους παρεμβάσεων που 
αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο III 
τμήμα VII ανά παρέμβαση και με ένδειξη 

ε) ανάλυση των κατανομών για τους 
τομεακούς τύπους παρεμβάσεων που 
αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο III 
τμήμα VII ανά παρέμβαση και με ένδειξη 
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των προβλεπόμενων επιδόσεων και του 
μέσου ποσού μονάδας·

των προβλεπόμενων επιδόσεων και του 
μέσου ποσού μονάδας·

Or. it

Τροπολογία 4410
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) μια ανάλυση των κατανομών των 
κρατών μελών για την αγροτική ανάπτυξη 
μετά τις μεταβιβάσεις προς και από τις 
άμεσες ενισχύσεις, όπως ορίζεται στο 
στοιχείο β) ανά τύπο παρεμβάσεων και ανά 
παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
συνολικών ποσών για την περίοδο, 
αναφέροντας επίσης το εφαρμοστέο 
ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, 
κατανεμημένο ανά παρέμβαση και ανά 
τύπο περιφέρειας όπου ισχύει. Σε 
περίπτωση μεταβίβασης κεφαλαίων από 
άμεσες ενισχύσεις, προσδιορίζεται η 
παρέμβαση (παρεμβάσεις) ή μέρος αυτής 
που χρηματοδοτείται από τη μεταβίβαση. 
Ο πίνακας αυτός προσδιορίζει επίσης τα 
προβλεπόμενα αποτελέσματα ανά 
παρέμβαση και τα μέσα ή ομοιόμορφα 
ποσά μονάδων, καθώς και, κατά 
περίπτωση, την κατανομή των 
προβλεπόμενων ποσών για τις επιδοτήσεις 
και τα ποσά που προβλέπονται για τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Πρέπει, επίσης, 
να προσδιορίζονται τα ποσά για την 
τεχνική βοήθεια·

στ) μια ανάλυση των κατανομών των 
κρατών μελών για την αγροτική ανάπτυξη 
μετά τις μεταβιβάσεις προς και από τις 
άμεσες ενισχύσεις, όπως ορίζεται στο 
στοιχείο β) ανά τύπο παρεμβάσεων και ανά 
παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
συνολικών ποσών για την περίοδο, 
αναφέροντας επίσης το εφαρμοστέο 
ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, 
κατανεμημένο ανά παρέμβαση και ανά 
τύπο περιφέρειας όπου ισχύει. Σε 
περίπτωση μεταβίβασης κεφαλαίων από 
άμεσες ενισχύσεις, προσδιορίζεται η 
παρέμβαση (παρεμβάσεις) ή μέρος αυτής 
που χρηματοδοτείται από τη μεταβίβαση. 
Ο πίνακας αυτός προσδιορίζει επίσης, κατά 
περίπτωση, την κατανομή των 
προβλεπόμενων ποσών για τις επιδοτήσεις 
και τα ποσά που προβλέπονται για τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Πρέπει, επίσης, 
να προσδιορίζονται τα ποσά για την 
τεχνική βοήθεια·

Or. it

Τροπολογία 4411
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 100 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την 
παράγραφο καθορίζονται σε ετήσια βάση.

Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την 
παράγραφο καθορίζονται σε ετήσια βάση. 
Στην περίπτωση στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ με περιφερειακά στοιχεία, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 93 του παρόντος 
κανονισμού, τα εν λόγω οικονομικά 
στοιχεία μπορούν να καθορίζονται σε 
περιφερειακούς πίνακες πλήρως ή εν 
μέρει σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία 4412
Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την 
παράγραφο καθορίζονται σε ετήσια βάση.

Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την 
παράγραφο καθορίζονται σε ετήσια, ή 
όπου αρμόζει, σε πολυετή βάση.

Or. en

Τροπολογία 4413
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100α

Προγράμματα περιφερειακής 
παρέμβασης

Κάθε πρόγραμμα περιφερειακής 
παρέμβασης περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τις ακόλουθες ενότητες:
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α) σύνοψη της ανάλυσης ΠΑΕΑ·

β) περίληψη της εκτίμησης των 
αναγκών·

γ) στρατηγική παρέμβασης·

δ) επιχειρησιακή περιγραφή των 
παρεμβάσεων των οποίων η διαχείριση 
και υλοποίηση γίνονται σε περιφερειακό 
επίπεδο σε συνάρτηση με το εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο όπως ορίζεται στο 
άρθρο 99. Ειδικότερα, κάθε παρέμβαση 
που ορίζεται στη στρατηγική που 
αναφέρεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 
95α περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

i) την περιγραφή της παρέμβασης·

ii) τους όρους επιλεξιμότητας·

iii) το ποσοστό στήριξης·

iv) τον υπολογισμό του ποσού μονάδας 
στήριξης·

v) το οικονομικό σχέδιο·

vi) τους δείκτες αποτελεσμάτων·

vii) στόχους·

viii) εξήγηση για την επίτευξη των 
στόχων·

ε) το πολυετές χρηματοδοτικό σχέδιο·

στ) περιγραφή του συστήματος 
διακυβέρνησης και συντονισμού·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει και περιγράφει το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης. Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες στον 
σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εφαρμογή της ΚΓΠ πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 
ώστε οι αποφάσεις πολιτικής να μπορούν να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένα εδαφικά και 
τομεακά χαρακτηριστικά.

Τροπολογία 4414
Momchil Nekov

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 101 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101α

Κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος για 
την τοπική απασχόληση

Μια αξιολόγηση της εκτίμησης του 
κοινωνικο-οικονομικού αντίκτυπου του 
στρατηγικού σχεδίου θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις θέσεις εργασίας που 
μπορούν να δημιουργηθούν στις 
αγροτικές περιοχές. Μια λεπτομερής και 
πλήρης αξιολόγηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει:

α) τον αριθμό των μόνιμων θέσεων 
εργασίας που διατηρούνται και 
δημιουργούνται άμεσα σε σχέση με την 
παραγωγή·

β) τον αριθμό και τη διάρκεια των 
εποχιακών θέσεων εργασίας που 
διατηρούνται και δημιουργούνται σε 
σχέση με την παραγωγή·

γ) μια εκτίμηση της απασχόλησης στον 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα που έχει 
δημιουργηθεί·

δ) τις μεθόδους για τον έλεγχο και τους 
επιτόπιους ελέγχους.

Or. en

Τροπολογία 4415
Maria Heubuch, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περιγραφή των στοιχείων που 
διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της 
ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), υπογραμμίζει τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 

Η περιγραφή των στοιχείων που 
διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της 
ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), υπογραμμίζει τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
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ΚΓΠ που υποστηρίζουν τον 
εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και 
της ΚΓΠ, και συγκεκριμένα 
περιλαμβάνουν:

ΚΓΠ που υποστηρίζουν τον 
εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και 
της ΚΓΠ για την αντιμετώπιση νέων 
προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
μετάβασης στη βιωσιμότητα, και 
συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 4416
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περιγραφή των στοιχείων που 
διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της 
ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), υπογραμμίζει τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που υποστηρίζουν τον 
εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και 
της ΚΓΠ, και συγκεκριμένα 
περιλαμβάνουν:

Η περιγραφή των στοιχείων που 
διασφαλίζουν τη μετάβαση σε πιο 
βιώσιμα συστήματα παραγωγής της ΚΓΠ, 
που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 
1 στοιχείο ζ), υπογραμμίζει τα στοιχεία του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό του 
γεωργικού τομέα και της ΚΓΠ, και 
συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

Or. fr

Τροπολογία 4417
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περιγραφή των στοιχείων που 
διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της 
ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), υπογραμμίζει 
τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που υποστηρίζουν τον 
εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και 
της ΚΓΠ, και συγκεκριμένα 

Η περιγραφή των στοιχείων που 
διασφαλίζουν την αγροοικολογική 
μετάβαση της ΚΓΠ υπογραμμίζει τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που υποστηρίζουν την 
αγροοικολογική μετάβαση του γεωργικού 
τομέα και της ΚΓΠ, και συγκεκριμένα 
περιλαμβάνουν:
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περιλαμβάνουν:

Or. es

Τροπολογία 4418
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επισκόπηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα 
συμβάλει στον γενικό οριζόντιο στόχο 
σχετικά με την προώθηση και την 
ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και 
ψηφιοποίησης και την ενθάρρυνση της 
υιοθέτησής τους, που ορίζεται στο άρθρο 5 
δεύτερο εδάφιο, ιδίως μέσω:

α) επισκόπηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα 
συμβάλει στον γενικό οριζόντιο στόχο 
σχετικά με τη συνεκτίμηση της διάστασης 
του φύλου, τον εκσυχρονισμό του τομέα 
με την προώθηση και την ανταλλαγή 
γνώσεων, καινοτομίας και ψηφιοποίησης 
στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές,
και την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους, 
ιδίως στο πλαίσιο του AKIS, που ορίζεται 
στο άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο, ιδίως μέσω:

Or. en

Τροπολογία 4419
Maria Heubuch, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επισκόπηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα 
συμβάλει στον γενικό οριζόντιο στόχο 
σχετικά με την προώθηση και την 
ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και 
ψηφιοποίησης και την ενθάρρυνση της 
υιοθέτησής τους, που ορίζεται στο άρθρο 5 
δεύτερο εδάφιο, ιδίως μέσω:

α) επισκόπηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα 
συμβάλει στον στόχο σχετικά με την 
προώθηση και την ανταλλαγή γνώσεων, 
καινοτομίας και ψηφιοποίησης, εφόσον 
συμβάλλει στην επίτευξη των ΣΒΑ και 
των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού 
για το κλίμα, και την ενθάρρυνση της 
υιοθέτησής τους, που ορίζεται στο άρθρο 5 
δεύτερο εδάφιο, ιδίως μέσω:
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Or. en

Τροπολογία 4420
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επισκόπηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα 
συμβάλει στον γενικό οριζόντιο στόχο 
σχετικά με την προώθηση και την 
ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και 
ψηφιοποίησης και την ενθάρρυνση της 
υιοθέτησής τους, που ορίζεται στο άρθρο 5 
δεύτερο εδάφιο, ιδίως μέσω:

α) επισκόπηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα 
συμβάλει στον γενικό οριζόντιο στόχο 
σχετικά με την προώθηση και την 
ανταλλαγή γνώσεων, τεχνικής και 
κοινωνικής καινοτομίας και τεχνικών 
γνώσεων στον γεωργικό τομέα, καθώς και 
την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους, που 
ορίζεται στο άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο, 
ιδίως μέσω:

Or. es

Τροπολογία 4421
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επισκόπηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα 
συμβάλει στον γενικό οριζόντιο στόχο 
σχετικά με την προώθηση και την 
ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και 
ψηφιοποίησης και την ενθάρρυνση της 
υιοθέτησής τους, που ορίζεται στο άρθρο 5 
δεύτερο εδάφιο, ιδίως μέσω:

α) επισκόπηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα
συμβάλει στον γενικό οριζόντιο στόχο 
σχετικά με την προώθηση και την 
ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και 
ψηφιοποίησης και την ενθάρρυνση και την 
προώθηση της υιοθέτησής τους, που 
ορίζεται στο άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο, 
ιδίως μέσω:

Or. en

Τροπολογία 4422
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Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) συστηματική διασφάλιση του ότι 
τα μέτρα που λαμβάνονται δεν οδηγούν 
σε αύξηση της εξάρτησης αλλά σε 
αύξηση της αυτονομίας του γεωργού·

Or. en

Τροπολογία 4423
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) συνοχή με την επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και των 
διεθνών συμφωνιών για το κλίμα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εκσυγχρονισμός δεν αποτελεί αυτοσκοπό: γενικός σκοπός είναι, όπως αναφέρθηκε πολλές 
φορές στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, μια μεταστροφή για την 
επίτευξη βιωσιμότητας, ως ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις κ.λπ.

Τροπολογία 4424
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μιας περιγραφής της στρατηγικής β) μιας περιγραφής της στρατηγικής 
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για την ανάπτυξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών στη γεωργία και τις αγροτικές 
περιοχέςκαι για τη χρήση αυτών των 
τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 
του στρατηγικού προγράμματος της ΚΓΠ.

για την ανάπτυξη των κατάλληλων
ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία και 
τις αγροτικές περιοχές, δίνοντας τη 
δέουσα προσοχή στη βιωσιμότητα, την 
κλίμακα, την αναγκαιότητα και την 
αυτονομία του γεωργού, για τη χρήση 
αυτών των τεχνολογιών για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ, χωρίς να 
δημιουργούνται νέες εισροές ή 
οικονομική εξάρτηση μεταξύ των 
γεωργών.

Or. en

Τροπολογία 4425
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μιας περιγραφής της στρατηγικής 
για την ανάπτυξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών στη γεωργία και τις αγροτικές 
περιοχές και για τη χρήση αυτών των 
τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 
του στρατηγικού προγράμματος της ΚΓΠ.

β) μιας περιγραφής της στρατηγικής 
για την ανάπτυξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών στη γεωργία και τις αγροτικές 
περιοχές και για τους όρους χρήσης αυτών 
των τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 
του στρατηγικού προγράμματος της ΚΓΠ.

Or. es

Τροπολογία 4426
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μιας περιγραφής της στρατηγικής
για την ανάπτυξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών στη γεωργία και τις αγροτικές 

β) στρατηγικές για την ανάπτυξη των 
ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία και 
τις αγροτικές περιοχές, τα έξυπνα χωριά



AM\1171755EL.docx 19/197 PE631.988v01-00

EL

περιοχές και για τη χρήση αυτών των 
τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 
του στρατηγικού προγράμματος της ΚΓΠ.

και για τη χρήση αυτών των τεχνολογιών 
για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των παρεμβάσεων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 4427
Ivan Jakovčić

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανάλυση ΠΑΕΑ βασίζεται στην 
τρέχουσα κατάσταση της περιοχής που 
καλύπτεται από το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, και περιλαμβάνει για κάθε 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 συνολική 
περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης της 
περιοχής που καλύπτεται από το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, βάσει κοινών 
δεικτών περιβάλλοντος και άλλων 
ποσοτικών και ποιοτικών ενημερωμένων 
πληροφοριών, όπως μελέτες, παλαιότερες 
εκθέσεις αξιολόγησης, τομεακή ανάλυση, 
διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες.

Η ανάλυση ΠΑΕΑ βασίζεται στην
τρέχουσα κατάσταση της περιοχής που 
καλύπτεται από το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, και περιλαμβάνει για κάθε 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 και για τη συμβολή 
της βιολογικής γεωργίας που ορίζεται στο 
τμήμα 3α συνολική περιγραφή της
τρέχουσας κατάστασης της περιοχής που 
καλύπτεται από το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, βάσει κοινών δεικτών 
περιβάλλοντος και άλλων ποσοτικών και 
ποιοτικών ενημερωμένων πληροφοριών, 
όπως μελέτες, παλαιότερες εκθέσεις 
αξιολόγησης, τομεακή ανάλυση, 
διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες.

Or. en

Τροπολογία 4428
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανάλυση ΠΑΕΑ βασίζεται στην 
τρέχουσα κατάσταση της περιοχής που 

Η ανάλυση ΠΑΕΑ βασίζεται στην 
τρέχουσα κατάσταση της περιοχής που 
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καλύπτεται από το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, και περιλαμβάνει για κάθε 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 συνολική 
περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης της 
περιοχής που καλύπτεται από το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, βάσει κοινών 
δεικτών περιβάλλοντος και άλλων 
ποσοτικών και ποιοτικών ενημερωμένων 
πληροφοριών, όπως μελέτες, παλαιότερες 
εκθέσεις αξιολόγησης, τομεακή ανάλυση, 
διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες.

καλύπτεται από το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, και περιλαμβάνει για κάθε 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 και για τη συμβολή 
στη βιολογική γεωργία·που ορίζεται στο 
άρθρο 13α συνολική περιγραφή της 
τρέχουσας κατάστασης της περιοχής που 
καλύπτεται από το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, βάσει κοινών δεικτών 
περιβάλλοντος και άλλων ποσοτικών και 
ποιοτικών ενημερωμένων πληροφοριών, 
όπως μελέτες, παλαιότερες εκθέσεις 
αξιολόγησης, τομεακή ανάλυση, 
διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες.

Or. en

Τροπολογία 4429
Ivan Jakovčić

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, η περιγραφή αυτή τονίζει 
κυρίως για καθένα από τους γενικούς και 
ειδικούς στόχους που καθορίζονται στο 
άρθρο 5 και στο άρθρο 6 παράγραφος 1:

Επιπλέον, η περιγραφή αυτή τονίζει 
κυρίως για καθένα από τους γενικούς και 
ειδικούς στόχους που καθορίζονται στο 
άρθρο 5 και στο άρθρο 6 παράγραφος 1
και για τη συμβολή της βιολογικής 
γεωργίας που ορίζεται στο τμήμα 3α:

Or. en

Τροπολογία 4430
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τις βασικές ποιοτικές και 
ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την 
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κατάσταση των δεικτών επιπτώσεων για 
το έτος 2019 στο παράρτημα Ι.

Or. en

Τροπολογία 4431
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ), η ανάλυση ΠΑΕΑ 
αναφέρεται στα εθνικά σχέδια που 
προκύπτουν από τις νομοθετικές πράξεις 
που αναφέρονται στο παράρτημα XI.

Για τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ), η ανάλυση ΠΑΕΑ 
αναφέρεται στα εθνικά σχέδια που 
προκύπτουν από τις νομοθετικές πράξεις 
που αναφέρονται στο παράρτημα XI. 
Ομοίως, θα αξιολογήσει την τρέχουσα 
κατάσταση και τις ανάγκες των 
γεωργικών συστημάτων υψηλής φυσικής 
αξίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στην παράγραφο 2 του άρθρου 97.

Τροπολογία 4432
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον ειδικό στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ), η 
ανάλυση ΠΑΕΑ αφορά τις νομοθετικές 
πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα 
ΧΙ α.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα αναφέρεται στην ασφάλεια των τροφίμων και την καλή διαβίωση των ζώων.

Τροπολογία 4433
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον συγκεκριμένο στόχο προσέλκυσης 
νέων γεωργών που αναφέρεται στο άρθρο 
6 στοιχείο ζ), η ΠΑΕΑ περιλαμβάνει 
σύντομη ανάλυση της πρόσβασης στη γη, 
της κινητικότητας της γης και της 
αναδιάρθρωσης της γης, της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση και πιστώσεις και της 
πρόσβασης σε γνώσεις και συμβουλές.

Για τον συγκεκριμένο στόχο προσέλκυσης 
νέων γεωργών που αναφέρεται στο άρθρο 
6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), η ΠΑΕΑ 
περιλαμβάνει σύντομη ανάλυση της 
πρόσβασης στη γη, της κινητικότητας της 
γης και της αναδιάρθρωσης της γης, της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 
πιστώσεις και της πρόσβασης σε γνώσεις 
και συμβουλές, καθώς και της ικανότητας 
αντιμετώπισης του κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νέοι γεωργοί είναι πιο ευαίσθητοι στους κινδύνους, είτε πρόκειται για οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς ή υγειονομικούς κινδύνους, και, ως εκ τούτου, είναι ενδιαφέρον να 
γνωρίζουμε αν επωφελούνται από τις βέλτιστες συνθήκες για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους 
κινδύνους.

Τροπολογία 4434
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον συγκεκριμένο στόχο προσέλκυσης 
νέων γεωργών που αναφέρεται στο άρθρο 
6 στοιχείο ζ), η ΠΑΕΑ περιλαμβάνει 
σύντομη ανάλυση της πρόσβασης στη γη, 

Για τον συγκεκριμένο στόχο προσέλκυσης 
νέων γεωργών που αναφέρεται στο άρθρο 
6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), η ΠΑΕΑ 
περιλαμβάνει σύντομη ανάλυση της 
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της κινητικότητας της γης και της 
αναδιάρθρωσης της γης, της πρόσβασης 
σε χρηματοδότηση και πιστώσεις και της 
πρόσβασης σε γνώσεις και συμβουλές.

πρόσβασης στη γη, της κινητικότητας της 
γης και του περιορισμού της γης, της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 
πιστώσεις, της πρόσβασης σε γνώσεις και 
συμβουλές, καθώς και της ικανότητας 
αντιμετώπισης του κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νέοι γεωργοί είναι πιο ευαίσθητοι στους κινδύνους, είτε πρόκειται για οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς ή υγειονομικούς κινδύνους. Ως εκ τούτου, είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε αν 
επωφελούνται από τις βέλτιστες συνθήκες για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους κινδύνους.

Τροπολογία 4435
Maria Gabriela Zoană

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους ειδικούς στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1, η ανάλυση 
ΠΑΕΑ αναπτύσσεται με συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου όταν είναι 
απαραίτητο.

Or. en

Τροπολογία 4436
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παράρτημα III του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, που 
αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), περιλαμβάνει τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με 
τους εταίρους και μια σύντομη περιγραφή 
του τρόπου διεξαγωγής της 

διαγράφεται
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διαβούλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το σημείο είναι περιττό. Θα εισακουστούν όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τους δημοκρατικούς κανόνες τους πριν από την οριστικοποίηση των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Τροπολογία 4437
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παράρτημα III του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, που αναφέρεται στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο γ), 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεων με τους εταίρους και μια 
σύντομη περιγραφή του τρόπου 
διεξαγωγής της διαβούλευσης.

3. Το παράρτημα III του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, που αναφέρεται στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο γ), 
περιλαμβάνει μια πλήρη περιγραφή των 
διαδικασιών και του χρονοδιαγράμματος 
που χρησιμοποιούνται για τη 
διαβούλευση με τους εταίρους, τα 
κριτήρια για την επιλογή των εταίρων και 
τη συνάφειά τους σε σχέση με τους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6. Περιγράφει τα αποτελέσματα 
των διαβουλεύσεων, 
συμπεριλαμβανομένης μιας σύνοψης των 
παρατηρήσεων των εταίρων σχετικά με 
το προσχέδιο στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και τον τρόπο με τον οποίο 
λήφθηκαν υπόψη στην τελική έκδοση που 
υποβλήθηκε στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εταίροι πρέπει να συμμετέχουν στη συνδιαμόρφωση των χρονοδιαγραμμάτων και των 
διαδικασιών για την προετοιμασία των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, από τη στιγμή που η 
διαδικασία έχει καίρια σημασία προκειμένου να επιτρέπεται στις ομάδες της κοινωνίας των 
πολιτών να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διαδικασία. Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις των διαφόρων εταίρων και σχετικά με τον τρόπο με τον 
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οποίο λήφθηκαν υπόψη στην τελική έκδοση του στρατηγικού σχεδίου. Παρόμοιοι κανόνες 
διατυπώνονται επί του παρόντος σχετικά λεπτομερώς στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στον παρόντα κανονισμό, ο οποίος 
πρέπει να ενισχυθεί.

Τροπολογία 4438
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παράρτημα III του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, που αναφέρεται στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο γ), 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεων με τους εταίρους και μια 
σύντομη περιγραφή του τρόπου 
διεξαγωγής της διαβούλευσης.

3. Το παράρτημα III του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, που αναφέρεται στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο γ), 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεων με τους εταίρους και μια 
σύντομη περιγραφή του τρόπου 
διεξαγωγής της διαβούλευσης. 
Περιλαμβάνει επίσης έγγραφα 
τεκμηρίωσης των σχολίων που 
υποβλήθηκαν από εταίρους και κατά 
πόσον και με ποιον τρόπο τα σχόλια αυτά 
λήφθηκαν υπόψη από τη διαχειριστική 
αρχή και τη σχετική αιτιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 4439
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μια σύντομη περιγραφή της 
συμπληρωματικής εθνικής 
χρηματοδότησης που παρέχεται στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των ποσών 
ανά μέτρο και ενδείξεις συμμόρφωσης 
προς τις απαιτήσεις του παρόντος 

α) η χρηματοδότηση του ΕΓΤΑΑ, η 
εθνική συγχρηματοδότηση και, κατά 
περίπτωση, η συμπληρωματική εθνική 
χρηματοδότηση των επεμβάσεων που
αποτελούν κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 131.4, καθώς και ενδείξεις 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του 
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κανονισμού· παρόντος κανονισμού·

Or. es

Τροπολογία 4440
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) η πρόσθετη χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 42 της ΣΛΕΕ και ένδειξη 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

Or. es

Τροπολογία 4441
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μια ένδειξη για το αν η παρέμβαση 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 42 της ΣΛΕΕ και υπόκειται στην 
αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 4442
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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5α. Το παράρτημα VI, το παράρτημα 
V του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχείο ε) περιλαμβάνουν τα εξής:

α) μια ανάλυση των μέσων εισοδημάτων 
στις πόλεις έναντι των αγροτικών 
περιοχών εντός του κράτους μέλους·

β) μια ανάλυση της αξίας των κονδυλίων 
της ΚΓΠ στα εισοδήματα στις αγροτικές 
περιοχές και στις κοινωνικές συνθήκες·

γ) τις απειλές της εγκατάλειψης της 
υπαίθρου για την κοινωνικο-οικονομική 
κατάσταση των αγροτικών κοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 4443
Momchil Nekov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το παράρτημα VI θα πρέπει να 
περιλαμβάνει αναλύσεις σχετικά με τον 
κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο σε 
σχέση με τις θέσεις εργασίας που 
δημιουργήθηκαν, με μια εκτίμηση της 
διάστασης της απασχόλησης για τις 
ενέργειες του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και των μεθόδων για την 
επαλήθευση των συμβατικών σχέσεων 
στον τομέα.

Or. en

Τροπολογία 4444
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το παράρτημα VI του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχείο ε α) θα περιλαμβάνει τα 
προγράμματα περιφερειακής παρέμβασης 
που θεσπίζονται στο άρθρο 100α.

Or. es

Τροπολογία 4445
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το παράρτημα VI του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχείο στ) περιλαμβάνει τα 
προγράμματα περιφερειακής 
παρέμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνάδει με την τροπολογία 16.

Τροπολογία 4446
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το παράρτημα VI του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
περιλαμβάνει τα προγράμματα 
περιφερειακής παρέμβασης.
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Or. en

Τροπολογία 4447
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 104 διαγράφεται

Εκχωρηθείσες αρμοδιότητες για το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138 για την τροποποίηση του 
παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και των παραρτημάτων του.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να καταργήσει αυτή την εξουσία της Επιτροπής για την 
τροποποίηση του περιεχομένου των σχεδίων. Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο του 
βασικού κειμένου.

Τροπολογία 4448
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 104 διαγράφεται

Εκχωρηθείσες αρμοδιότητες για το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138 για την τροποποίηση του 
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παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και των παραρτημάτων του.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου πρέπει να είναι μόνιμο και να παραμένει στη βασική 
πράξη.

Τροπολογία 4449
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 104 διαγράφεται

Εκχωρηθείσες αρμοδιότητες για το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138 για την τροποποίηση του 
παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και των παραρτημάτων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το απαιτούμενο περιεχόμενο και τα παραρτήματα των στρατηγικών σχεδίων δεν θα πρέπει να 
τροποποιούνται με κατ' εξουσιοδότηση πράξη ή εκτελεστική πράξη. Πρόκειται για βασικό μέρος 
του νέου μοντέλου υλοποίησης.

Τροπολογία 4450
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138 για την τροποποίηση του 
παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της
ΚΓΠ και των παραρτημάτων του.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 4451
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138 για την τροποποίηση του 
παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και των παραρτημάτων του.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερό με 
την πάροδο του χρόνου. Δεν φαίνεται να υπάρχει ανάγκη τροποποίησης οποιωνδήποτε εκ των 
στοιχείων του στρατηγικού σχεδίου με κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 4452
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138 για την τροποποίηση του 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138 για την τροποποίηση του
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παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και των παραρτημάτων του.

παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και των παραρτημάτων του. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι τα παραρτήματα Ι έως 
ΙΙΙ, XI και XII μπορούν να 
τροποποιούνται μόνο με προσθήκη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν επιτρεπόταν στην Επιτροπή να αφαιρέσει στοιχεία από τα παραρτήματα, δεν θα 
λαμβάνονταν υπόψη στοιχεία που έχουν συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες κατά τη 
διαδικασία συναπόφασης.

Τροπολογία 4453
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικές αρμοδιότητες για το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ

Εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη μορφή
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να περιορίσει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μορφή του στρατηγικού σχεδίου και όχι για το περιεχόμενο, το 
οποίο πρέπει να εξαρτάται είτε από τη βασική πράξη είτε από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 4454
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
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κανόνες για την παρουσίαση των 
στοιχείων που περιγράφονται στα άρθρα 
96 έως 103 στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 
παράγραφος 2.

εναρμονισμένο έντυπο και κανόνες για την 
παρουσίαση των στοιχείων που 
περιγράφονται στα άρθρα 96 έως 103 στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να περιορίσει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μορφή του στρατηγικού σχεδίου, ιδίως ενός εντύπου, και όχι για 
το περιεχόμενο, το οποίο πρέπει να εξαρτάται είτε από τη βασική πράξη είτε από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 4455
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 105α

Δείγμα στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ

Η Επιτροπή καταρτίζει, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων, ένα δείγμα 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, το οποίο 
επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει το στρατηγικό σχέδιο την 1η Ιανουαρίου 2020 το αργότερο. Οι 
εκτελεστικές πράξεις δεν θα είναι πιθανότητα έτοιμες μέχρι εκείνη την ημερομηνία. Ως εκ 
τούτου, θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθεί ένα δείγμα στρατηγικού σχεδίου υπό τη μορφή 
παραρτήματος στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 4456
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 5 – κεφάλαιο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΓΠ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΓΠ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Or. it

Τροπολογία 4457
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΓΠ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΓΠ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Or. it

Τροπολογία 4458
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή πρόταση στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ που περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 το αργότερο 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020.

1. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει 
πρόταση στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ 
που περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 εντός τριών 
ετών από την έγκριση του νομικού 
πλαισίου για την ανάπτυξη των εθνικών 
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στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Or. hr

Τροπολογία 4459
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή πρόταση για στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ που συλλέγει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 95, το 
αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2020.

1. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή πρόταση για στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ που συλλέγει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 95, το 
αργότερο την 1η Ιανουαρίου του έτους 
που ακολουθεί μετά από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία παρουσίασης του στρατηγικού σχεδίου πρέπει να προσαρμοστεί στον ρυθμό 
κοινοβουλευτικής διαδικασίας και έγκρισης αυτής της μεταρρύθμισης

Τροπολογία 4460
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή πρόταση στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ που περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 το αργότερο 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020.

1. Κάθε κράτος μέλος και κάθε 
εξόχως απόκεντρη περιφέρεια 
υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόταση 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 95 το αργότερο μέχρι την 1η 
Ιανουαρίου 2020.

Or. pt
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Τροπολογία 4461
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή πρόταση στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ που περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 το αργότερο 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020.

1. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή πρόταση στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ που περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 95.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν συνιστάται ο ορισμός ακριβούς ημερομηνίας για την προθεσμία υποβολής των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ. Εφόσον δεν γνωρίζουμε ακόμη τη χρονική στιγμή, πρέπει να παραλειφθεί 
αυτό το ζήτημα σε αυτό το στάδιο.

Τροπολογία 4462
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή πρόταση στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ που περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 το αργότερο 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020.

1. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή πρόταση στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ που περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 το αργότερο 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2022.

Or. en

Τροπολογία 4463
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν το κράτος μέλος προβλέπει 
την παρουσίαση ορισμένων παρεμβάσεων 
αγροτικής ανάπτυξης που τυγχάνουν 
διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο, 
πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή 
εντός τριών μηνών από την παρουσίαση 
του εθνικού στρατηγικού σχεδίου. Σε 
κάθε περίπτωση, το εθνικό στρατηγικό 
σχέδιο περιέχει ένα βασικό σύνολο 
μέτρων για την αγροτική ανάπτυξη που 
αντικαθιστούν την περιφερειακή 
διαχείριση, σε περίπτωση που οι 
περιφερειακές αρχές δεν προβλέπουν την 
παρουσίαση τέτοιων περιφερειακών 
παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης, 
εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Or. it

Τροπολογία 4464
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, με τον παρόντα κανονισμό 
και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του, καθώς και με τον 
οριζόντιο κανονισμό, τη συμβολή τους 
στους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον 
αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού, το επίπεδο
διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους 
και τη διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά 
ειδικότερα την καταλληλόλητα της 
στρατηγικής του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους, 

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, 
καθώς και τις παρεμβάσεις αγροτικής 
ανάπτυξης που γίνονται αντικείμενο 
διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο, 
εξετάζοντας την καταλληλότητα της 
στρατηγικής του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους, 
τους στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.
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τους στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 4465
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, με τον παρόντα κανονισμό 
και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του, καθώς και με τον οριζόντιο 
κανονισμό, τη συμβολή τους στους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αντίκτυπο 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους και τη 
διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά 
ειδικότερα την καταλληλόλητα της 
στρατηγικής του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ, τους αντίστοιχους ειδικούς 
στόχους, τους στόχους, τις παρεμβάσεις 
και την κατανομή των δημοσιονομικών 
πόρων για την επίτευξη των στόχων του 
στρατηγικού προγράμματος της ΚΓΠ 
μέσω της προτεινόμενης δέσμης 
παρεμβάσεων βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ 
και την εκ των προτέρων αξιολόγηση.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, με τον παρόντα κανονισμό 
και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του, καθώς και με τον οριζόντιο 
κανονισμό, τη συμβολή τους στους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Η αξιολόγηση 
αφορά ειδικότερα τον αντίκτυπο της 
στρατηγικής που περιλαμβάνεται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ στην 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους και τη 
διοίκηση.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να διευκρινίσει σαφώς το πεδίο εφαρμογής της 
αξιολόγησης των στρατηγικών σχεδίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεδομένης της εργασίας 
της εισηγήτριας για την αποκατάσταση των κοινών και πιο περιοριστικών κανόνων για τις 
παρεμβάσεις της ΚΓΠ, είναι σημαντικό η αξιολόγηση της Επιτροπής να περιορίζεται στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παρεμβάσεων προς τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης 
και τις γενικές αρχές του δικαίου, χωρίς ωστόσο να προσανατολίζεται στον έλεγχο της 
σκοπιμότητας των μέτρων.

Τροπολογία 4466
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, με τον παρόντα κανονισμό 
και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του, καθώς και με τον οριζόντιο 
κανονισμό, τη συμβολή τους στους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αντίκτυπο 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους και τη 
διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά ειδικότερα 
την καταλληλόλητα της στρατηγικής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τους 
στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
άρθρων 11 και 208 της ΣΛΕΕ, με τον 
παρόντα κανονισμό και τις διατάξεις που 
θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του, καθώς και 
με τον οριζόντιο κανονισμό, τη συμβολή 
τους στους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον 
αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, τη συμμόρφωση προς τους 
ήδη καθορισμένους μακροπρόθεσμους 
εθνικούς στόχους που ορίζονται στις 
νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο παράρτημα XI ή προκύπτουν από 
αυτές, το επίπεδο διοικητικού φόρτου για 
τους δικαιούχους και τη διοίκηση. Η 
αξιολόγηση αφορά ειδικότερα την 
καταλληλότητα της στρατηγικής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τους 
στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
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προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 4467
Jørn Dohrmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, με τον παρόντα κανονισμό 
και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του, καθώς και με τον οριζόντιο 
κανονισμό, τη συμβολή τους στους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αντίκτυπο 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους και τη 
διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά ειδικότερα 
την καταλληλόλητα της στρατηγικής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τους 
στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, με τον παρόντα κανονισμό 
και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του, καθώς και με τον οριζόντιο 
κανονισμό, τη συμβολή τους στους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αντίκτυπο 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους και τη 
διοίκηση, μια γραπτή δήλωση από τις 
εθνικές οργανώσεις γεωργών, το 
περιεχόμενο, την εφαρμογή και την 
απλοποίηση του σχεδίου. Η αξιολόγηση 
αφορά ειδικότερα την καταλληλότητα της 
στρατηγικής του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους, 
τους στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.

Or. en
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Η οπτική των γεωργών είναι σημαντική κατά τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ. Ως εκ τούτου, οι εθνικές οργανώσεις γεωργών πρέπει να 
κληθούν να σχολιάσουν τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, και η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη 
την οπτική των γεωργών προτού εγκρίνει το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. Ιδίως η απλοποίηση 
αποτελεί ζήτημα στο οποίο η γνώμη των γεωργών έχει καίρια σημασία.

Τροπολογία 4468
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, με τον παρόντα κανονισμό 
και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του, καθώς και με τον οριζόντιο 
κανονισμό, τη συμβολή τους στους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αντίκτυπο 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους και τη 
διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά ειδικότερα 
την καταλληλόλητα της στρατηγικής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τους 
στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, με τον παρόντα κανονισμό 
και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του, καθώς και με τον οριζόντιο 
κανονισμό, τη συμβολή τους στους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αντίκτυπο 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους και τη 
διοίκηση και τον τρόπο με τον οποίο 
συμπεριλήφθηκαν στοιχεία από αρμόδιες 
αρχές και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, 
σύμφωνα με το άρθρο 94. Η αξιολόγηση 
αφορά ειδικότερα την καταλληλότητα της 
στρατηγικής του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της 
ποιότητας των αποδεικτικών στοιχείων 
που χρησιμοποιήθηκαν, τους αντίστοιχους 
ειδικούς στόχους, τους στόχους, τις 
παρεμβάσεις και την κατανομή των 
δημοσιονομικών πόρων για την επίτευξη 
των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.
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Τροπολογία 4469
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, με τον παρόντα κανονισμό 
και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του, καθώς και με τον οριζόντιο 
κανονισμό, τη συμβολή τους στους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αντίκτυπο 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους και τη 
διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά ειδικότερα 
την καταλληλόλητα της στρατηγικής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τους 
στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
που περιέχουν, κατά περίπτωση, τα 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης με βάση την πληρότητα των 
σχεδίων, τη συνοχή με τις γενικές αρχές 
του δικαίου της Ένωσης, με τον παρόντα 
κανονισμό και τις διατάξεις που 
θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του, καθώς και 
με τον οριζόντιο κανονισμό, τη συμβολή 
τους στους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον 
αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους και τη 
διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά ειδικότερα 
την καταλληλότητα της στρατηγικής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τους 
στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.

Or. it

Τροπολογία 4470
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, με τον παρόντα κανονισμό 
και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του, καθώς και με τον 
οριζόντιο κανονισμό, τη συμβολή τους 
στους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον 
αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού, το επίπεδο 
διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους 
και τη διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά 
ειδικότερα την καταλληλόλητα της 
στρατηγικής του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους, 
τους στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. 
Η αξιολόγηση αφορά ειδικότερα την 
καταλληλότητα της στρατηγικής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τους 
στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ευρεία συνεργασία σύμφωνα 
με μια λογική πραγματικής εταιρικής 
σχέσης με το σχετικό κράτος μέλος κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ. Όλες 
οι τεχνικές ερωτήσεις που προκύπτουν 
κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης πρέπει 
να συζητούνται πριν από την έκδοση της 
αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι η πράξη 
έγκρισης, η οποία δεν έχει συνταχθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε 
λεπτομερείς κανόνες στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την εν λόγω έγκριση, προκειμένου να 
καθοριστούν σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με το ποιο στοιχείο θα πρέπει να μπει στο σχέδιο και ποιο όχι. Πρέπει να 
αποφύγουμε μια κατάσταση εκβιασμού των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων.

Τροπολογία 4471
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ με βάση την πληρότητα των 
σχεδίων, τη συνοχή με τις γενικές αρχές 
του δικαίου της Ένωσης, με τον παρόντα 
κανονισμό και τις διατάξεις που 
θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του, καθώς 
και με τον οριζόντιο κανονισμό, τη 
συμβολή τους στους συγκεκριμένους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1, τον αντίκτυπο στην 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους και τη 
διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά 
ειδικότερα την καταλληλότητα της 
στρατηγικής του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους, 
τους στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.

2. Η αξιολόγηση της Επιτροπής
αφορά την καταλληλότητα της 
στρατηγικής του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους, 
τους στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.
Η εκπόνηση, η έγκριση των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ και η εφαρμογή της 
από τα κράτη μέλη:
- πρέπει να είναι διαφανείς και να 
δημοσιοποιούνται στα ενδιαφερόμενα 
μέρη του γεωργικού τομέα, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η συμμετοχή τους στη 
διαδικασία·
- δεν πρέπει να προκαλούν καθυστέρηση 
στην υλοποίηση της ενίσχυσης στους 
δικαιούχους ούτε στην έγκαιρη καταβολή 
της ενίσχυσης.

Or. it

Τροπολογία 4472
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, με τον παρόντα κανονισμό 
και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του, καθώς και με τον οριζόντιο 
κανονισμό, τη συμβολή τους στους 

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, με τον παρόντα κανονισμό 
και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του, καθώς και με τον οριζόντιο 
κανονισμό, τη συμβολή τους στους 
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συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αντίκτυπο 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους και τη 
διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά ειδικότερα 
την καταλληλόλητα της στρατηγικής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τους 
στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.

συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αντίκτυπο 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους και τη 
διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά ειδικότερα 
την καταλληλότητα της στρατηγικής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τους 
στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ, τους στόχους της 
ΕΕ, τις δεσμεύεις των ΣΒΑ την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση και μια δήλωση 
από τις οργανώσεις γεωργών σχετικά με 
τις επιδόσεις και την απλοποίηση του 
σχεδίου.

Or. en

Τροπολογία 4473
Maria Heubuch, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο 
συνδυασμός των στόχων των κρατών 
μελών επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
στο σύνολό της να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
της για το κλίμα και να εκπληρώσει τους 
στόχους της ΕΕ που ορίζονται στο άρθρο 
6α.

Or. en

Τροπολογία 4474
Paolo De Castro
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
απευθύνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
απευθύνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη 
και στις περιφέρειες εντός τριών μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και επί των 
παρεμβάσεων στην αγροτική ανάπτυξη 
που τυγχάνουν διαχείρισης σε 
περιφερειακό επίπεδο. Το κράτος μέλος 
και οι περιφέρειες παρέχουν στην 
Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρούν το προτεινόμενο 
σχέδιο.

Or. it

Τροπολογία 4475
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
απευθύνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
απευθύνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που περιέχει, κατά περίπτωση, τα 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης.

Or. it

Τροπολογία 4476
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Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
απευθύνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
απευθύνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη 
και, κατά περίπτωση, στην περιφερειακή 
διαχειριστική αρχή, εντός τριών μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του ρόλου των περιφερειών κατά τη διαδικασία έγκρισης των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, ιδίως σε περίπτωση παρεμβάσεων που καθορίζονται και εφαρμόζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο μέσω προγραμμάτων περιφερειακής παρέμβασης.

Τροπολογία 4477
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
απευθύνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
απευθύνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη 
και, κατά περίπτωση, στις διοικητικές 
αρχές της περιφέρειας, εντός τριών μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Or. pt

Τροπολογία 4478
Clara Eugenia Aguilera García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
απευθύνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
απευθύνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη 
και, κατά περίπτωση, στις περιφερειακές 
διαχειριστικές αρχές εντός τριών μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Or. es

Τροπολογία 4479
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
απευθύνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
απευθύνει πολιτικές παρατηρήσεις 
σχετικά με τα εναπομένοντα σημαντικά 
ζητήματα στα κράτη μέλη εντός τριών 
μηνών από την ημερομηνία υποβολής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι η πράξη 
έγκρισης, η οποία δεν έχει συνταχθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε 
λεπτομερείς κανόνες στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την εν λόγω έγκριση, προκειμένου να 
καθοριστούν σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με το ποιο στοιχείο θα πρέπει να μπει στο σχέδιο και ποιο όχι. Πρέπει να 
αποφύγουμε μια κατάσταση εκβιασμού των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων.

Τροπολογία 4480
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Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή 
όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
αναθεωρεί αναλόγως το προταθέν 
πρόγραμμα.

Η Επιτροπή παρέχει στο κράτος μέλος 
κατάλογο με τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες που χρειάζονται για την 
αξιολόγηση της έγκρισης του σχεδίου. Το 
κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή όλες 
τις απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες που ζητούνται και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρεί αναλόγως το 
προταθέν πρόγραμμα. Αν η Επιτροπή 
κρίνει ανεπαρκείς τις πληροφορίες που 
παρέχονται από το κράτος μέλος, 
αιτιολογεί την απόφασή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προσχέδιο που αποτελεί τη βάση της αξιολόγησης της Επιτροπής για την έγκριση των 
στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ («κατάλογος ελέγχου») θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στα 
κράτη μέλη για τη διευκόλυνση του σχεδιασμού και της έγκρισης. Το περιεχόμενο της φράσης 
«όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες» θα πρέπει να διευκρινιστεί και η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευθύνη να εξηγήσει στα κράτη μέλη τους λόγους για τους 
οποίους έκρινε ανεπαρκείς τις πληροφορίες.

Τροπολογία 4481
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή 
όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
αναθεωρεί αναλόγως το προταθέν 
πρόγραμμα.

Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή 
όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Μετά από διάλογο μεταξύ 
του κράτους μέλους και της Επιτροπής, 
δύναται να προταθούν αναθεωρήσεις, 
κατά περίπτωση.

Or. en
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Τροπολογία 4482
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή 
όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
αναθεωρεί αναλόγως το προταθέν 
πρόγραμμα.

Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή 
όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
εναπομένοντα ζητήματα και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρεί αναλόγως το 
προταθέν πρόγραμμα εντός 3 μηνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι η πράξη 
έγκρισης, η οποία δεν έχει συνταχθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε 
λεπτομερείς κανόνες στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την εν λόγω έγκριση, προκειμένου να 
καθοριστούν σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με το ποιο στοιχείο θα πρέπει να μπει στο σχέδιο και ποιο όχι. Πρέπει να 
αποφύγουμε μια κατάσταση εκβιασμού των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων.

Τροπολογία 4483
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή 
όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
αναθεωρεί αναλόγως το προταθέν 
πρόγραμμα.

Το κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειες παρέχουν στην Επιτροπή όλες 
τις απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
αναθεωρούν αναλόγως το προταθέν 
πρόγραμμα.

Or. en
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Τροπολογία 4484
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή 
όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
αναθεωρεί αναλόγως το προταθέν 
πρόγραμμα.

Το κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειες, παρέχουν στην Επιτροπή 
όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
αναθεωρούν αναλόγως το προταθέν 
πρόγραμμα.

Or. es

Τροπολογία 4485
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή 
όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
αναθεωρεί αναλόγως το προταθέν 
πρόγραμμα.

Το κράτος μέλος και οι περιφέρειες 
παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις 
απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
αναθεωρούν αναλόγως το προτεινόμενο 
σχέδιο.

Or. it

Τροπολογία 4486
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε χρόνο, ξεκινώντας από το 2022, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο μια συνοπτική έκθεση των 
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εγκεκριμένων και απορριφθέντων 
εθνικών στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
με αξιολογήσεις που περιγράφονται 
σαφώς και αιτιολογημένες αποφάσεις. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει 
ετησίως μια κοινή συνεδρίαση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να 
συζητήσουν την πρόοδο όσον αφορά την 
έγκριση των στρατηγικών σχεδίων.

Or. en

Τροπολογία 4487
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εγκρίνει το 
προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί οι 
απαραίτητες πληροφορίες και η 
Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι το σχέδιο 
είναι συμβατό με τις γενικές αρχές του 
δικαίου της Ένωσης, τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του κανονισμού αυτού και στον 
κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιο κανονισμό].

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι η πράξη 
έγκρισης, η οποία δεν έχει συνταχθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε 
λεπτομερείς κανόνες στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την εν λόγω έγκριση, προκειμένου να 
καθοριστούν σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με το ποιο στοιχείο θα πρέπει να μπει στο σχέδιο και ποιο όχι. Πρέπει να 
αποφύγουμε μια κατάσταση εκβιασμού των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων.

Τροπολογία 4488
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Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εγκρίνει το 
προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί οι 
απαραίτητες πληροφορίες και η Επιτροπή 
είναι πεπεισμένη ότι το σχέδιο είναι 
συμβατό με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τις 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή 
του κανονισμού αυτού και στον κανονισμό 
(ΕΕ) [οριζόντιο κανονισμό].

4. Η Επιτροπή εγκρίνει το 
προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί οι 
απαραίτητες πληροφορίες και η Επιτροπή 
είναι πεπεισμένη ότι το σχέδιο είναι 
συμβατό με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τις 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή 
του κανονισμού αυτού και στον κανονισμό 
(ΕΕ) [οριζόντιο κανονισμό], με 
ταυτόχρονη κατάλληλη ενημέρωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
συγκεκριμένου εθνικού κοινοβουλίου.

Or. pl

Τροπολογία 4489
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εγκρίνει το 
προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί οι 
απαραίτητες πληροφορίες και η Επιτροπή 
είναι πεπεισμένη ότι το σχέδιο είναι 
συμβατό με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τις 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή 
του κανονισμού αυτού και στον κανονισμό 
(ΕΕ) [οριζόντιο κανονισμό].

4. Η Επιτροπή εγκρίνει το 
προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
και τις πιθανές παρεμβάσεις στην 
αγροτική ανάπτυξη που τυγχάνουν 
διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο, υπό 
τον όρο ότι έχουν υποβληθεί οι 
απαραίτητες πληροφορίες και η Επιτροπή 
είναι πεπεισμένη ότι το σχέδιο είναι 
συμβατό με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τις 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή 
του κανονισμού αυτού και στον κανονισμό
(ΕΕ) [οριζόντιο κανονισμό].
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Or. it

Τροπολογία 4490
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εγκρίνει το 
προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί οι 
απαραίτητες πληροφορίες και η Επιτροπή 
είναι πεπεισμένη ότι το σχέδιο είναι 
συμβατό με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τις 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή 
του κανονισμού αυτού και στον κανονισμό 
(ΕΕ) [οριζόντιο κανονισμό].

4. Η Επιτροπή εγκρίνει το 
προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
που περιέχει, κατά περίπτωση, τα 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης, υπό τον όρο ότι έχουν 
υποβληθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και 
η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι το σχέδιο 
είναι συμβατό με τις γενικές αρχές του 
δικαίου της Ένωσης, τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τις 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή 
του κανονισμού αυτού και στον κανονισμό 
(ΕΕ) [οριζόντιο κανονισμό].

Or. it

Τροπολογία 4491
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εγκρίνει το
προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο της
ΚΓΠ, υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί οι 
απαραίτητες πληροφορίες και η Επιτροπή
είναι πεπεισμένη ότι το σχέδιο είναι 
συμβατό με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τις 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή 
του κανονισμού αυτού και στον κανονισμό 
(ΕΕ) [οριζόντιο κανονισμό].

4. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
υποβάλλει επίσημα το στρατηγικό σχέδιο 
του για την ΚΓΠ στην Επιτροπή, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
αποτέλεσμα των προηγούμενων 
διαπραγματεύσεών τους. Το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ πρέπει να είναι συμβατό 
με τις γενικές αρχές του δικαίου της 
Ένωσης, τις απαιτήσεις που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, τις διατάξεις που 
θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του 
κανονισμού αυτού και στον κανονισμό 
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(ΕΕ) [οριζόντιο κανονισμό].

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι η πράξη 
έγκρισης, η οποία δεν έχει συνταχθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε 
λεπτομερείς κανόνες στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την εν λόγω έγκριση, προκειμένου να 
καθοριστούν σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με το ποιο στοιχείο θα πρέπει να μπει στο σχέδιο και ποιο όχι. Πρέπει να 
αποφύγουμε μια κατάσταση εκβιασμού των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων.

Τροπολογία 4492
Thomas Waitz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όλα τα στρατηγικά σχέδια είναι 
ανοιχτά στο κοινό κατά την περίοδο της 
αξιολόγησης για σχόλια και 
προτεινόμενες αλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 4493
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όλα τα στρατηγικά σχέδια είναι 
ανοιχτά στο κοινό κατά την περίοδο της 
αξιολόγησης για σχόλια και 
προτεινόμενες αλλαγές.

Or. en
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Τροπολογία 4494
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση κάθε στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ πραγματοποιείται το αργότερο οκτώ 
μήνες μετά την υποβολή του από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Η έγκριση κάθε στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και των πιθανών παρεμβάσεων 
στην αγροτική ανάπτυξη που τυγχάνουν 
διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο
πραγματοποιείται το αργότερο οκτώ μήνες 
μετά την υποβολή τους από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και τις 
περιφέρειες.

Or. it

Τροπολογία 4495
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση κάθε στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ πραγματοποιείται το αργότερο οκτώ 
μήνες μετά την υποβολή του από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Η έγκριση κάθε στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που περιέχει, κατά περίπτωση, τα 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης πραγματοποιείται το αργότερο 
οκτώ μήνες μετά την υποβολή του από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Or. it

Τροπολογία 4496
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Η έγκριση κάθε στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ πραγματοποιείται το αργότερο οκτώ 
μήνες μετά την υποβολή του από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Η έναρξη ισχύος κάθε στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ πραγματοποιείται το 
αργότερο οκτώ μήνες μετά την υποβολή 
του από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι η πράξη 
έγκρισης, η οποία δεν έχει συνταχθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε 
λεπτομερείς κανόνες στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την εν λόγω έγκριση, προκειμένου να 
καθοριστούν σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με το ποιο στοιχείο θα πρέπει να μπει στο σχέδιο και ποιο όχι. Πρέπει να 
αποφύγουμε μια κατάσταση εκβιασμού των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων.

Τροπολογία 4497
Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση κάθε στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ πραγματοποιείται το αργότερο οκτώ
μήνες μετά την υποβολή του από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Η έγκριση κάθε στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ πραγματοποιείται το αργότερο έξι
μήνες μετά την υποβολή του από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 4498
Ivan Jakovčić

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση δεν καλύπτει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 101 στοιχείο 
γ) και στα παραρτήματα I έως IV του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 

διαγράφεται
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στοιχεία α) έως δ).

Or. en

Τροπολογία 4499
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση δεν καλύπτει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 101 στοιχείο 
γ) και στα παραρτήματα I έως IV του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως δ).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 4500
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση δεν καλύπτει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 101 στοιχείο 
γ) και στα παραρτήματα I έως IV του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως δ).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 4501
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση δεν καλύπτει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 101 στοιχείο 
γ) και στα παραρτήματα I έως IV του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως δ).

Η έγκριση δεν καλύπτει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στα παραρτήματα I έως 
IV του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως δ).

Or. es

Τροπολογία 4502
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από 
την Επιτροπή να εγκρίνει ένα στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, το οποίο δεν περιέχει 
όλα τα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναφέρει 
τα τμήματα του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν, και παρέχει 
ενδεικτικούς στόχους καθώς και τα 
χρηματοδοτικά σχέδια που αναφέρονται 
στο άρθρο 100 για το σύνολο του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
προκειμένου να αποδειχθεί η συνολική 
συνέπεια και συνοχή του σχεδίου. Τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν υποβάλλονται στην 
Επιτροπή ως τροποποίηση του σχεδίου 
σύμφωνα με το άρθρο 107.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάτι τέτοιο δεν συνάδει με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως σε ένα 
μοντέλο υλοποίησης με βάση τα αποτελέσματα.
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Τροπολογία 4503
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το 
κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την 
Επιτροπή να εγκρίνει ένα στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, το οποίο δεν περιέχει όλα 
τα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναφέρει τα 
τμήματα του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν, και παρέχει 
ενδεικτικούς στόχους καθώς και τα 
χρηματοδοτικά σχέδια που αναφέρονται 
στο άρθρο 100 για το σύνολο του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
προκειμένου να αποδειχθεί η συνολική 
συνέπεια και συνοχή του σχεδίου. Τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν υποβάλλονται στην 
Επιτροπή ως τροποποίηση του σχεδίου 
σύμφωνα με το άρθρο 107.

ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από 
την Επιτροπή να εγκρίνει ένα στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ που δεν περιλαμβάνει όλα 
τα στοιχεία Στην περίπτωση αυτή, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναφέρει 
ξεχωριστά τα τμήματα του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ που δεν 
συμπεριλαμβάνονται, και παρέχει 
ενδεικτικούς στόχους καθώς και τα 
χρηματοδοτικά σχέδια που αναφέρονται 
στο άρθρο 100 για το σύνολο του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
προκειμένου να παρέχει συνολικές 
ενδείξεις του σχεδίου.

Or. it

Τροπολογία 4504
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Tom Vandenkendelaere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το 
κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την 
Επιτροπή να εγκρίνει ένα στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, το οποίο δεν περιέχει όλα 
τα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναφέρει τα 
τμήματα του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν, και παρέχει 

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το 
κράτος μέλος μπορεί επιπλέον να ζητήσει 
από την Επιτροπή να εγκρίνει μερικώς ένα 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, το οποίο 
αναφέρεται μόνο στις κατηγορίες 
παρέμβασης του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαια ΙΙ, 
ΙΙΙ ή IV. Στην περίπτωση αυτή, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναφέρει τις 
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ενδεικτικούς στόχους καθώς και τα 
χρηματοδοτικά σχέδια που αναφέρονται 
στο άρθρο 100 για το σύνολο του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
προκειμένου να αποδειχθεί η συνολική 
συνέπεια και συνοχή του σχεδίου. Τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν υποβάλλονται στην 
Επιτροπή ως τροποποίηση του σχεδίου 
σύμφωνα με το άρθρο 107.

κατηγορίες παρέμβασης του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ που λείπουν, και παρέχει 
ενδεικτικούς στόχους καθώς και τα 
χρηματοδοτικά σχέδια που αναφέρονται 
στο άρθρο 100 για το σύνολο του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
προκειμένου να αποδειχθεί η συνολική 
συνέπεια και συνοχή του σχεδίου. Οι 
κατηγορίες παρέμβασης του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ που λείπουν 
υποβάλλονται στην Επιτροπή ως 
τροποποίηση του σχεδίου σύμφωνα με το 
άρθρο 107.

Or. de

Τροπολογία 4505
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το 
κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την 
Επιτροπή να εγκρίνει ένα στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, το οποίο δεν περιέχει όλα 
τα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναφέρει τα 
τμήματα του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν, και παρέχει 
ενδεικτικούς στόχους καθώς και τα 
χρηματοδοτικά σχέδια που αναφέρονται 
στο άρθρο 100 για το σύνολο του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
προκειμένου να αποδειχθεί η συνολική 
συνέπεια και συνοχή του σχεδίου. Τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν υποβάλλονται στην 
Επιτροπή ως τροποποίηση του σχεδίου 
σύμφωνα με το άρθρο 107.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το 
κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την 
Επιτροπή να εγκρίνει ένα στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, το οποίο δεν περιέχει όλα 
τα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναφέρει τα 
τμήματα του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν, και παρέχει 
ενδεικτικούς στόχους καθώς και τα 
χρηματοδοτικά σχέδια που αναφέρονται 
στο άρθρο 100 για το σύνολο του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
προκειμένου να αποδειχθεί η συνολική 
συνέπεια και συνοχή του σχεδίου. Τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν υποβάλλονται στην 
Επιτροπή ως τροποποίηση του σχεδίου 
σύμφωνα με το άρθρο 107. Ωστόσο, η 
παράγραφος 7 του άρθρου 107 δεν ισχύει 
για αυτές τις αλλαγές.

Or. it
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Τροπολογία 4506
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από 
την Επιτροπή να εγκρίνει ένα στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, το οποίο δεν περιέχει
όλα τα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναφέρει τα 
τμήματα του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν, και παρέχει 
ενδεικτικούς στόχους καθώς και τα 
χρηματοδοτικά σχέδια που αναφέρονται 
στο άρθρο 100 για το σύνολο του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
προκειμένου να αποδειχθεί η συνολική 
συνέπεια και συνοχή του σχεδίου. Τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν υποβάλλονται στην 
Επιτροπή ως τροποποίηση του σχεδίου 
σύμφωνα με το άρθρο 107.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει το
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ χωρίς 
να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα
στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναφέρει τα 
τμήματα του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν, και παρέχει 
ενδεικτικούς στόχους καθώς και τα 
χρηματοδοτικά σχέδια που αναφέρονται 
στο άρθρο 100 για το σύνολο του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
προκειμένου να αποδειχθεί η συνολική 
συνέπεια και συνοχή του σχεδίου. Τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν υποβάλλονται στην 
Επιτροπή ως τροποποίηση του σχεδίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι η πράξη 
έγκρισης, η οποία δεν έχει συνταχθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε 
λεπτομερείς κανόνες στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την εν λόγω έγκριση, προκειμένου να 
καθοριστούν σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με το ποιο στοιχείο θα πρέπει να μπει στο σχέδιο και ποιο όχι. Πρέπει να 
αποφύγουμε μια κατάσταση εκβιασμού των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων.

Τροπολογία 4507
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το 
κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την 
Επιτροπή να εγκρίνει ένα στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, το οποίο δεν περιέχει όλα 
τα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναφέρει τα 
τμήματα του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν, και παρέχει 
ενδεικτικούς στόχους καθώς και τα 
χρηματοδοτικά σχέδια που αναφέρονται 
στο άρθρο 100 για το σύνολο του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
προκειμένου να αποδειχθεί η συνολική 
συνέπεια και συνοχή του σχεδίου. Τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν υποβάλλονται στην 
Επιτροπή ως τροποποίηση του σχεδίου
σύμφωνα με το άρθρο 107.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το 
κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την 
Επιτροπή να εγκρίνει ένα στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, το οποίο δεν περιέχει όλα 
τα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναφέρει τα 
τμήματα του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν, και παρέχει 
ενδεικτικούς στόχους καθώς και τα 
χρηματοδοτικά σχέδια που αναφέρονται 
στο άρθρο 100 για το σύνολο του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
προκειμένου να αποδειχθεί η συνολική 
συνέπεια και συνοχή του σχεδίου. Τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν υποβάλλονται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 107, 
χωρίς να θεωρηθεί ετήσια τροποποίηση 
του σχεδίου.

Or. es

Τροπολογία 4508
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει μερικώς 
ένα στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων όταν ένα πλήρες στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ έχει υποβληθεί από το 
κράτος μέλος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
η Επιτροπή θα αιτιολογεί πλήρως τους 
λόγους για τους οποίους δεν δίνει την 
έγκρισή της για ορισμένα τμήματα, και 
θα ζητεί από το κράτος μέλος να 
υποβάλει νέα ή αναθεωρημένα στοιχεία, 
ως τροποποίηση του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 
107.
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Or. en

Τροπολογία 4509
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
εγκρίνεται από την Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικής απόφασης χωρίς εφαρμογή 
της διαδικασίας της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 139.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι η πράξη 
έγκρισης, η οποία δεν έχει συνταχθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε 
λεπτομερείς κανόνες στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την εν λόγω έγκριση, προκειμένου να 
καθοριστούν σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με το ποιο στοιχείο θα πρέπει να μπει στο σχέδιο και ποιο όχι. Πρέπει να 
αποφύγουμε μια κατάσταση εκβιασμού των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων.

Τροπολογία 4510
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
εγκρίνεται από την Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικής απόφασης χωρίς εφαρμογή 
της διαδικασίας της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 139.

6. Κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
και οι πιθανές παρεμβάσεις στην 
αγροτική ανάπτυξη που τυγχάνουν 
διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο 
εγκρίνονται από την Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικής απόφασης χωρίς εφαρμογή 
της διαδικασίας της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 139.

Or. it
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Τροπολογία 4511
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
εγκρίνεται από την Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικής απόφασης χωρίς εφαρμογή 
της διαδικασίας της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 139.

6. Κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
που περιέχει, κατά περίπτωση, τα 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης εγκρίνεται από την Επιτροπή 
μέσω εκτελεστικής απόφασης χωρίς 
εφαρμογή της διαδικασίας της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 139.

Or. it

Τροπολογία 4512
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
θα έχουν νομικά αποτελέσματα μόνο μετά 
την έγκρισή τους από την Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι η πράξη 
έγκρισης, η οποία δεν έχει συνταχθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε 
λεπτομερείς κανόνες στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την εν λόγω έγκριση, προκειμένου να 
καθοριστούν σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με το ποιο στοιχείο θα πρέπει να μπει στο σχέδιο και ποιο όχι. Πρέπει να 
αποφύγουμε μια κατάσταση εκβιασμού των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων.

Τροπολογία 4513
Paolo De Castro
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
έχουν νομικά αποτελέσματα μόνο μετά την 
έγκρισή τους από την Επιτροπή.

7. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και 
των πιθανών παρεμβάσεων στην 
αγροτική ανάπτυξη που τυγχάνουν 
διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο θα 
έχουν νομικά αποτελέσματα μόνο μετά την 
έγκρισή τους από την Επιτροπή.

Or. it

Τροπολογία 4514
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
έχουν νομικά αποτελέσματα μόνο μετά την 
έγκρισή τους από την Επιτροπή.

7. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
έχουν νομικά αποτελέσματα μετά την 
έγκρισή τους από την Επιτροπή και με 
αναδρομικό χαρακτήρα από τη στιγμή 
της παρουσίασής τους.

Or. es

Τροπολογία 4515
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
έχουν νομικά αποτελέσματα μόνο μετά την 
έγκρισή τους από την Επιτροπή.

7. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
που περιέχουν, κατά περίπτωση, τα 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης θα έχουν νομικά αποτελέσματα 
μόνο μετά την έγκρισή τους από την 
Επιτροπή.
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Or. it

Τροπολογία 4516
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
έχουν νομικά αποτελέσματα μόνο μετά την 
έγκρισή τους από την Επιτροπή.

7. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
έχουν νομικά αποτελέσματα μετά την 
έγκρισή τους από την Επιτροπή, με 
αναδρομικό τρόπο από τη στιγμή της 
υποβολής τους.

Or. hr

Τροπολογία 4517
Sofia Ribeiro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η έγκριση των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ και η εφαρμογή τους 
από τα κράτη μέλη δεν προκαλεί 
καθυστερήσεις στην περίοδο υποβολής 
αιτήσεων ενίσχυσης για τους δικαιούχους 
ούτε στην έγκαιρη πληρωμή της 
ενίσχυσης, ιδίως κατά το πρώτο έτος της 
εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 4518
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η έγκριση των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ και η εφαρμογή τους 
από τα κράτη μέλη δεν προκαλεί 
καθυστερήσεις στην περίοδο υποβολής 
αιτήσεων ενίσχυσης για τους δικαιούχους 
ούτε στην έγκαιρη πληρωμή της 
ενίσχυσης, ιδίως κατά το πρώτο έτος της 
εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 4519
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η έγκριση των στρατηγικών 
σχεδίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και η εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να προκαλεί καθυστερήσεις 
στη διανομή βοήθειας στους δικαιούχους, 
ιδίως κατά το πρώτο έτος εφαρμογής.

Or. ro

Τροπολογία 4520
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Μετά την έγκριση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, εντός έξι 
εβδομάδων, η Επιτροπή το διαβιβάζει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, μεταφρασμένο σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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Or. en

Τροπολογία 4521
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι η έγκριση και η εφαρμογή 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ από 
τα κράτη μέλη δεν προκαλεί τυχόν 
καθυστερήσεις στις πληρωμές προς τους 
γεωργούς και λοιπούς δικαιούχους.

Or. en

Τροπολογία 4522
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 106α

Έγκαιρη πληρωμή στους δικαιούχους

Η έγκριση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 
εφαρμογή του από τα κράτη μέλη δεν 
προκαλεί τυχόν καθυστερήσεις σε 
οποιαδήποτε κατανομή της ενίσχυσης 
στους δικαιούχους, ιδίως κατά το πρώτο 
έτος της εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 4523
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα για 
την τροποποίηση των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα για 
την τροποποίηση των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ και, κατά 
περίπτωση, η περιφερειακή διαχειριστική 
αρχή μπορεί επίσης να υποβάλλει στην 
Επιτροπή αιτήματα για την τροποποίηση 
των προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιτρέπει στις περιφερειακές διαχειριστικές αρχές να τροποποιήσουν τα 
προγράμματα περιφερειακής παρέμβασης.

Τροπολογία 4524
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα για 
την τροποποίηση των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα για 
την τροποποίηση των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ. Όταν απαιτείται, οι 
διοικητικές αρχές της εκάστοτε 
περιφέρειας μπορούν επίσης να 
υποβάλουν αιτήματα τροποποίησης των 
περιφερειακών σχεδίων.

Or. pt

Τροπολογία 4525
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα για 
την τροποποίηση των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα για 
την τροποποίηση των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ που περιέχουν, κατά 
περίπτωση, τα περιφερειακά 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Or. it

Τροπολογία 4526
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα για 
την τροποποίηση των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες
μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή 
αιτήματα για την τροποποίηση των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ 
και των περιφερειακών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

Or. it

Τροπολογία 4527
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα για 
την τροποποίηση των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη και οι εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες μπορούν να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα για 
την τροποποίηση των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ.

Or. pt
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Τροπολογία 4528
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα για 
την τροποποίηση των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
τροποποιήσουν τα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ με επίσημη υποβολή 
των τροποποιήσεων στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 4529
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
προτείνει σε ένα κράτος μέλος να 
τροποποιήσει το στρατηγικό του σχέδιο 
για την ΚΓΠ, παρέχοντας γραπτή 
αιτιολόγηση αυτού και σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απαντά 
γραπτώς εντός 3 μηνών και αν συμφωνεί 
με τις προτάσεις της Επιτροπής υποβάλει 
αίτημα για τροποποίηση του στρατηγικού 
του σχεδίου για την ΚΓΠ σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 4530
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν τα κράτη μέλη αναλάβουν 
νέες δεσμεύσεις σε σχέση με το κλίμα σε
διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο, εάν οι στόχοι 
της ΕΕ για το κλίμα μεταβληθούν ή εάν 
επιστημονικές μελέτες αποδείξουν ότι οι 
τρέχουσες τάσεις εξέλιξης των εκπομπών 
δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις τους, 
υποβάλλουν αιτήσεις τροποποιήσεων 
προκειμένου να αυξηθεί η φιλοδοξία του 
σχεδίου τους σε σχέση με τον μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 4531
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αιτήσεις τροποποίησης των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ πρέπει να 
αιτιολογούνται δεόντως και, ειδικότερα, 
να καθορίζουν τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο των αλλαγών στο σχέδιο για 
την επίτευξη των ειδικών στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. 
Συνοδεύονται από το τροποποιημένο 
σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων των 
επικαιροποιημένων παραρτημάτων, 
ανάλογα με την περίπτωση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι η πράξη 
έγκρισης, η οποία δεν έχει συνταχθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε 
λεπτομερείς κανόνες στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την εν λόγω έγκριση, προκειμένου να 
καθοριστούν σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με το ποιο στοιχείο θα πρέπει να μπει στο σχέδιο και ποιο όχι. Πρέπει να 
αποφύγουμε μια κατάσταση εκβιασμού των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων.
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Τροπολογία 4532
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αιτήσεις τροποποίησης των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ πρέπει να 
αιτιολογούνται δεόντως και, ειδικότερα, να 
καθορίζουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο 
των αλλαγών στο σχέδιο για την επίτευξη 
των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1. Συνοδεύονται από 
το τροποποιημένο σχέδιο, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επικαιροποιημένων παραρτημάτων, 
ανάλογα με την περίπτωση.

2. Οι αιτήσεις τροποποίησης των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ που 
περιέχουν, κατά περίπτωση, τα 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης, πρέπει να αιτιολογούνται 
δεόντως και, ειδικότερα, να καθορίζουν 
τον αναμενόμενο αντίκτυπο των αλλαγών 
στο σχέδιο για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1. Συνοδεύονται από το 
τροποποιημένο σχέδιο, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επικαιροποιημένων παραρτημάτων, 
ανάλογα με την περίπτωση.

Or. it

Τροπολογία 4533
Bas Belder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αιτήσεις τροποποίησης των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ πρέπει να 
αιτιολογούνται δεόντως και, ειδικότερα, 
να καθορίζουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο 
των αλλαγών στο σχέδιο για την επίτευξη 
των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1. Συνοδεύονται από 
το τροποποιημένο σχέδιο, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επικαιροποιημένων παραρτημάτων, 
ανάλογα με την περίπτωση.

2. Οι αιτήσεις τροποποίησης των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ πρέπει να 
καθορίζουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο 
των αλλαγών στο σχέδιο για την επίτευξη 
των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1. Συνοδεύονται από 
το τροποποιημένο σχέδιο, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επικαιροποιημένων παραρτημάτων, 
ανάλογα με την περίπτωση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς η νέα ΚΓΠ συνεπάγεται μεταστροφή σε σχέση με την υλοποίηση, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν πραγματική ευελιξία για να τροποποιούν τα σχέδιά τους κατά αυτήν την πρώτη 
περίοδο (λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβάλλεται ήδη ένα όριο στη συχνότητα των τροποποιήσεων 
– μία φορά ετησίως).

Τροπολογία 4534
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αιτήσεις για τροποποιήσεις θα 
είναι ανοιχτές στο κοινό και θα 
υποβάλλονται σε παρόμοια διαδικασία 
αξιολόγησης όπως αυτή που ορίζεται στο 
άρθρο 106.

Or. en

Τροπολογία 4535
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια 
της τροπολογίας με τον παρόντα 
κανονισμό και τις διατάξεις που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του, καθώς και με 
την ποσοστιαία αναλογία ως προς αυτόν 
όπως και τον κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιο 
κανονισμό] και την πραγματική συμβολή 
του στους συγκεκριμένους στόχους.

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να εξασφαλίσει την ίδια διαδικασία και τα ίδια κριτήρια 
μεταξύ των άρθρων 106 και 107 του κανονισμού και πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με την 
αναδιατύπωση της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία 4536
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εγκρίνει την αίτηση 
τροποποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ, υπό τον όρο ότι έχουν 
υποβληθεί οι απαραίτητες πληροφορίες 
και η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι το 
τροποποιημένο σχέδιο συνάδει με τις 
γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και στον οριζόντιο 
κανονισμό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι η πράξη 
έγκρισης, η οποία δεν έχει συνταχθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε 
λεπτομερείς κανόνες στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την εν λόγω έγκριση, προκειμένου να 
καθοριστούν σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με το ποιο στοιχείο θα πρέπει να μπει στο σχέδιο και ποιο όχι. Πρέπει να 
αποφύγουμε μια κατάσταση εκβιασμού των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων.

Τροπολογία 4537
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εγκρίνει την αίτηση 4. Η Επιτροπή αξιολογεί και εγκρίνει 
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τροποποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ, υπό τον όρο ότι έχουν 
υποβληθεί οι απαραίτητες πληροφορίες 
και η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι το 
τροποποιημένο σχέδιο συνάδει με τις 
γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και στον οριζόντιο 
κανονισμό.

την αίτηση τροποποίησης ενός 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ υπό τους 
ίδιους όρους με αυτούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 106.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να εξασφαλίσει την ίδια διαδικασία και τα ίδια κριτήρια 
μεταξύ των άρθρων 106 και 107 του κανονισμού και πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με την 
αναδιατύπωση της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία 4538
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εγκρίνει την αίτηση 
τροποποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ, υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί 
οι απαραίτητες πληροφορίες και η 
Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι το 
τροποποιημένο σχέδιο συνάδει με τις 
γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και στον οριζόντιο 
κανονισμό.

4. Η Επιτροπή εγκρίνει την αίτηση 
τροποποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ που περιέχει, κατά περίπτωση, 
τα περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης, υπό τον όρο ότι έχουν 
υποβληθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και 
η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι το 
τροποποιημένο σχέδιο συνάδει με τις 
γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και στον οριζόντιο 
κανονισμό.

Or. it

Τροπολογία 4539
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 107 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις εντός 30 εργάσιμων ημερών 
από την υποβολή της αίτησης 
τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ. Το κράτος μέλος παρέχει στην 
Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες.

5. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις εντός 30 εργάσιμων ημερών 
από την υποβολή της αίτησης 
τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ. Τα τεχνικά ζητήματα πρέπει να 
εξετάζονται με συζητήσεις με το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος βάσει μιας 
λογικής αληθινής συνεργασίας. Μόνο τα 
υπόλοιπα πολιτικά ζητήματα μπορούν να 
περιλαμβάνονται στις παρατηρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι η πράξη 
έγκρισης, η οποία δεν έχει συνταχθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε 
λεπτομερείς κανόνες στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την εν λόγω έγκριση, προκειμένου να 
καθοριστούν σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με το ποιο στοιχείο θα πρέπει να μπει στο σχέδιο και ποιο όχι. Πρέπει να 
αποφύγουμε μια κατάσταση εκβιασμού των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων.

Τροπολογία 4540
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις εντός 30 εργάσιμων ημερών 
από την υποβολή της αίτησης 
τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ. Το κράτος μέλος παρέχει στην 
Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες.

5. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις εντός 30 εργάσιμων ημερών 
από την υποβολή της αίτησης 
τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ που περιέχει, κατά περίπτωση, 
τα περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης. Το κράτος μέλος παρέχει στην 
Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες.

Or. it
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Τροπολογία 4541
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η έγκριση αίτησης για την 
τροποποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου 
ΚΓΠ πραγματοποιείται το αργότερο τρεις 
μήνες μετά την υποβολή του από το 
κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι έχουν 
ληφθεί επαρκώς υπόψη οι τυχόν 
παρατηρήσεις της Επιτροπής.

6. Η έγκριση αίτησης για την 
τροποποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου 
ΚΓΠ που περιέχει, κατά περίπτωση, τα 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης πραγματοποιείται το αργότερο 
τρεις μήνες μετά την υποβολή του από το 
κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι έχουν 
ληφθεί επαρκώς υπόψη οι τυχόν 
παρατηρήσεις της Επιτροπής.

Or. it

Τροπολογία 4542
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η έγκριση αίτησης για την 
τροποποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου 
ΚΓΠ πραγματοποιείται το αργότερο τρεις 
μήνες μετά την υποβολή του από το 
κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι έχουν 
ληφθεί επαρκώς υπόψη οι τυχόν 
παρατηρήσεις της Επιτροπής.

6. Η έναρξη ισχύος μιας 
τροποποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου 
ΚΓΠ πραγματοποιείται το αργότερο τρεις 
μήνες μετά την υποβολή του από το 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι η πράξη 
έγκρισης, η οποία δεν έχει συνταχθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε 
λεπτομερείς κανόνες στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την εν λόγω έγκριση, προκειμένου να 
καθοριστούν σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με το ποιο στοιχείο θα πρέπει να μπει στο σχέδιο και ποιο όχι. Πρέπει να 
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αποφύγουμε μια κατάσταση εκβιασμού των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων.

Τροπολογία 4543
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μια αίτηση τροποποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ μπορεί να 
υποβληθεί μόνο μία φορά ανά 
ημερολογιακό έτος, και υπόκειται σε 
πιθανές εξαιρέσεις που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
109.

7. Μια αίτηση τροποποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
περιέχει, κατά περίπτωση, τα 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης μπορεί να υποβληθεί μόνο μία 
φορά ανά ημερολογιακό έτος, και 
υπόκειται σε πιθανές εξαιρέσεις που θα 
καθοριστούν από την Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 109.

Or. it

Τροπολογία 4544
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μια αίτηση τροποποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ μπορεί να 
υποβληθεί μόνο μία φορά ανά 
ημερολογιακό έτος, και υπόκειται σε 
πιθανές εξαιρέσεις που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
109.

7. Μια αίτηση τροποποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ μπορεί να 
υποβληθεί μόνο τρεις φορές ανά 
ημερολογιακό έτος, και υπόκειται σε
πιθανές εξαιρέσεις που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
109.

Or. en

Τροπολογία 4545
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μια αίτηση τροποποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ μπορεί να 
υποβληθεί μόνο μία φορά ανά 
ημερολογιακό έτος, και υπόκειται σε 
πιθανές εξαιρέσεις που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
109.

7. Μια αίτηση τροποποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ μπορεί να 
υποβληθεί μόνο τρεις φορές ανά 
ημερολογιακό έτος, και υπόκειται σε
πιθανές εξαιρέσεις που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
109.

Or. pl

Τροπολογία 4546
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μια αίτηση τροποποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ μπορεί να 
υποβληθεί μόνο μία φορά ανά 
ημερολογιακό έτος, και υπόκειται σε 
πιθανές εξαιρέσεις που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
109.

7. Μια τροποποίηση του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ μπορεί να υποβληθεί 
μόνο μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, και 
υπόκειται σε πιθανές εξαιρέσεις που θα 
καθοριστούν στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σημαντικά πολιτικά ζητήματα, κυρίως αυτά που σχετίζονται με τη σύνταξη και έγκριση των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ δεν μπορούν να ανατίθενται από τους συννομοθέτες της ΕΕ 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 4547
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μια αίτηση τροποποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ μπορεί να 
υποβληθεί μόνο μία φορά ανά 
ημερολογιακό έτος, και υπόκειται σε 
πιθανές εξαιρέσεις που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
109.

7. Μια αίτηση τροποποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ μπορεί να 
υποβληθεί μόνο δύο φορές ανά 
ημερολογιακό έτος, και υπόκειται σε 
πιθανές εξαιρέσεις που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
109.

Or. pl

Τροπολογία 4548
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κάθε τροποποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ εγκρίνεται 
από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής 
απόφασης χωρίς εφαρμογή της 
διαδικασίας της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 139.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι η πράξη 
έγκρισης, η οποία δεν έχει συνταχθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε 
λεπτομερείς κανόνες στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την εν λόγω έγκριση, προκειμένου να 
καθοριστούν σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με το ποιο στοιχείο θα πρέπει να μπει στο σχέδιο και ποιο όχι. Πρέπει να 
αποφύγουμε μια κατάσταση εκβιασμού των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων.

Τροπολογία 4549
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κάθε τροποποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ εγκρίνεται 
από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής 
απόφασης χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας 
της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
139.

8. Κάθε τροποποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ εγκρίνεται 
από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής 
απόφασης χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας 
της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
139, με ταυτόχρονη κατάλληλη 
ενημέρωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του συγκεκριμένου 
εθνικού κοινοβουλίου.

Or. pl

Τροπολογία 4550
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κάθε τροποποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ εγκρίνεται 
από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής 
απόφασης χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας 
της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
139.

8. Κάθε τροποποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
περιέχει, κατά περίπτωση, τα 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης εγκρίνεται από την Επιτροπή 
μέσω εκτελεστικής απόφασης χωρίς 
εφαρμογή της διαδικασίας της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 139.

Or. it

Τροπολογία 4551
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Με την επιφύλαξη του άρθρου 80, 
οι τροποποιήσεις των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ έχουν νομική ισχύ μόνο 
μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι η πράξη 
έγκρισης, η οποία δεν έχει συνταχθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε 
λεπτομερείς κανόνες στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την εν λόγω έγκριση, προκειμένου να 
καθοριστούν σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με το ποιο στοιχείο θα πρέπει να μπει στο σχέδιο και ποιο όχι. Πρέπει να 
αποφύγουμε μια κατάσταση εκβιασμού των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων.

Τροπολογία 4552
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Μετά την έγκριση των 
τροποποιήσεων στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, εντός έξι εβδομάδων, η Επιτροπή 
το διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, 
μεταφρασμένο σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 4553
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Οι διορθώσεις καθαρά τυπικού ή 
συντακτικού χαρακτήρα ή πρόδηλων 
σφαλμάτων, οι οποίες δεν επηρεάζουν την 
εφαρμογή της πολιτικής και της 
παρέμβασης, δεν θεωρούνται ως αίτηση 
τροποποίησης. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τέτοιου 

10. Οι διορθώσεις καθαρά τυπικού ή 
συντακτικού χαρακτήρα ή πρόδηλων 
σφαλμάτων, οι οποίες δεν επηρεάζουν την 
εφαρμογή της πολιτικής και της 
παρέμβασης, δεν θεωρούνται ως 
τροποποίηση. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τέτοιου 
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είδους διορθώσεις. είδους διορθώσεις.

Or. en

Τροπολογία 4554
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Το αργότερο έξι μήνες μετά την 
έγκριση όλων των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο συγκριτική έκθεση 
των διαφόρων στρατηγικών σχεδίων των 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων 
των επιλογών παρεμβάσεων και 
χρηματικών ποσών που έχουν γίνει με 
σκοπό την επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να καθιερώσει κοινοβουλευτικό έλεγχο της διαδικασίας 
αξιολόγησης και έγκρισης των στρατηγικών σχεδίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την 
παρουσίαση εντός έξι μηνών μετά την έγκριση του τελευταίου στρατηγικού σχεδίου συγκριτικής 
έκθεσης των διαφόρων στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 
επιλογών παρεμβάσεων και χρηματικών ποσών που έχουν γίνει με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης

Τροπολογία 4555
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 108 διαγράφεται

Υπολογισμός των προθεσμιών για τις 
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ενέργειες της Επιτροπής

Για τους σκοπούς αυτού του κεφαλαίου, 
όταν έχει οριστεί προθεσμία για μια 
ενέργεια της Επιτροπής, η προθεσμία 
αυτή ξεκινά μόλις υποβληθούν όλες οι 
πληροφορίες που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και τις διατάξεις που 
είναι σύμφωνες με αυτόν.

Η προθεσμία αυτή δεν περιλαμβάνει την
περίοδο που αρχίζει την ημερομηνία που 
έπεται της ημερομηνίας, κατά την οποία 
η Επιτροπή αποστέλλει στο κράτος μέλος 
τις παρατηρήσεις της ή την αίτηση 
αναθεωρημένων εγγράφων, και 
τερματίζεται κατά την ημερομηνία που το 
κράτος μέλος απαντήσει στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασης στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ είναι η πράξη 
έγκρισης, η οποία δεν έχει συνταχθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε 
λεπτομερείς κανόνες στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την εν λόγω έγκριση, προκειμένου να 
καθοριστούν σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με το ποιο στοιχείο θα πρέπει να μπει στο σχέδιο και ποιο όχι. Πρέπει να 
αποφύγουμε μια κατάσταση εκβιασμού των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων.

Τροπολογία 4556
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προθεσμία αυτή δεν περιλαμβάνει την 
περίοδο που αρχίζει την ημερομηνία που 
έπεται της ημερομηνίας, κατά την οποία 
η Επιτροπή αποστέλλει στο κράτος μέλος 
τις παρατηρήσεις της ή την αίτηση 
αναθεωρημένων εγγράφων, και 
τερματίζεται κατά την ημερομηνία που το 
κράτος μέλος απαντήσει στην Επιτροπή.

διαγράφεται
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Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρακτική έχει δείξει ότι η ρήτρα «σταματήματος του ρολογιού» συνεπάγεται σημαντικές 
καθυστερήσεις.

Τροπολογία 4557
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 109 διαγράφεται

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138 για την τροποποίηση του 
παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά:

α) διαδικασίες και προθεσμίες για την 
έγκριση των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ·

β) διαδικασίες και προθεσμίες υποβολής 
και έγκρισης των αιτήσεων 
τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ·

γ) τη συχνότητα με την οποία θα 
υποβάλλονται τα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ κατά την περίοδο 
προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένου 
του καθορισμού περιπτώσεων εξαίρεσης, 
για τις οποίες δεν λαμβάνεται υπόψη ο 
μέγιστος αριθμός τροποποιήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 107 παράγραφος 
7.

Or. de

Τροπολογία 4558
Norbert Erdős
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 109 διαγράφεται

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138 για την τροποποίηση του 
παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά:

α) διαδικασίες και προθεσμίες για την 
έγκριση των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ·

β) διαδικασίες και προθεσμίες υποβολής 
και έγκρισης των αιτήσεων 
τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ·

γ) τη συχνότητα με την οποία θα 
υποβάλλονται τα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ κατά την περίοδο 
προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένου 
του καθορισμού περιπτώσεων εξαίρεσης, 
για τις οποίες δεν λαμβάνεται υπόψη ο 
μέγιστος αριθμός τροποποιήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 107 παράγραφος 
7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σημαντικά πολιτικά ζητήματα, κυρίως αυτά που σχετίζονται με τη σύνταξη και έγκριση των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ δεν μπορούν να ανατίθενται από τους συννομοθέτες της ΕΕ 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 4559
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 5 – κεφάλαιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ α
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Άρθρο 109α

Περιεχόμενο περιφερειακών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων

1. Κάθε περιφερειακό επιχειρησιακό 
σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

α) την αξιολόγηση των αναγκών·
β) τη στρατηγική παρέμβασης·

γ) την περιγραφή των κοινών στοιχείων 
σε διάφορες παρεμβάσεις·

δ) την περιγραφή των παρεμβάσεων σε 
περιφερειακό επίπεδο, σε συνοχή με το 
στρατηγικό σχέδιο, που εφαρμόζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο·

ε) τα σχέδια των στόχων και τα 
χρηματοδοτικά σχέδια για τις 
παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο·

στ) την περιγραφή του συστήματος 
διακυβέρνησης και συντονισμού·

ζ) την περιγραφή των στοιχείων σχετικά 
με την απλοποίηση και τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου για τους τελικούς 
δικαιούχους.

2. Κάθε περιφερειακό επιχειρησιακό 
σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής 
παραρτήματα:

α) το παράρτημα Ι για την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση και για τη 
στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση 
(SEA)·

β) το παράρτημα ΙΙ για την ανάλυση 
ΠΑΕΑ·

γ) το παράρτημα ΙΙΙ για τη διαβούλευση 
των εταίρων·

δ) το παράρτημα IV για τις 
ενσωματωμένες περιφερειακές 
χρηματοδοτήσεις που παρέχονται στο 
πλαίσιο των περιφερειακών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.
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Άρθρο 109β

Αξιολόγηση των αναγκών

Η αξιολόγηση των αναγκών του άρθρου 
109 α παράγραφος 1 στοιχείο α) 
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α) τη σύνοψη της ανάλυσης ΠΑΕΑ του 
άρθρου 103 παράγραφος 2 με βάση τις 
εδαφικές ανάγκες·

β) τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για 
κάθε ειδικό στόχο του άρθρου 6 με βάση 
τις δοκιμές που περιλαμβάνονται στην 
ανάλυση ΠΑΕΑ. Περιγράφονται όλες οι 
ανάγκες, ανεξάρτητα από το γεγονός αν 
αντιμετωπίζονται ή μη από το 
περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα·

γ) για τον ειδικό στόχο της εξασφάλισης 
επαρκών γεωργικών εισοδημάτων και 
της ανθεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), μια 
αξιολόγηση των αναγκών σε σχέση με τη 
διαχείριση κινδύνων·

δ) κατά περίπτωση, ανάλυση των ειδικών 
αναγκών των ευαίσθητων γεωγραφικών 
περιοχών·

ε) τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων 
και την ταξινόμηση των αναγκών, 
συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής 
αιτιολόγησης των επιλογών που έγιναν 
και, κατά περίπτωση, των λόγων για τους 
οποίους ορισμένες από τις 
προσδιορισμένες ανάγκες δεν 
αντιμετωπίζονται ή αντιμετωπίζονται εν 
μέρει στο περιφερειακό επιχειρησιακό 
πρόγραμμα.

Για τους συγκεκριμένους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ), η αξιολόγηση 
λαμβάνει υπόψη τα εθνικά 
περιβαλλοντικά και κλιματικά σχέδια που 
απορρέουν από τις νομοθετικές πράξεις 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙ. Για 
την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται τα πιο 
πρόσφατα και πιο αξιόπιστα δεδομένα.
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Άρθρο 109γ

Παρεμβάσεις

Η περιγραφή κάθε παρέμβασης που 
ορίζεται στα περιφερειακά επιχειρησιακά 
προγράμματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 109α παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
περιλαμβάνει:

α) τον τύπο παρέμβασης στον οποίο 
υπάγεται·

β) το πεδίο εδαφικής εφαρμογής·

γ) τον σχεδιασμό ή τις ειδικές απαιτήσεις 
της παρέμβασης που εγγυώνται 
αποτελεσματική συμβολή στους ειδικούς 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1. Για τις παρεμβάσεις στο 
κλίμα και το περιβάλλον, η διατύπωση 
των απαιτήσεων των όρων πρέπει να 
δείχνει ότι οι πρακτικές δεν 
αλληλεπικαλύπτονται·

δ) τους όρους επιλεξιμότητας·

ε) τα ετήσια προγραμματισμένα 
αποτελέσματα για την παρέμβαση και, 
κατά περίπτωση, την κατανομή ανά 
ενιαίο ή μέσο ποσό μονάδας στήριξης·

στ) κατά περίπτωση, παρέχονται και οι 
εξής πληροφορίες:

i) η μορφή και το ποσοστό στήριξης·

ii) ο υπολογισμός του ποσού μονάδας 
στήριξης και η σχετική πιστοποίηση του 
άρθρου 76·

ζ) το ετήσιο χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
προκύπτει για την παρέμβαση, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 88. Κατά 
περίπτωση, προβλέπεται κατανομή των 
προβλεπόμενων ποσών για τις 
επιδοτήσεις και τα ποσά που 
προβλέπονται για τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα·

η) η περιγραφή της χρήσης της «τεχνικής 
βοήθειας» του άρθρου 86 παράγραφος 3 
και του άρθρου 112·

θ) ένδειξη ότι η παρέμβαση εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της 
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ΣΛΕΕ και υπόκειται στην αξιολόγηση 
των κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 109δ

Τροποποίηση περιφερειακών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων

Για την τροποποίηση περιφερειακών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
107.

Or. it

Τροπολογία 4560
Ulrike Müller, Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 4561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν μια διαχειριστική 
αρχή για τα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή 
περισσότερες διαχειριστικές αρχές για
την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ μέσω, κατά περίπτωση, 
προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης.

Or. en

Τροπολογία 4562
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Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν μια διαχειριστική 
αρχή για τα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη ορίζουν μια ή 
περισσότερες διαχειριστικές αρχές για 
την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων
για την ΚΓΠ που περιέχουν, κατά
περίπτωση, τα περιφερειακά 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Or. it

Τροπολογία 4563
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν μια διαχειριστική 
αρχή για τα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη ορίζουν μια διαχειριστική 
αρχή για τα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ και, όπου απαιτείται, μια 
περιφερειακή διαχειριστική αρχή για 
κάθε περιφερειακό σχέδιο.

Or. pt

Τροπολογία 4564
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν μια διαχειριστική 
αρχή για τα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη ορίζουν μια διαχειριστική 
αρχή για τα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ και μια για κάθε περιφερειακό 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.
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Or. it

Τροπολογία 4565
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν μια διαχειριστική 
αρχή για τα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη ορίζουν μια ή 
περισσότερες διαχειριστικές αρχές για τα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Or. es

Τροπολογία 4566
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν μια διαχειριστική 
αρχή για τα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη ορίζουν μια ή 
περισσότερες διαχειριστικές αρχές για τα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Or. it

Τροπολογία 4567
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
οικείο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 
έχει συσταθεί με τρόπο που αυτό 
εξασφαλίζει σαφή κατανομή και 
διαχωρισμό των καθηκόντων μεταξύ της 
διαχειριστικής αρχής και άλλων φορέων. 

διαγράφεται
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Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την 
αποτελεσματική λειτουργία του 
συστήματος καθ' όλη τη διάρκεια του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δεύτερο εδάφιο θα πρέπει να διαγραφεί καθώς πρόκειται για κριτήριο διαπίστευσης στον 
οριζόντιο κανονισμό της ΚΓΠ.

Τροπολογία 4568
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το οικείο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έχει 
συσταθεί με τρόπο που αυτό εξασφαλίζει 
σαφή κατανομή και διαχωρισμό των 
καθηκόντων μεταξύ της διαχειριστικής 
αρχής και άλλων φορέων. Τα κράτη μέλη 
είναι υπεύθυνα για την αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος καθ' όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το οικείο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έχει 
συσταθεί με τρόπο που αυτό εξασφαλίζει 
σαφή κατανομή και διαχωρισμό των 
καθηκόντων μεταξύ των διαχειριστικών 
αρχών και άλλων φορέων. Τα κράτη μέλη 
είναι υπεύθυνα για την αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος καθ' όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 4569
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα κράτη μέλη στα οποία οι οργανισμοί 
πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 8 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ... (οριζόντιος 
κανονισμός) είναι εγκατεστημένοι σε 
περιφερειακό επίπεδο, κατά παρέκκλιση 
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από το πρώτο εδάφιο μπορούν να 
συσταθούν αρχές διαχείρισης σε 
περιφερειακό επίπεδο. Όταν συστήνονται 
περισσότερες από μία αρχές διαχείρισης, 
το κράτος μέλος ορίζει έναν οργανισμό 
συντονισμού για την προώθηση της 
ενιαίας εφαρμογής των διατάξεων της 
ΕΕ, ο οποίος ενεργεί ως σύνδεσμος 
μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών 
διαχείρισης και εξασφαλίζει τη συνοχή 
και τη συνέπεια με τα τμήματα του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που έχουν 
καταρτιστεί σε εθνικό επίπεδο βάσει του 
άρθρου 93 δεύτερο εδάφιο.

Or. de

Τροπολογία 4570
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
προηγούμενης παραγράφου, τα κράτη 
μέλη μπορούν, επίσης, να ορίσουν 
περιφερειακές αρχές διαχείρισης για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των εδαφικών 
στοιχείων των παρεμβάσεων αγροτικής 
ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδίου που 
θεσπίζονται στα άρθρα 64 έως 72. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η εθνική 
διαχειριστική αρχή που ορίζεται από το 
κράτος μέλος θα συντονίζει τις δράσεις 
των περιφερειακών διαχειριστικών 
αρχών, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση 
με τη δεύτερη παράγραφο του πρώτου 
τμήματος, για την οποία θα θεσπιστεί το 
κατάλληλο εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

Or. es

Τροπολογία 4571
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Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο, τα κράτη 
μέλη μπορούν να συγκροτούν επίσης 
περιφερειακές αρχές για την υλοποίηση 
και τη διαχείριση των παρεμβάσεων που 
χρηματοδοτούνται από ΕΓΤΑΑ στο 
πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών 
σχεδίων όταν οι εν λόγω παρεμβάσεις 
έχουν περιφερειακή διάσταση. Στην 
περίπτωση αυτή, η εθνική διαχειριστική 
αρχή ορίζει εθνικό οργανισμό 
συντονισμού για το ΕΓΤΑΑ προκειμένου 
να διασφαλίζει την ενιαία εφαρμογή των 
κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας τη συνοχή με τα στοιχεία 
του στρατηγικού σχεδίου που έχουν 
θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με 
το άρθρο 93 παράγραφος 2.

Όταν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της 
δυνατότητας του πρώτου εδαφίου, 
μπορούν να μεταβιβάσουν τον σχεδιασμό 
των περιφερειακών στοιχείων του 
στρατηγικού σχεδίου, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τη συνολική συνοχή του 
στρατηγικού σχεδίου που έχει θεσπιστεί 
σε εθνικό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 4572
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή είναι
υπεύθυνη για τη διαχείριση και την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 

2. Οι διαχειριστικές αρχές είναι
υπεύθυνες για τη διαχείριση και την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
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ΚΓΠ με αποτελεσματικό και ορθό τρόπο. 
Συγκεκριμένα, διασφαλίζει ότι:

ΚΓΠ με αποτελεσματικό και ορθό τρόπο. 
Συγκεκριμένα, διασφαλίζει ότι:

Or. en

Τροπολογία 4573
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή είναι 
υπεύθυνη για τη διαχείριση και την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ με αποτελεσματικό και ορθό τρόπο. 
Συγκεκριμένα, διασφαλίζει ότι:

2. Οι διαχειριστικές αρχές είναι 
υπεύθυνες για τη διαχείριση και την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ με αποτελεσματικό και ορθό τρόπο. 
Συγκεκριμένα, διασφαλίζει ότι:

Or. it

Τροπολογία 4574
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπάρχει ένα κατάλληλο και 
ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα για την 
καταγραφή, διατήρηση, διαχείριση και 
υποβολή στατιστικών στοιχείων για το 
σχέδιο και την εφαρμογή του, τα οποία 
απαιτούνται για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης και, 
ιδίως, στοιχείων που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση της προόδου προς τους 
καθορισμένους στόχους και 
προτεραιότητες·

α) υπάρχει ένα κατάλληλο και 
ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα για την 
καταγραφή, διατήρηση, διαχείριση και 
υποβολή στατιστικών στοιχείων για το 
σχέδιο και την εφαρμογή του, τα οποία 
απαιτούνται για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης και, 
ιδίως, στοιχείων που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση της προόδου προς τους 
καθορισμένους στόχους και 
προτεραιότητες. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα που 
χρησιμοποιείται για τον οργανισμό 
πληρωμής και άλλα στατιστικά 
συστήματα, όπως το ΔΓΛΠ·



AM\1171755EL.docx 99/197 PE631.988v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογική η δημιουργία παράλληλων συστημάτων πληροφοριών. Το σύστημα του 
οργανισμού πληρωμής μπορεί να συμπληρωθεί από το ΔΓΛΠ και λοιπά διαθέσιμα στατιστικά 
συστήματα.

Τροπολογία 4575
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τη χορηγούμενη 
ενίσχυση και διατηρούν είτε χωριστό 
λογιστικό σύστημα είτε τον κατάλληλο 
λογιστικό κωδικό για όλες τις δοσοληψίες 
που σχετίζονται με μια δραστηριότητα,

i) ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τη χορηγούμενη 
ενίσχυση και διατηρούν τον κατάλληλο 
λογιστικό κωδικό για όλες τις δοσοληψίες 
που σχετίζονται με μια δραστηριότητα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο ένα χωριστό λογιστικό σύστημα.

Τροπολογία 4576
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) εκπονείται η ετήσια έκθεση
επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
συνολικών πινάκων παρακολούθησης και, 
μετά από διαβούλευση με την επιτροπή 
παρακολούθησης, υποβάλλεται στην 
Επιτροπή·

ζ) παρέχονται όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες για την εκπόνηση της 
ετήσιας έκθεσης επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνολικών 
πινάκων παρακολούθησης και ότι 
πραγματοποιείται διαβούλευση με την 
επιτροπή παρακολούθησης σχετικά με την 
έκθεση·
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Or. en

Τροπολογία 4577
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) εκπονείται η ετήσια έκθεση 
επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
συνολικών πινάκων παρακολούθησης και, 
μετά από διαβούλευση με την επιτροπή 
παρακολούθησης, υποβάλλεται στην 
Επιτροπή·

ζ) εκπονείται η έκθεση πολυετούς 
παρακολούθησης επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνολικών 
πινάκων παρακολούθησης και, μετά από 
διαβούλευση με την επιτροπή 
παρακολούθησης, υποβάλλεται στην 
Επιτροπή·

(Η τροπολογία εφαρμόζεται στο σύνολο του 
κειμένου· Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι σύμφωνη με την κατάργηση της υποχρέωσης αποστολής ετήσιας 
έκθεσης επιδόσεων υπέρ μιας έκθεσης πολυετούς παρακολούθησης επιδόσεων που θα 
αποσταλεί το 2026, 2028 και 2030, σύμφωνα με τις προτάσεις της Εισηγήτριας στο πλαίσιο του 
οριζόντιου κανονισμού.

Τροπολογία 4578
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) εκπονείται η ετήσια έκθεση 
επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
συνολικών πινάκων παρακολούθησης και, 
μετά από διαβούλευση με την επιτροπή 
παρακολούθησης, υποβάλλεται στην 
Επιτροπή·

ζ) εκπονείται η τριετής έκθεση 
επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
συνολικών πινάκων παρακολούθησης και, 
μετά από διαβούλευση με την επιτροπή 
παρακολούθησης, υποβάλλεται στην 
Επιτροπή·
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Or. en

Τροπολογία 4579
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) πραγματοποιούνται σχετικές 
ενέργειες παρακολούθησης των 
παρατηρήσεων της Επιτροπής σχετικά με 
τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων·

η) πραγματοποιούνται σχετικές 
ενέργειες παρακολούθησης των 
παρατηρήσεων της Επιτροπής σχετικά με 
τις τριετείς εκθέσεις επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 4580
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) πραγματοποιούνται σχετικές 
ενέργειες παρακολούθησης των 
παρατηρήσεων της Επιτροπής σχετικά με 
τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων·

η) πραγματοποιούνται σχετικές 
ενέργειες παρακολούθησης των 
παρατηρήσεων της Επιτροπής σχετικά με 
τις εκθέσεις επιδόσεων·

Or. de

Τροπολογία 4581
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί που 
εκπροσωπούν τα οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά συμφέροντα θα 
ενημερώνονται για την εκπόνηση, 
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τροποποίηση και έγκριση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Or. es

Αιτιολόγηση

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
las intervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité de seguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, 
como consecuencia de la transparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estado miembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas. Por lo 
tanto, es necesario incorporar un refuerzo en la transparencia tanto respecto al plan 
estratégico de la PAC, como a las actividades e informaciones puestas a disposición o 
generadas en el comité de seguimiento.

Τροπολογία 4582
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) παρέχεται πρόσβαση σε όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση, 
τροποποίηση και έγκριση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, καθώς 
και όλων των πληροφοριών που 
παρέχονται στην επιτροπή 
παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων 
των διαβουλεύσεων που 
πραγματοποιήθηκαν και των 
αποτελεσμάτων τους, στους 
ενδιαφερόμενους οργανισμούς που 
εκπροσωπούν οικονομικά και κοινωνικά 
συμφέροντα και στους ενδιαφερομένους 
μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Or. es

Αιτιολόγηση

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
lasintervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité deseguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, como 
consecuencia de latransparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
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interlocutores de un Estadomiembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas, por tanto, 
es necesario incorporar un refuerzoen la transparencia tanto respecto al plan estratégico de 
la PAC, como a las actividades einformaciones puestas a disposición o generadas en el 
comité de seguimiento.

Τροπολογία 4583
Jørn Dohrmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
και όλη η σχετική εθνική νομοθεσία που 
εφαρμόζει το σχέδιο σε εθνικό επίπεδο 
έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και 
δημοσιευθεί προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η δημοσιότητα και η 
διαφάνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται διαφάνεια σχετικά με την εθνική εφαρμογή της ΚΓΠ στα κράτη μέλη σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Κάτι τέτοιο θα καθίστατο δυνατόν αν οι πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή 
τίθενται στη διάθεση όλων των κρατών μελών. Έτσι θα είναι δυνατόν να αναζητηθεί έμπνευση 
σχετικά με την εφαρμογή σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία 4584
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και έχουν 
δημοσιευθεί κατά τέτοιο τρόπο που 
εξασφαλίζει δημοσιότητα και διαφάνεια 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
θα πρέπει να μεταφράζονται στα αγγλικά. Τα κράτη μέλη μπορούν εύκολα να διδαχθούν από τα 
σχέδια άλλων κρατών μελών και να χρησιμοποιήσουν στοιχεία προκειμένου να προσαρμόσουν 
και να βελτιώσουν τα δικά τους σχέδια.

Τροπολογία 4585
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) έχει θεσπιστεί ένα λειτουργικό 
σύστημα διαμεσολάβησης και 
προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία 4586
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β) έχει θεσπιστεί ένας λειτουργικά 
ανεξάρτητος φορέας διαμεσολάβησης και 
προσφυγής που διαθέτει την απαιτούμενη 
εκπροσώπηση εμπειρογνωμόνων και 
ενδιαφερομένων μερών για την παροχή 
ασφάλειας δικαίου για τους δικαιούχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να διασφαλιστούν η δικαιοσύνη και η διαφάνεια για τους δικαιούχους.

Τροπολογία 4587
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Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική 
αρχή μπορούν να ορίζουν έναν ή 
περισσότερους ενδιάμεσους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
αρχών, των περιφερειακών αναπτυξιακών 
φορέων ή των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, για τη διαχείριση και την 
υλοποίηση των παρεμβάσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

3. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική 
αρχή μπορούν να ορίζουν έναν ή 
περισσότερους ενδιάμεσους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
αρχών, των περιφερειακών αναπτυξιακών 
φορέων ή των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, για τη διαχείριση και την 
υλοποίηση των παρεμβάσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ ή των 
περιφερειακών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

Or. it

Τροπολογία 4588
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική 
αρχή μπορούν να ορίζουν έναν ή 
περισσότερους ενδιάμεσους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
αρχών, των περιφερειακών αναπτυξιακών 
φορέων ή των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, για τη διαχείριση και την 
υλοποίηση των παρεμβάσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

3. Το κράτος μέλος ή οι 
διαχειριστικές αρχές μπορούν να ορίζουν 
έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
αρχών, των περιφερειακών αναπτυξιακών 
φορέων ή των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, για τη διαχείριση και την 
υλοποίηση των παρεμβάσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Or. it

Τροπολογία 4589
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 110 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν μέρος των καθηκόντων της 
ανατίθεται σε άλλο οργανισμό, η 
διαχειριστική αρχή διατηρεί την πλήρη 
ευθύνη για την αποδοτικότητα και την 
αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης 
των καθηκόντων αυτών. Η διαχειριστική 
αρχή διασφαλίζει ότι έχουν θεσπισθεί οι 
σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν στον 
άλλο φορέα να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για 
την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.

4. Όταν μέρος των καθηκόντων της 
ανατίθεται σε άλλο οργανισμό, η 
διαχειριστική αρχή διατηρεί την πλήρη 
ευθύνη για την αποδοτικότητα και την 
αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης 
των καθηκόντων αυτών. Όταν στα κράτη 
μέλη ασκούνται καθήκοντα από αρχές
διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο, ο 
οργανισμός συντονίζει σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα και την 
κανονικότητα της διαχείρισης και της 
εκτέλεσης. Η διαχειριστική αρχή 
διασφαλίζει ότι έχουν θεσπισθεί οι 
σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν στον 
άλλο φορέα να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για 
την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.

Or. de

Τροπολογία 4590
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν μέρος των καθηκόντων της 
ανατίθεται σε άλλο οργανισμό, η 
διαχειριστική αρχή διατηρεί την πλήρη 
ευθύνη για την αποδοτικότητα και την 
αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης 
των καθηκόντων αυτών. Η διαχειριστική 
αρχή διασφαλίζει ότι έχουν θεσπισθεί οι 
σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν στον 
άλλο φορέα να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για 
την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.

4. Όταν μέρος των καθηκόντων της 
ανατίθεται σε άλλο οργανισμό, η αρμόδια
διαχειριστική αρχή διατηρεί την πλήρη 
ευθύνη για την αποδοτικότητα και την 
αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης 
των καθηκόντων αυτών. Η αρμόδια
διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι έχουν 
θεσπισθεί οι σχετικές διατάξεις που 
επιτρέπουν στον άλλο φορέα να λαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 
πληροφορίες για την εκτέλεση των εν λόγω 
καθηκόντων.

Or. en



AM\1171755EL.docx 107/197 PE631.988v01-00

EL

Τροπολογία 4591
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 138, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την 
εφαρμογή των απαιτήσεων σε θέματα 
πληροφόρησης, δημοσιότητας και 
προβολής που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία ι) και ια).

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων 
σε θέματα πληροφόρησης, δημοσιότητας 
και προβολής που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία ι) και ια).

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να πρόκειται για εκτελεστική πράξη καθώς στο άρθρο 138 δεν γίνεται αναφορά στο 
άρθρο 110.

Τροπολογία 4592
Ulrike Müller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 111 διαγράφεται

Επιτροπή παρακολούθησης

1.

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ 
(«επιτροπή παρακολούθησης») πριν από 
την υποβολή του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ.

Κάθε επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό της.
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Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει 
τουλάχιστο μία φορά τον χρόνο, και 
επανεξετάζει όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την πρόοδο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ για την επίτευξη των 
στόχων της.

Το κράτος μέλος δημοσιεύει τον 
εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής 
παρακολούθησης, καθώς και όλα τα 
δεδομένα και τις πληροφορίες που έχει 
κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στην επιτροπή 
παρακολούθησης.

2.

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 
εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 
3.

Κάθε μέλος της επιτροπής 
παρακολούθησης έχει δικαίωμα ψήφου.

Το κράτος μέλος δημοσιεύει ηλεκτρονικά 
τον κατάλογο των μελών της επιτροπής 
παρακολούθησης.

Οι αντιπρόσωποι της επιτροπής 
συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής 
παρακολούθησης με συμβουλευτική 
ιδιότητα.

3. Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει 
συγκεκριμένα:

α) την πρόοδο της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και την 
επίτευξη των ορόσημων και των στόχων·

β) τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν την 
απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και τα μέτρα που λαμβάνονται για 
την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων·

γ) τα στοιχεία της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που παρατίθενται στο άρθρο 
52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ] και το έγγραφο στρατηγικής που 
αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 
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του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ]·

δ) την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη 
διεξαγωγή των αξιολογήσεων, τη σύνθεση 
των αξιολογήσεων και την 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων·

ε) την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας 
και προβολής·

στ) τη δημιουργία διοικητικών 
ικανοτήτων για τις δημόσιες αρχές και 
τους δικαιούχους, κατά περίπτωση.

4. Η επιτροπή παρακολούθησης παρέχει 
τη γνώμη της για:

α) προσχέδιο στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

β) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια για την 
επιλογή των πράξεων·

γ) τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων·

δ) το σχέδιο αξιολόγησης και κάθε 
τροποποίησή του·

ε) κάθε πρόταση της διαχειριστικής 
αρχής για την τροποποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 4593
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης») πριν από την υποβολή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης») μετά την υποβολή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και, όπου 
χρειάζεται, οι περιφέρειες θα 
συγκροτήσουν επιτροπή για τον έλεγχο 
της εκτέλεσης των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης.
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Or. es

Τροπολογία 4594
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης») πριν από την υποβολή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης») πριν από την υποβολή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και, 
κατά περίπτωση, οι περιφέρειες 
συγκροτούν επιτροπή για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης.

Or. en

Τροπολογία 4595
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης») πριν από την υποβολή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης») πριν από την υποβολή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και, 
όπου απαιτείται, μια περιφερειακή 
επιτροπή παρακολούθησης της 
υλοποίησης των περιφερειακών σχεδίων.

Or. pt

Τροπολογία 4596
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης») πριν από την υποβολή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης») πριν από την υποβολή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ. Το 
κράτος μέλος μπορεί να δημιουργήσει 
περιφερειακές επιτροπές, εάν αποφασίσει 
να εφαρμόσει το στρατηγικό σχέδιο σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. es

Τροπολογία 4597
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης») πριν από την υποβολή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Το κράτος μέλος και οι περιφερειακές 
αρχές διαχείρισης συγκροτούν επιτροπή 
για την παρακολούθηση της υλοποίησης 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ 
(«επιτροπή παρακολούθησης») πριν από 
την υποβολή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Or. it

Τροπολογία 4598
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
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στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης») πριν από την υποβολή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο οι υποχρεώσεις συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης πρέπει να ορίζονται σε επίπεδο 
ΕΕ. Όλα τα άλλα ζητήματα της επιτροπής παρακολούθησης εμπίπτουν στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 4599
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης») πριν από την υποβολή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης»).

Or. pl

Τροπολογία 4600
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος μπορεί να συστήσει 
επιτροπές παρακολούθησης σε 
περιφερειακό επίπεδο για τις παρεμβάσεις 
του κεφαλαίου IV της αγροτικής 
ανάπτυξης του παρόντος κανονισμού, εάν 
αποφασίσει να εφαρμόσει αυτές τις 
παρεμβάσεις σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης χρειάζονται στενότερη παρακολούθηση, 
εάν εφαρμοστούν σε περιφερειακό επίπεδο, συνεπώς είναι σκόπιμο να διατηρηθούν αυτές οι 
επιτροπές για να βελτιωθεί η προσαρμογή των παρεμβάσεων και να μετρηθεί καλύτερα ο 
αντίκτυπός τους.

Τροπολογία 4601
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη σύνθεση της επιτροπής 
παρακολούθησης περιλαμβάνονται 
εκπρόσωποι του εθνικού δικτύου ομάδων 
τοπικής δράσης (ΟΤΔ) ή άλλων 
υποπεριφερειακών φορέων που 
χρησιμοποιούν κονδύλια στο πλαίσιο 
παρεμβάσεων LEADER.

Or. en

Τροπολογία 4602
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό της.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο η υποχρέωση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης πρέπει να ορίζεται σε επίπεδο 
ΕΕ. Όλα τα άλλα ζητήματα της επιτροπής παρακολούθησης εμπίπτουν στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 4603
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Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει 
τουλάχιστο μία φορά τον χρόνο, και 
επανεξετάζει όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την πρόοδο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ για την επίτευξη των 
στόχων της.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο η υποχρέωση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης πρέπει να ορίζεται σε επίπεδο 
ΕΕ. Όλα τα άλλα ζητήματα της επιτροπής παρακολούθησης εμπίπτουν στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 4604
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει 
τουλάχιστο μία φορά τον χρόνο, και 
επανεξετάζει όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την πρόοδο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ για την επίτευξη των 
στόχων της.

Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει 
τουλάχιστο μία φορά τον χρόνο, και 
επανεξετάζει όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την πρόοδο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και, κατά περίπτωση, 
των προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων 
της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση προγραμμάτων περιφερειακής παρέμβασης, συγκροτούνται περιφερειακές 
επιτροπές παρακολούθησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιφερειοποιημένων 
παρεμβάσεων.
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Τροπολογία 4605
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει 
τουλάχιστο μία φορά τον χρόνο, και 
επανεξετάζει όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την πρόοδο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ για την επίτευξη των 
στόχων της.

Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει 
τουλάχιστο μία φορά τον χρόνο, και 
επανεξετάζει όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την πρόοδο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και, κατά περίπτωση, 
των προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων 
της.

Or. en

Τροπολογία 4606
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος δημοσιεύει τον 
εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής 
παρακολούθησης, καθώς και όλα τα 
δεδομένα και τις πληροφορίες που έχει 
κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στην επιτροπή 
παρακολούθησης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο η υποχρέωση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης πρέπει να ορίζεται σε επίπεδο 
ΕΕ. Όλα τα άλλα ζητήματα της επιτροπής παρακολούθησης εμπίπτουν στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 4607
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος δημοσιεύει τον 
εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής 
παρακολούθησης, καθώς και όλα τα 
δεδομένα και τις πληροφορίες που έχει
κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στην επιτροπή 
παρακολούθησης.

Το κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειες δημοσιεύουν τον εσωτερικό 
κανονισμό της επιτροπής 
παρακολούθησης, καθώς και όλα τα 
δεδομένα και τις πληροφορίες που έχουν
κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στην επιτροπή 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 4608
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος δημοσιεύει τον 
εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής 
παρακολούθησης, καθώς και όλα τα 
δεδομένα και τις πληροφορίες που έχει 
κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στην επιτροπή 
παρακολούθησης.

Το κράτος μέλος δημοσιεύει τον 
εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής 
παρακολούθησης, καθώς και τις 
γνωμοδοτήσεις της επιτροπής 
παρακολούθησης ηλεκτρονικά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διαγραφεί η υποχρέωση δημοσίευσης όλων των στοιχείων και πληροφοριών που 
υποβάλλονται στην επιτροπή παρακολούθησης και στα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης. 
Αφενός, μπορεί να πρόκειται για προσωπικές ή άλλως εμπιστευτικές πληροφορίες. Αφετέρου, η 
υποχρέωση δημοσίευσης όλων των πληροφοριών που υποβάλλονται μπορεί να δυσχεράνει την 
ενασχόληση της επιτροπής παρακολούθησης με εμπιστευτικά θέματα. Το ζήτημα της 
δημοσίευσης θα πρέπει να ρυθμίζεται στον εκάστοτε εσωτερικό κανονισμό των επιτροπών 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 4609
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στη σύνθεση της επιτροπής 
παρακολούθησης περιλαμβάνονται 
εκπρόσωποι του εθνικού δικτύου ομάδων 
τοπικής δράσης ή άλλων 
υποπεριφερειακών αναπτυξιακών 
οργανισμών οι οποίοι χρησιμοποιούν 
κονδύλια στο πλαίσιο της παρέμβασης 
LEADER.

Or. en

Τροπολογία 4610
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος αποφασίζει τη 
σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης 
και εξασφαλίζει την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των αρμόδιων δημόσιων 
αρχών και των ενδιάμεσων φορέων, 
καθώς και των αντιπροσώπων των 
εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 94 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Κάθε μέλος της επιτροπής 
παρακολούθησης έχει δικαίωμα ψήφου.

Το κράτος μέλος δημοσιεύει ηλεκτρονικά 
τον κατάλογο των μελών της επιτροπής 
παρακολούθησης.

Οι αντιπρόσωποι της επιτροπής 
συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής 
παρακολούθησης με συμβουλευτική 
ιδιότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο η υποχρέωση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης πρέπει να ορίζεται σε επίπεδο 
ΕΕ. Όλα τα άλλα ζητήματα της επιτροπής παρακολούθησης εμπίπτουν στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 4611
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 
εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 
αποτροπή της σύγκρουσης συμφερόντων,
και εξασφαλίζει την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δημόσιων αρχών και 
των ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3 
που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση 
όλων των στόχων του άρθρου 6 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 4612
Maria Gabriela Zoană

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 
εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 
εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στη 
σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης 
περιλαμβάνονται γυναίκες.

Or. en
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Τροπολογία 4613
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 
εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 
εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3. 
Δίδεται το δικαίωμα σε γεωργικούς 
αντιπροσωπευτικούς φορείς να 
επιδιώξουν να συμμετάσχουν στην 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 4614
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 
εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

Το κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειες αποφασίζουν τη σύνθεση της 
επιτροπής ή των επιτροπών
παρακολούθησης και εξασφαλίζουν την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των αρμόδιων 
δημόσιων αρχών και των ενδιάμεσων 
φορέων, καθώς και των αντιπροσώπων των 
εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 94 
παράγραφος 3.

Or. es

Τροπολογία 4615
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Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 
εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

Το κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειες αποφασίζουν τη σύνθεση των 
επιτροπών παρακολούθησης και 
εξασφαλίζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 4616
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε μέλος της επιτροπής 
παρακολούθησης έχει δικαίωμα ψήφου.

Η λειτουργία της επιτροπής θα 
εξασφαλίσει τη συμμετοχή των μελών της 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
ενός δημοκρατικού συστήματος.

Or. es

Τροπολογία 4617
Bas Belder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε μέλος της επιτροπής 
παρακολούθησης έχει δικαίωμα ψήφου.

Κάθε μέλος της επιτροπής 
παρακολούθησης έχει δικαίωμα ψήφου, 
που μπορεί να είναι σταθμισμένη ψήφος, 
σε μη δεσμευτικές γνώμες.
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Or. en

Τροπολογία 4618
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος δημοσιεύει ηλεκτρονικά
τον κατάλογο των μελών της επιτροπής 
παρακολούθησης.

Το κράτος μέλος διαβιβάζει τον κατάλογο 
των μελών της επιτροπής παρακολούθησης 
στην Επιτροπή, η οποία δημοσιοποιεί 
ηλεκτρονικά τον κατάλογο αυτόν σε 
εύθετο χρόνο.

Or. de

Τροπολογία 4619
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος δημοσιεύει ηλεκτρονικά 
τον κατάλογο των μελών της επιτροπής 
παρακολούθησης.

Το κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειες δημοσιεύουν ηλεκτρονικά τον 
κατάλογο των μελών της επιτροπής 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 4620
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιτροπή παρακολούθησης 
εξετάζει συγκεκριμένα:

διαγράφεται
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α) την πρόοδο της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και την 
επίτευξη των ορόσημων και των στόχων·

β) τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν την 
απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και τα μέτρα που λαμβάνονται για 
την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων·

γ) τα στοιχεία της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που παρατίθενται στο άρθρο 
52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ] και το έγγραφο στρατηγικής που 
αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ]·

δ) την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη 
διεξαγωγή των αξιολογήσεων, τη σύνθεση 
των αξιολογήσεων και την 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων·

ε) την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας 
και προβολής·

στ) τη δημιουργία διοικητικών 
ικανοτήτων για τις δημόσιες αρχές και 
τους δικαιούχους, κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο η υποχρέωση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης πρέπει να ορίζεται σε επίπεδο 
ΕΕ. Όλα τα άλλα ζητήματα της επιτροπής παρακολούθησης εμπίπτουν στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 4621
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιτροπή παρακολούθησης 
εξετάζει συγκεκριμένα:

3. Σύμφωνα με τα εδαφικά όρια 
εφαρμογής, η επιτροπή παρακολούθησης 
μπορεί να εξετάσει συγκεκριμένα:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνηση μετά τις τροποποιήσεις στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 4622
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την πρόοδο της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και την 
επίτευξη των ορόσημων και των στόχων·

α) την πρόοδο της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και, κατά 
περίπτωση, των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης και την 
επίτευξη των ορόσημων και των στόχων·

Or. en

Τροπολογία 4623
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την πρόοδο της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και την 
επίτευξη των ορόσημων και των στόχων·

α) την πρόοδο της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και, κατά 
περίπτωση, των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης, καθώς και 
την επίτευξη των ορόσημων και των 
στόχων·

Or. es

Τροπολογία 4624
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν 
την απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και τα μέτρα που λαμβάνονται για 
την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων·

β) τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν 
την απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και, κατά περίπτωση, των 
προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης, και τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτών 
των ζητημάτων·

Or. en

Τροπολογία 4625
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ζητήματα που αφορούν την 
ποιότητα και την ποσότητα των 
διαθέσιμων δεδομένων και δεικτών για 
την παρακολούθηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιτροπή παρακολούθησης θα πρέπει να εξετάζει αν υπάρχουν τομείς στους οποίους δεν 
υπάρχουν δεδομένα αναφοράς ή είναι ανεπαρκή για την παρακολούθηση και στους οποίους οι 
δείκτες πρέπει να βελτιωθούν.

Τροπολογία 4626
Maria Noichl, Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ζητήματα που αφορούν την 
ποιότητα και την ποσότητα των 
διαθέσιμων δεδομένων και δεικτών για 



AM\1171755EL.docx 125/197 PE631.988v01-00

EL

την παρακολούθηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιτροπή παρακολούθησης θα πρέπει να εξετάζει αν υπάρχουν τομείς στους οποίους δεν 
υπάρχουν δεδομένα αναφοράς ή είναι ανεπαρκή για την παρακολούθηση και στους οποίους οι 
δείκτες πρέπει να βελτιωθούν.

Τροπολογία 4627
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ζητήματα που αφορούν την 
ποιότητα και την ποσότητα των 
δεδομένων και δεικτών για την 
παρακολούθηση·

Or. en

Τροπολογία 4628
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη δημιουργία διοικητικών
ικανοτήτων για τις δημόσιες αρχές και 
τους δικαιούχους, κατά περίπτωση.

στ) τη δημιουργία ικανοτήτων για τις 
δημόσιες αρχές και τους δικαιούχους, την 
κοινωνία των πολιτών και φορείς 
κοινωνικής ένταξης όπως ορίζονται στο 
άρθρο 94.

Or. en

Τροπολογία 4629
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη δημιουργία διοικητικών
ικανοτήτων για τις δημόσιες αρχές και 
τους δικαιούχους, κατά περίπτωση.

στ) τη δημιουργία ικανοτήτων για τις 
δημόσιες αρχές, τους φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών όπως ορίζονται 
στο άρθρο 94 και τους δικαιούχους, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη δημιουργία 
ικανοτήτων ούτως ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να εκπληρώσουν αποτελεσματικά τον νέο 
τους ρόλο στη χάραξη πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 4630
Bas Belder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) την απλοποίηση και μείωση του 
διοικητικού φόρου για τους τελικούς 
δικαιούχους.

Or. en

Τροπολογία 4631
Maria Gabriela Zoană

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) ότι, στην ανάπτυξη, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ 
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χρησιμοποιείται μια προσέγγιση 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου.

Or. en

Τροπολογία 4632
Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 4633
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων.

Or. es

Τροπολογία 4634
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιτροπή παρακολούθησης 
παρέχει τη γνώμη της για:

διαγράφεται

α) προσχέδιο στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

β) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια για την 
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επιλογή των πράξεων·

γ) τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων·

δ) το σχέδιο αξιολόγησης και κάθε 
τροποποίησή του·

ε) κάθε πρόταση της διαχειριστικής 
αρχής για την τροποποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο η υποχρέωση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης πρέπει να ορίζεται σε επίπεδο 
ΕΕ. Όλα τα άλλα ζητήματα της επιτροπής παρακολούθησης εμπίπτουν στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 4635
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιτροπή παρακολούθησης 
παρέχει τη γνώμη της για:

4. Η επιτροπή παρακολούθησης 
δύναται να παρέχει τη γνώμη της για:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επιτροπή παρακολούθησης δεν θα πρέπει να υποχρεούται να παράσχει τη γνώμη της. Αρκεί 
να προβλέπεται μια ευκαιρία για γνωμοδότηση.

Τροπολογία 4636
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιτροπή παρακολούθησης 
παρέχει τη γνώμη της για:

4. Η επιτροπή παρακολούθησης 
παρέχει τη γνωμοδότησή της για:
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Or. es

Τροπολογία 4637
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσχέδιο στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 4638
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων· διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 4639
Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων· διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε στο άρθρο 111 παράγραφος 3 στοιχείο στ α) (νέο)
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Τροπολογία 4640
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων· γ) τις εκθέσεις επιδόσεων·

Or. de

Τροπολογία 4641
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) δείκτες και (επιτόπου) διαδικασίες 
παρακολούθησης σε σχέση με αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 4642
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να στηρίζει 
ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για 
την αποτελεσματική διαχείριση και 
εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και 
λειτουργίας των εθνικών δικτύων ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 
1. Οι ενέργειες που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο δύνανται να αφορούν 

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να στηρίζει 
ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για 
την αποτελεσματική διαχείριση και 
εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και 
λειτουργίας των εθνικών δικτύων ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 1
και της ανάπτυξης ικανοτήτων για το 
προσωπικό των εθνικών διοικήσεων και 
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προηγούμενες και επόμενες περιόδους του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΠΓ.

των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, καθώς και για την αναλυτική 
υποστήριξη των καθηκόντων που 
συνδέονται με τη χάραξη τεκμηριωμένης 
πολιτικής στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού. Οι ενέργειες που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο δύνανται να 
αφορούν προηγούμενες και επόμενες 
περιόδους του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΠΓ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα αποκτήσουν ένα νέο ρόλο στη χάραξη πολιτικής στο πλαίσιο της παρούσας 
πρότασης και θα τους ζητηθεί να εκτελέσουν καθήκοντα, όπως η αξιολόγηση των αναγκών, τα 
οποία θα είναι νέα για τα υπουργεία γεωργίας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να δοθεί η 
δυνατότητα σε εκείνα τα κράτη μέλη που το επιθυμούν, να αυξήσουν τον οικείο προϋπολογισμό 
τεχνικής βοήθειας για τους σκοπούς της κατάρτισης του προσωπικού ή της απόκτησης τεχνικής 
στήριξης για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων που σχετίζονται με τη χάραξη τεκμηριωμένης 
πολιτικής.

Τροπολογία 4643
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να στηρίζει 
ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για 
την αποτελεσματική διαχείριση και 
εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
και λειτουργίας των εθνικών δικτύων 
ΚΓΠ που αναφέρονται στο άρθρο 113 
παράγραφος 1. Οι ενέργειες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
δύνανται να αφορούν προηγούμενες και 
επόμενες περιόδους του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΠΓ.

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να στηρίζει 
ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για 
την αποτελεσματική διαχείριση και 
εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η διαγραφή του άρθρου 113.

Τροπολογία 4644
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να στηρίζει 
ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για 
την αποτελεσματική διαχείριση και 
εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
και λειτουργίας των εθνικών δικτύων 
ΚΓΠ που αναφέρονται στο άρθρο 113 
παράγραφος 1. Οι ενέργειες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
δύνανται να αφορούν προηγούμενες και 
επόμενες περιόδους του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΠΓ.

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ μπορούν 
να στηρίζουν οποιοδήποτε μέτρο που 
κρίνεται απαραίτητο για την 
αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή 
της στήριξης σε σχέση με το συνολικό
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί τεχνική βοήθεια για 
οποιαδήποτε μέτρα, ανεξάρτητα από την πηγή της χρηματοδότησης του εν λόγω μέτρου.

Τροπολογία 4645
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να στηρίζει 

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να στηρίζει 
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ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για 
την αποτελεσματική διαχείριση και 
εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και 
λειτουργίας των εθνικών δικτύων ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 
1. Οι ενέργειες που αναφέρονται στην
παρούσα παράγραφο δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΠΓ.

ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για 
την αποτελεσματική διαχείριση και 
εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και με τα 
περιφερειακά επιχειρησιακά 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας και λειτουργίας των εθνικών 
δικτύων ΚΓΠ που αναφέρονται στο άρθρο 
113 παράγραφος 1. Οι ενέργειες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
δύνανται να αφορούν προηγούμενες και 
επόμενες περιόδους του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΠΓ.

Or. it

Τροπολογία 4646
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να στηρίζει 
ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για 
την αποτελεσματική διαχείριση και 
εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και 
λειτουργίας των εθνικών δικτύων ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 
1. Οι ενέργειες που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΠΓ.

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους ή, κατά περίπτωση, των 
περιφερειών, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να 
στηρίζει ενέργειες που κρίνονται 
απαραίτητες για την αποτελεσματική 
διαχείριση και εφαρμογή της στήριξης σε 
σχέση με το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και 
λειτουργίας των εθνικών δικτύων ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 
1. Οι ενέργειες που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΠΓ.

Or. en

Τροπολογία 4647
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 112 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να στηρίζει 
ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για 
την αποτελεσματική διαχείριση και 
εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και 
λειτουργίας των εθνικών δικτύων ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 
1. Οι ενέργειες που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΠΓ.

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να στηρίζει 
ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για 
την αποτελεσματική διαχείριση και 
εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων για ομάδες τοπικής δράσης 
καισυμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
και λειτουργίας των εθνικών δικτύων ΚΓΠ 
που αναφέρονται στο άρθρο 113 
παράγραφος 1. Οι ενέργειες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
δύνανται να αφορούν προηγούμενες και 
επόμενες περιόδους του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΠΓ.

Or. en

Τροπολογία 4648
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να στηρίζει 
ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για 
την αποτελεσματική διαχείριση και 
εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και 
λειτουργίας των εθνικών δικτύων ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 
1. Οι ενέργειες που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΠΓ.

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να στηρίζει 
ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για 
την αποτελεσματική διαχείριση και 
εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων για ομάδες τοπικής δράσης 
καισυμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
και λειτουργίας των εθνικών δικτύων ΚΓΠ 
που αναφέρονται στο άρθρο 113 
παράγραφος 1. Οι ενέργειες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
δύνανται να αφορούν προηγούμενες και 
επόμενες περιόδους του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΠΓ.
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Or. en

Τροπολογία 4649
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να στηρίζει 
ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για 
την αποτελεσματική διαχείριση και 
εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και 
λειτουργίας των εθνικών δικτύων ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 
1. Οι ενέργειες που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΠΓ.

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΑΑ στηρίζει ενέργειες που 
κρίνονται απαραίτητες για την 
αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή 
της στήριξης σε σχέση με το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης 
της δημιουργίας και λειτουργίας των 
εθνικών δικτύων ΚΓΠ που αναφέρονται 
στο άρθρο 113 παράγραφος 1. Οι ενέργειες 
που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΠΓ.

Or. en

Τροπολογία 4650
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η τεχνική βοήθεια με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών δεν 
χρηματοδοτεί οργανισμούς πιστοποίησης 
κατά την έννοια του άρθρου 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιου 
κανονισμού].

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 4651
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Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η τεχνική βοήθεια με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών δεν 
χρηματοδοτεί οργανισμούς πιστοποίησης 
κατά την έννοια του άρθρου 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιου 
κανονισμού].

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 4652
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για περιττή επανάληψη και δεν συμβάλλει στην απλοποίηση.

Τροπολογία 4653
Bronis Ropė, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα 
εθνικό δίκτυο Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (εθνικό δίκτυο ΚΓΠ) για τη 
δικτύωση των οργανισμών και των 
διοικήσεων, των συμβούλων, των 
ερευνητών και άλλων φορέων καινοτομίας 

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα 
εθνικό δίκτυο Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (εθνικό δίκτυο ΚΓΠ) για τη 
δικτύωση των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, οι οποίες εκπροσωπούν, 
μεταξύ άλλων, άλλες ενώσεις γεωργών, 
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στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο το αργότερο 
12 μήνες μετά την έγκριση του το 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την 
Επιτροπή.

συμπεριλαμβανομένων των 
μικροκαλλιεργητών και εκείνων που 
καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών 
αγορών, και ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και 
της καλής διαβίωσης των ζώων, και των 
διοικήσεων, των συμβούλων, των 
ερευνητών και άλλων φορέων καινοτομίας 
στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο το αργότερο 
12 μήνες μετά την έγκριση του το 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 4654
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα 
εθνικό δίκτυο Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (εθνικό δίκτυο ΚΓΠ) για τη 
δικτύωση των οργανισμών και των 
διοικήσεων, των συμβούλων, των 
ερευνητών και άλλων φορέων καινοτομίας 
στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο το αργότερο 
12 μήνες μετά την έγκριση του το 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την 
Επιτροπή.

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα 
εθνικό δίκτυο Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (εθνικό δίκτυο ΚΓΠ) για τη 
δικτύωση των οργανισμών και των 
διοικήσεων, των συμβούλων, των 
ερευνητών, των εκπροσώπων των 
παραγωγικών τομέων και άλλων φορέων 
καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας και 
της αγροτικής ανάπτυξης σε εθνικό 
επίπεδο το αργότερο 12 μήνες μετά την 
έγκριση του το στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ από την Επιτροπή. Το δίκτυο αυτό 
βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες δομές 
δικτύωσης στο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 4655
Marijana Petir
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα 
εθνικό δίκτυο Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (εθνικό δίκτυο ΚΓΠ) για τη 
δικτύωση των οργανισμών και των 
διοικήσεων, των συμβούλων, των 
ερευνητών και άλλων φορέων καινοτομίας 
στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο το αργότερο 
12 μήνες μετά την έγκριση του το 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την 
Επιτροπή.

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα 
εθνικό δίκτυο Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (εθνικό δίκτυο ΚΓΠ) για τη 
δικτύωση των οργανισμών και των 
διοικήσεων, των συμβούλων, των 
ερευνητών, των εκπροσώπων των 
παραγωγικών τομέων και άλλων φορέων 
καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας και 
της αγροτικής ανάπτυξης σε εθνικό 
επίπεδο το αργότερο 12 μήνες μετά την 
έγκριση του το στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ από την Επιτροπή.

Or. hr

Τροπολογία 4656
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα 
εθνικό δίκτυο Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (εθνικό δίκτυο ΚΓΠ) για τη 
δικτύωση των οργανισμών και των 
διοικήσεων, των συμβούλων, των 
ερευνητών και άλλων φορέων καινοτομίας 
στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο το αργότερο 
12 μήνες μετά την έγκριση του το 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την 
Επιτροπή.

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα 
εθνικό δίκτυο Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (εθνικό δίκτυο ΚΓΠ) για τη 
δικτύωση των οργανισμών και των 
διοικήσεων, των συμβούλων, των 
ερευνητών, των εκπροσώπων των 
οργανώσεων παραγωγών και άλλων 
φορέων καινοτομίας στον τομέα της 
γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης σε 
εθνικό επίπεδο το αργότερο 12 μήνες μετά 
την έγκριση του το στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 4657
Daciana Octavia Sârbu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα 
εθνικό δίκτυο Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (εθνικό δίκτυο ΚΓΠ) για τη 
δικτύωση των οργανισμών και των 
διοικήσεων, των συμβούλων, των 
ερευνητών και άλλων φορέων καινοτομίας 
στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο το αργότερο 
12 μήνες μετά την έγκριση του το 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την 
Επιτροπή.

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα 
εθνικό δίκτυο Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (εθνικό δίκτυο ΚΓΠ) για τη 
δικτύωση των οργανισμών κάθε τομέα και 
των διοικήσεων, των συμβούλων, των 
ερευνητών και άλλων φορέων καινοτομίας 
στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο το αργότερο 
12 μήνες μετά την έγκριση του το 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 4658
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική πρέπει να 
βασίζεται στις δομές δικτύου που είναι 
ήδη διαθέσιμες στα κράτη μέλη.

Or. ro

Τροπολογία 4659
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το δίκτυο Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής θα πρέπει να βασίζεται στις 
ήδη υπάρχουσες δομές δικτύωσης που 
διατίθενται στα κράτη μέλη.
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Or. en

Τροπολογία 4660
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να συνοδεύει τις διοικήσεις των 
κρατών μελών κατά την υλοποίηση των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και τη 
μετάβαση σε μοντέλο υλοποίησης με 
βάση τις επιδόσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 4661
Maria Gabriela Zoană

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) να στηρίζει και να διευκολύνει την 
αξιοποίηση της προσέγγισης 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
σε διαφορετικά επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 4662
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) και να στηρίζει τη 
διαπεριφερειακή και διακρατική 
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συνεργασία μεταξύ των ομάδων τοπικής 
δράσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ομάδων που βρίσκονται σε χώρες οι 
οποίες είναι υποψήφιες για ένταξη στην 
ΕΕ, συνδεδεμένες χώρες ή χώρες της 
Γειτονίας.

Or. en

Τροπολογία 4663
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) να στηρίζει την ανάπτυξη 
ικανοτήτων των ομάδων τοπικής δράσης, 
καθώς και των μελών του προσωπικού 
των διαχειριστικών αρχών και των 
οργανισμών πληρωμών τα οποία 
διαχειρίζονται τη σχέση με τις ομάδες 
τοπικής δράσης·

Or. en

Τροπολογία 4664
Jean Arthuis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) να επιτρέψει την πληροφόρηση, 
την πρόσβαση και τη δημιουργία των 
εργαλείων διαχείρισης κινδύνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 70 του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Or. fr
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Τροπολογία 4665
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η συμβολή στη δημιουργία 
ικανοτήτων για τις διοικήσεις των 
κρατών μελών και άλλων φορέων που 
συμμετέχουν στην υλοποίηση των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
παρακολούθησης και αξιολόγησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 4666
Maria Gabriela Zoană

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) να συμβάλλει στη δημιουργία 
ικανοτήτων για τις διοικήσεις των 
κρατών μελών στους τομείς της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και της κατάρτισης προϋπολογισμού στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, να συλλέγει 
δεδομένα ανά φύλο, και να δημιουργήσει 
μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών σε δράσεις που 
σχετίζονται με τον ειδικό στόχο της 
ισότητας των φύλων, ο οποίος 
καθορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 4667
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Maria Heubuch, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στόχος της ΕΣΚ είναι η τόνωση 
της καινοτομίας και η βελτίωση της 
ανταλλαγής γνώσεων.

2. Στόχος της ΕΣΚ είναι η διάδοση 
βιώσιμων καινοτόμων πρακτικών και η 
βελτίωση της ανταλλαγής γνώσεων, για 
παράδειγμα μεταξύ των τομέων της 
έρευνας και της γεωργίας, καθώς και η 
διομότιμη απόκτηση δεξιοτήτων, 
τεχνικών και προσεγγίσεων, προκειμένου 
να επιτευχθούν βιώσιμα συστήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Μια ανάγκη, κενό ή πρόβλημα τονώνει την καινοτομία. 
Στόχος της ΕΣΚ είναι σαφώς η διάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων προς όφελος του τομέα και 
προκειμένου να επιτευχθεί βιωσιμότητα.

Τροπολογία 4668
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΣΚ συμβάλλει στην επίτευξη 
των συγκεκριμένων στόχων της ΚΓΠ που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

3. Η ΕΣΚ συμβάλλει στην επίτευξη 
των συγκεκριμένων στόχων της ΚΓΠ που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
κατ’ αναλογία 80 % χρηματοδότηση για 
γεωργούς προς 20 % χρηματοδότηση για 
παρόχους υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι γεωργοί θα λάβουν κονδύλια.
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Τροπολογία 4669
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία 
χάρη στην καλύτερη διασύνδεση της 
έρευνας και των γεωργικών πρακτικών και 
την ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης των 
διαθέσιμων μέτρων καινοτομίας·

α) θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία 
χάρη στην καλύτερη διασύνδεση της 
έρευνας και των γεωργικών πρακτικών και 
την ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης των 
διαθέσιμων μέτρων καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων αγροοικολογικών 
μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 4670
Maria Heubuch, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θα προωθεί την ταχύτερη και 
ευρύτερη μεταφορά καινοτόμων λύσεων 
στην πράξη· και

γ) θα προωθεί την ταχύτερη και 
ευρύτερη μεταφορά καινοτόμων λύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων αγροοικολογικών,
στην πράξη· και

Or. en

Τροπολογία 4671
Maria Heubuch, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενημερώνει την επιστημονική 
κοινότητα σχετικά με τις ερευνητικές 

δ) ενημερώνει την επιστημονική 
κοινότητα σχετικά με τις ερευνητικές 
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ανάγκες της γεωργικής πρακτικής. ανάγκες των γεωργών.

Or. en

Τροπολογία 4672
Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) εντοπίζει γεωργικές πρακτικές και 
καινοτομίες στον γεωργικό εξοπλισμό που 
μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των 
γυναικών στη γεωργία.

Or. en

Τροπολογία 4673
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚ 
αποτελούν μέρος της ΕΣΚ. Καταρτίζουν 
ένα σχέδιο για την ανάπτυξη, τη δοκιμή, 
την προσαρμογή ή την εφαρμογή 
καινοτόμων σχεδίων που βασίζονται στο 
μοντέλο διαδραστικής καινοτομίας που 
έχει ως βασικές αρχές:

Οι επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚ 
αποτελούν μέρος της ΕΣΚ και μπορούν να 
δημιουργούνται από οργανώσεις 
παραγωγών και διεπαγγελματικές 
οργανώσεις. Καταρτίζουν ένα σχέδιο για 
την ανάπτυξη, τη δοκιμή, την προσαρμογή 
ή την εφαρμογή καινοτόμων σχεδίων που 
βασίζονται στο μοντέλο διαδραστικής 
καινοτομίας που έχει ως βασικές αρχές:

Or. en

Τροπολογία 4674
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚ 
αποτελούν μέρος της ΕΣΚ. Καταρτίζουν 
ένα σχέδιο για την ανάπτυξη, τη δοκιμή, 
την προσαρμογή ή την εφαρμογή 
καινοτόμων σχεδίων που βασίζονται στο 
μοντέλο διαδραστικής καινοτομίας που 
έχει ως βασικές αρχές:

Οι επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚ, που 
μπορούν επίσης να αποκαλούνται 
«ομάδες καινοτομίας», αποτελούν μέρος 
της ΕΣΚ. Καταρτίζουν ένα σχέδιο για την 
ανάπτυξη, τη δοκιμή, την προσαρμογή ή 
την εφαρμογή καινοτόμων σχεδίων που 
βασίζονται στο μοντέλο διαδραστικής 
καινοτομίας που έχει ως βασικές αρχές:

Or. en

Τροπολογία 4675
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων 
που εστιάζουν στις ανάγκες των γεωργών
ή των δασοκόμων, και ταυτόχρονα 
αντιμετωπίζουν τις αλληλεπιδράσεις στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, όπου κρίνονται 
χρήσιμες·

α) την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων 
που εστιάζουν στις ανάγκες των γεωργών,
των δασοκόμων ή των καταναλωτών, και 
ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν τις 
αλληλεπιδράσεις στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, όπου κρίνονται χρήσιμες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των πολιτών εν γένει.

Τροπολογία 4676
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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γ α) θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα 
στις οργανώσεις παραγωγών και στις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις να 
δημιουργούν επιχειρησιακές ομάδες και 
να συμβάλλουν στη χρηματοδότησή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτούν την ομάδα με δικά τους 
κεφάλαια.

Τροπολογία 4677
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) οι επιχειρησιακές ομάδες μπορούν 
να έχουν μέλη από περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία αφορά τη συγκέντρωση των σωστών ατόμων ώστε να μπορούν να κοινοποιούν 
πληροφορίες και να διδάσκονται. Θα πρέπει να μπορούν να συνδέονται απευθείας αντί να 
πρέπει να υποβάλλουν αίτηση πρώτα στο κράτος μέλος τους.

Τροπολογία 4678
Maria Heubuch, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προβλεπόμενη καινοτομία μπορεί να 
βασιστεί σε νέες αλλά και σε 
παραδοσιακές πρακτικές εντός ενός νέου 

Η προβλεπόμενη καινοτομία μπορεί να 
είναι αγροοικολογική, να βασιστεί σε νέες 
αλλά και σε παραδοσιακές πρακτικές εντός 
ενός νέου γεωγραφικού ή περιβαλλοντικού 



PE631.988v01-00 148/197 AM\1171755EL.docx

EL

γεωγραφικού ή περιβαλλοντικού πλαισίου. πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 4679
Bas Belder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν επίσης να δημιουργούνται 
επιχειρησιακές ομάδες στο πλαίσιο της 
ΕΣΚ από οργανώσεις παραγωγών και/ή 
διεπαγγελματικές οργανώσεις οι οποίες 
μπορούν επίσης να συμβάλλουν στη 
χρηματοδότησή τους, κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις παραγωγών και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να επίσης να 
ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους επιχειρησιακές ομάδες.

Τροπολογία 4680
Bas Belder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν να συγκροτούνται 
επιχειρησιακές ομάδες στο πλαίσιο της 
ΕΣΚ από μέλη προερχόμενα από 
διαφορετικά κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατές οι άμεσες συνδέσεις χωρίς να είναι υποχρεωτική η χρήση εθνικών 
σημείων εξυπηρέτησης.
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Τροπολογία 4681
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα 
πλαίσιο επιδόσεων, το οποίο επιτρέπει την 
υποβολή εκθέσεων, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των επιδόσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά την 
υλοποίησή του.

1. Τα κράτη μέλη και, στην 
περίπτωση των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης, οι 
περιφερειακές διαχειριστικές αρχές 
θεσπίζουν ένα πλαίσιο επιδόσεων, το οποίο 
επιτρέπει την υποβολή εκθέσεων, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
επιδόσεων του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ κατά την υλοποίησή του.

Or. en

Τροπολογία 4682
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα 
πλαίσιο επιδόσεων, το οποίο επιτρέπει την 
υποβολή εκθέσεων, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των επιδόσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά την 
υλοποίησή του.

1. Θεσπίζεται ένα πλαίσιο επιδόσεων
στο πλαίσιο της κοινής ευθύνης των 
κρατών μελών και της Επιτροπής, το 
οποίο επιτρέπει την υποβολή εκθέσεων, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
επιδόσεων του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ κατά την υλοποίησή του.

Or. en

Τροπολογία 4683
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα 
πλαίσιο επιδόσεων, το οποίο επιτρέπει την 
υποβολή εκθέσεων, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των επιδόσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά την 
υλοποίησή του.

1. Τα κράτη μέλη και, όπου 
απαιτείται, οι περιφερειακές 
διαχειριστικές αρχές, θεσπίζουν ένα 
πλαίσιο επιδόσεων, το οποίο επιτρέπει την 
υποβολή εκθέσεων, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των επιδόσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά την 
υλοποίησή του.

Or. pt

Τροπολογία 4684
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα σύνολο κοινών δεικτών 
πλαισίου, εκροών, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 7, το 
οποίο θα χρησιμοποιείται ως βάση για την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την 
ετήσια υποβολή εκθέσεων·

α) ένα σύνολο κοινών δεικτών 
πλαισίου, εκροών, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 7, το 
οποίο θα χρησιμοποιείται ως βάση για την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την 
τριετή υποβολή εκθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 4685
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα σύνολο κοινών δεικτών 
πλαισίου, εκροών, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 7, το 
οποίο θα χρησιμοποιείται ως βάση για την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την 

α) ένα σύνολο κοινών δεικτών 
πλαισίου, εκροών, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 7, το 
οποίο θα χρησιμοποιείται ως βάση για την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την 
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ετήσια υποβολή εκθέσεων· υποβολή εκθέσεων·

Or. de

Τροπολογία 4686
Tom Vandenkendelaere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα σύνολο κοινών δεικτών 
πλαισίου, εκροών, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 7, το 
οποίο θα χρησιμοποιείται ως βάση για την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την 
ετήσια υποβολή εκθέσεων·

α) ένα σύνολο κοινών δεικτών 
πλαισίου, εκροών, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, όπως εκείνοι που 
αναφέρονται στο άρθρο 7, το οποίο θα 
χρησιμοποιείται ως βάση για την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την 
ετήσια υποβολή εκθέσεων·

Or. nl

Τροπολογία 4687
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα σύνολο κοινών δεικτών 
πλαισίου, εκροών, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 7, το 
οποίο θα χρησιμοποιείται ως βάση για την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την 
ετήσια υποβολή εκθέσεων·

α) ένα σύνολο κοινών δεικτών 
πλαισίου, εκροών, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 
7, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως βάση 
για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση 
και την ετήσια υποβολή εκθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 4688
Clara Eugenia Aguilera García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους στόχους και τα ετήσια 
ορόσημα που έχουν καθοριστεί σε σχέση 
με τον σχετικό συγκεκριμένο στόχο 
χρησιμοποιώντας δείκτες αποτελεσμάτων·

β) τους στόχους και, κατά 
περίπτωση, τα ετήσια ορόσημα που έχουν 
καθοριστεί σε σχέση με τον σχετικό 
συγκεκριμένο στόχο χρησιμοποιώντας 
δείκτες αποτελεσμάτων·

Or. es

Τροπολογία 4689
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους στόχους και τα ετήσια
ορόσημα που έχουν καθοριστεί σε σχέση 
με τον σχετικό συγκεκριμένο στόχο 
χρησιμοποιώντας δείκτες αποτελεσμάτων·

β) τους στόχους και τα διετή ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί σε σχέση με τον 
σχετικό συγκεκριμένο στόχο 
χρησιμοποιώντας δείκτες αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 4690
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους στόχους και τα ετήσια
ορόσημα που έχουν καθοριστεί σε σχέση 
με τον σχετικό συγκεκριμένο στόχο 
χρησιμοποιώντας δείκτες αποτελεσμάτων·

β) τους στόχους και τα ορόσημα που 
έχουν καθοριστεί σε σχέση με τον σχετικό 
συγκεκριμένο στόχο χρησιμοποιώντας 
δείκτες αποτελεσμάτων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ετήσιων ορόσημων θα ήταν πολύ επαχθής για τα κράτη μέλη, γι’ αυτό θα ήταν 
καλύτερη μια γενική περιγραφή.

Τροπολογία 4691
Tom Vandenkendelaere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους στόχους και τα ετήσια 
ορόσημα που έχουν καθοριστεί σε σχέση 
με τον σχετικό συγκεκριμένο στόχο 
χρησιμοποιώντας δείκτες αποτελεσμάτων·

β) τους στόχους που έχουν καθοριστεί 
σε σχέση με τον σχετικό συγκεκριμένο 
στόχο χρησιμοποιώντας δείκτες 
αποτελεσμάτων·

Or. nl

Τροπολογία 4692
Maria Gabriela Zoană

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη συλλογή, αποθήκευση και 
μετάδοση δεδομένων·

γ) τη συλλογή, αποθήκευση και 
μετάδοση δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής 
δεδομένων ανά φύλο·

Or. en

Τροπολογία 4693
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ε) μηχανισμούς ανταμοιβής των 
καλών επιδόσεων και αντιμετώπισης των 
χαμηλών επιδόσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 4694
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις εκ των προτέρων, ενδιάμεσες 
και εκ των υστέρων αξιολογήσεις και 
όλες τις άλλες δραστηριότητες 
αξιολόγησης που συνδέονται με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 4695
Maria Gabriela Zoană

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις εκ των προτέρων, ενδιάμεσες 
και εκ των υστέρων αξιολογήσεις και όλες 
τις άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης που 
συνδέονται με το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ·

στ) τις εκ των προτέρων, ενδιάμεσες 
και εκ των υστέρων αξιολογήσεις και όλες 
τις άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης που 
συνδέονται με το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, οι οποίες αναπτύσσονται με 
γνώμονα το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 4696
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 115 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πλαίσιο επιδόσεων καλύπτει: διαγράφεται

α) το περιεχόμενο των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ·

β) τα μέτρα της αγοράς και άλλες 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Or. en

Τροπολογία 4697
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πλαίσιο επιδόσεων καλύπτει: 3. Το πλαίσιο επιδόσεων καλύπτει το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων 
στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να περιορίσει το πλαίσιο επιδόσεων μόνο στο περιεχόμενο 
των στρατηγικών σχεδίων στο πλαίσιο της ΚΓΠ και όχι στα μέτρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, το οποίο δεν δικαιολογείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν φαίνεται να 
είναι ούτε σχετικό ούτε εφαρμοστέο. Σε κάθε περίπτωση, αν αυτή η επέκταση της κοινής ΚΟΑ 
πληροί μια υποχρέωση, αυτό θα πρέπει να πλαισιωθεί.

Τροπολογία 4698
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το περιεχόμενο των στρατηγικών διαγράφεται
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σχεδίων της ΚΓΠ·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι προσαρμογή που σχετίζεται με την αναδιατύπωση της παρούσας 
παραγράφου.

Τροπολογία 4699
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το περιεχόμενο των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ·

α) το περιεχόμενο των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης·

Or. en

Τροπολογία 4700
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το περιεχόμενο των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ·

α) το περιεχόμενο των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης·

Or. es

Τροπολογία 4701
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 115 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το περιεχόμενο των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ·

α) το περιεχόμενο των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ και, αναλόγως, των 
περιφερειακών σχεδίων·

Or. pt

Τροπολογία 4702
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα μέτρα της αγοράς και άλλες 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πλαίσιο επιδόσεων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ θα πρέπει να αφορά μόνο το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Τροπολογία 4703
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα μέτρα της αγοράς και άλλες 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι προσαρμογή που σχετίζεται με την αναδιατύπωση της παρούσας 
παραγράφου.

Τροπολογία 4704
Maria Heubuch, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τη συνέπεια των μέτρων που 
καθορίζονται στο σχέδιο με τους 
ενωσιακούς στόχους αναπτυξιακής 
πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 4705
Tom Vandenkendelaere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη 
συνοχή και την προστιθέμενη αξία της 
ΚΓΠ στην Ένωση·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 4706
Maria Gabriela Zoană

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη 
συνοχή και την προστιθέμενη αξία της 
ΚΓΠ στην Ένωση·

α) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη 
συνοχή και την προστιθέμενη αξία της 
ΚΓΠ στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένου 
του αντικτύπου της στα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 4707
Miguel Viegas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη 
συνοχή και την προστιθέμενη αξία της 
ΚΓΠ στην Ένωση·

α) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη 
συνοχή και την προστιθέμενη αξία της 
ΚΓΠ στο κράτος μέλος·

Or. pt

Τροπολογία 4708
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη 
συνοχή και την προστιθέμενη αξία της 
ΚΓΠ στην Ένωση·

α) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της 
ΚΓΠ·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εδώ απαιτείται μια πιο απλή διατύπωση.

Τροπολογία 4709
Tom Vandenkendelaere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να καθορίζει ορόσημα και στόχους 
για τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6·

β) να καθορίζει στόχους για τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6·

Or. nl

Τροπολογία 4710
Bas Belder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να παρακολουθεί την πρόοδο που 
σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ·

γ) να παρακολουθεί την πρόοδο που 
σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ, καθώς και την απλοποίηση για τους 
τελικούς δικαιούχους·

Or. en

Τροπολογία 4711
Maria Gabriela Zoană

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια και τη 
συνοχή των παρεμβάσεων των 

δ) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια και τη 
συνοχή των παρεμβάσεων των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
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στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ· συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου 
της στα θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 4712
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια και τη 
συνοχή των παρεμβάσεων των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·

δ) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα και τη συνοχή των 
παρεμβάσεων των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εδώ απαιτείται μια πιο απλή διατύπωση.

Τροπολογία 4713
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να στηρίζει μια κοινή διαδικασία 
μάθησης που σχετίζεται με την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

ε) να στηρίζει μια κοινή διαδικασία 
μάθησης που σχετίζεται με την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση, 
προσδιορίζοντας τομείς στους οποίους 
δεν υπάρχουν δεδομένα αναφοράς ή είναι
ανεπαρκή και για τους οποίους μπορούν 
να αναπτυχθούν σχετικότεροι και 
ακριβέστεροι δείκτες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι τομείς στους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα αναφοράς 
ή είναι ανεπαρκή για την παρακολούθηση και στους οποίους οι δείκτες πρέπει να βελτιωθούν.

Τροπολογία 4714
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 116α

Παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας της εφαρμογής

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
ενδιάμεσους στόχους αποτελέσματος 
διετούς διάρκειας στο πλαίσιο του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 115 του 
παρόντος κανονισμού, παράγραφος 1, 
στοιχείο β, και να τους παρακολουθούν με 
την ίδια συχνότητα στις εκθέσεις σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα της 
εφαρμογής των προγραμματισμένων για 
την επίτευξη ετών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι ενδιάμεσοι στόχοι για τους δείκτες αποτελεσμάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον διετούς 
διάρκειας.

Τροπολογία 4715
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δημιουργούν ένα 
ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών, στο 

Τα κράτη μέλη δημιουργούν ένα 
ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών ή 
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οποίο καταγράφουν και διατηρούν βασικές 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, που 
απαιτείται για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση, ιδίως για κάθε παρέμβαση 
που επιλέγεται προς χρηματοδότηση, 
καθώς και για ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις, πληροφορίες για κάθε 
δικαιούχο και δράση.

χρησιμοποιούν ένα υπάρχον, στο οποίο 
καταγράφουν και διατηρούν βασικές 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, που 
απαιτείται για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση, ιδίως για κάθε παρέμβαση 
που επιλέγεται προς χρηματοδότηση, 
καθώς και για ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις, πληροφορίες για κάθε 
δικαιούχο και δράση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 4716
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι της στήριξης, στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ και των ομάδων τοπικής δράσης, 
να αναλαμβάνουν να παρέχουν στη 
διαχειριστική αρχή ή σε άλλους φορείς που 
εκτελούν καθήκοντα εξ ονόματός της όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για τους 
σκοπούς της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι της στήριξης, στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ και των ομάδων τοπικής δράσης, 
να αναλαμβάνουν να παρέχουν στη 
διαχειριστική αρχή ή στις περιφερειακές 
διαχειριστικές αρχές ή σε άλλους φορείς 
που εκτελούν καθήκοντα εξ ονόματός 
της/τους όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Or. pt

Τροπολογία 4717
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
δημιουργηθούν πλήρεις, έγκαιρες και 
αξιόπιστες πηγές δεδομένων, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 
παρακολούθηση της προόδου της 
πολιτικής προς την επίτευξη στόχων που 
χρησιμοποιούν δείκτες παραγωγής, 
αποτελέσματος και αντίκτυπου.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
δημιουργηθούν πλήρεις, έγκαιρες και 
αξιόπιστες βάσεις δεδομένων, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 
παρακολούθηση της προόδου της 
πολιτικής προς την επίτευξη στόχων που 
χρησιμοποιούν δείκτες παραγωγής, 
αποτελέσματος και αντίκτυπου.

Or. es

Τροπολογία 4718
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
δημιουργηθούν πλήρεις, έγκαιρες και 
αξιόπιστες πηγές δεδομένων, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 
παρακολούθηση της προόδου της 
πολιτικής προς την επίτευξη στόχων που 
χρησιμοποιούν δείκτες παραγωγής, 
αποτελέσματος και αντίκτυπου.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
δημιουργηθούν πλήρεις, έγκαιρες και 
αξιόπιστες βάσεις δεδομένων, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 
παρακολούθηση της προόδου της 
πολιτικής προς την επίτευξη στόχων που 
χρησιμοποιούν δείκτες παραγωγής, 
αποτελέσματος και αντίκτυπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δείκτες πρέπει να στηρίζονται σε διαθέσιμες βάσεις δεδομένων και πληροφοριών. Υπάρχουν 
δείκτες για τους οποίους δεν διατίθενται επίσημα στατιστικά στοιχεία στο απαιτούμενο 
γεωγραφικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να μεριμνήσει για την κάλυψη των κενών 
πληροφόρησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος που προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Τροπολογία 4719
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
δημιουργηθούν πλήρεις, έγκαιρες και 
αξιόπιστες πηγές δεδομένων, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 
παρακολούθηση της προόδου της 
πολιτικής προς την επίτευξη στόχων που 
χρησιμοποιούν δείκτες παραγωγής, 
αποτελέσματος και αντίκτυπου.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
δημιουργηθούν ολοκληρωμένες, έγκαιρες 
και αξιόπιστες πηγές δεδομένων, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 
παρακολούθηση της προόδου της 
πολιτικής προς την επίτευξη στόχων που 
χρησιμοποιούν δείκτες παραγωγής, 
αποτελέσματος και αντίκτυπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο επιθετικός προσδιορισμός «πλήρεις» είναι κατάλληλος για τη μέτρηση του αποτελέσματος 
αλλά, για τη μέτρηση του αντίκτυπου, θα πρέπει να επαρκούν τα δεδομένα που βασίζονται στην 
έρευνα και τη δειγματοληψία. Η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι πηγές δεδομένων θα πρέπει 
να είναι πλήρεις είναι δαπανηρή και παράλογη.

Τροπολογία 4720
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθούν την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και την πρόοδο που σημειώνεται 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με βάση 
τους δείκτες παραγωγής και 
αποτελεσμάτων.

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθούν, 
σύμφωνα με την εδαφική τους 
αρμοδιότητα, την εφαρμογή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και την 
πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και, κατά περίπτωση, 
των προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης, με βάση τους δείκτες 
παραγωγής και αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 4721
Ricardo Serrão Santos
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθούν την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και την πρόοδο που σημειώνεται 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με βάση 
τους δείκτες παραγωγής και 
αποτελεσμάτων.

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθούν, 
αναλόγως με την κατά τόπο αρμοδιότητά 
τους, την εφαρμογή του στρατηγικού 
σχεδίου και, κατά περίπτωση, των 
περιφερειακών σχεδίων της ΚΓΠ και την 
πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
σχεδίου/των περιφερειακών σχεδίων της 
ΚΓΠ με βάση τους δείκτες παραγωγής και 
αποτελεσμάτων.

Or. pt

Τροπολογία 4722
Maria Heubuch, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 119α

Παρακολούθηση της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής

1. Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, 
ο αντίκτυπος της ΚΓΠ στα συστήματα 
τροφίμων και στη μακροπρόθεσμη 
επισιτιστική ασφάλεια στις
αναπτυσσόμενες χώρες υπόκειται σε 
τακτικές και ανεξάρτητες εκτιμήσεις. Στο 
πλαίσιο αυτής της παρακολούθησης, 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον 
αντίκτυπο των εμπορικών ροών 
γεωργικών τροφίμων μεταξύ της ΕΕ και 
των αναπτυσσόμενων χωρών στους εξής 
τομείς:

i) στην παραγωγή, τη μεταποίηση και τη 
διανομή τροφίμων στις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες,
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ii) στους τοπικούς μικροκαλλιεργητές και 
στις αγρότισσες,

iii) στα προϊόντα που θεωρούνται 
ευαίσθητα από τις αναπτυσσόμενες 
χώρες,

iv) στα προϊόντα από τομείς όπου έχουν 
χορηγηθεί συνδεδεμένες ενισχύσεις της 
ΚΓΠ και έχουν εφαρμοστεί μέτρα της 
ΚΓΠ για τη διαχείριση κρίσεων.

2. Η εκτίμηση εξετάζει δεδομένα από 
παρατηρητήρια αγοράς της ΕΕ, μελέτες 
περιπτώσεων, αναφορές σχετικά με τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και 
αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται από 
χώρες εταίρους και άλλα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη όπως οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών. Για τον 
σκοπό αυτόν, το τομεακό και γεωγραφικό 
πεδίο εφαρμογής των παρατηρητηρίων 
αγοράς της ΕΕ θα επεκτείνεται σε 
προϊόντα που θεωρούνται ευαίσθητα από 
χώρες εταίρους και ώστε να καλύπτει τις 
ΛΑΧ. Η Επιτροπή ορίζει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, το πεδίο 
εφαρμογής και τη διαδικασία της 
εκτίμησης.

3. Εάν τα δεδομένα παρακολούθησης 
καταδείξουν κίνδυνο αρνητικών 
επιπτώσεων στην παραγωγή και την 
επεξεργασία γεωργικών τροφίμων ή στην 
επισιτιστική ασφάλεια αναπτυσσόμενης 
χώρας, εκδίδεται έγκαιρη προειδοποίηση 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό 
την πραγματοποίηση διαβούλευσης 
μεταξύ της Ένωσης και των θιγόμενων 
γεωργικών κοινοτήτων, καθώς και με τις 
κυβερνήσεις των χωρών εταίρων για την 
επίτευξη συμφωνίας σχετικά με 
διορθωτικά μέτρα. Παρέχονται 
κοινωνικές διασφαλίσεις στα θιγόμενα 
μέρη.

4. Εάν δεν εκδοθεί έγκαιρη 
προειδοποίηση αλλά υπάρξουν αρνητικές 
επιπτώσεις, το θιγόμενο μέρος μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία. Οι καταγγελίες 
λαμβάνονται από τον μόνιμο εισηγητή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
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συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και 
αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από 
συμβούλους ακροάσεων στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Αποδεικτικά στοιχεία μπορούν 
να υποβάλλονται από τις θιγόμενες 
ομάδες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

5. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης, τα αποδεικτικά στοιχεία 
που έχει λάβει και την απόκριση της ΕΕ 
σε επίπεδο πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αντίκτυπος των μέσων της ΚΓΠ στη γεωργία στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες εξαρτώνται 
από τις τιμές στις παγκόσμιες αγορές, τα εμπορικά καθεστώτα, τις παραγωγικές ικανότητες και 
τις επιλογές πολιτικής στις χώρες εταίρους. Ως εκ τούτου, απαιτείται τακτική εκτίμηση ώστε να 
συγκεντρώνονται στοιχεία από τις αγορές αυτές. Μια ρήτρα κοινωνικής διασφάλισης 
προβλέπεται επίσης στο άρθρο 25 παράγραφος 2β της εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και 
Cariforum (φόρουμ των κρατών ΑΚΕ της Καραϊβικής): ένα μέτρο διασφάλισης μπορεί να 
ληφθεί όταν ένα προϊόν εισάγεται σε τόσο αυξημένες ποσότητες και υπό προϋποθέσεις που 
προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν διαταραχές σε τομέα της οικονομίας, δημιουργώντας 
κοινωνικά προβλήματα.

Τροπολογία 4723
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 120 διαγράφεται

Εκτελεστικές αρμοδιότητες για το 
πλαίσιο επιδόσεων

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
σχετικά με το περιεχόμενο του πλαισίου 
επιδόσεων. Σε αυτές τις πράξεις 
περιλαμβάνονται ο κατάλογος των 
δεικτών πλαισίου, άλλοι δείκτες που 
απαιτούνται για την κατάλληλη 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
πολιτικής, οι μέθοδοι υπολογισμού των 
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δεικτών και οι αναγκαίες διατάξεις για τη 
διασφάλιση της ακρίβειας και της 
αξιοπιστίας των δεδομένων που 
συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία 
του άρθρου 139 παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό διαγράφεται, καθώς ο κατάλογος δεικτών πρέπει να περιλαμβάνεται στη βασική 
πράξη.

Τροπολογία 4724
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 120 διαγράφεται

Εκτελεστικές αρμοδιότητες για το 
πλαίσιο επιδόσεων

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
σχετικά με το περιεχόμενο του πλαισίου 
επιδόσεων. Σε αυτές τις πράξεις 
περιλαμβάνονται ο κατάλογος των 
δεικτών πλαισίου, άλλοι δείκτες που 
απαιτούνται για την κατάλληλη 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
πολιτικής, οι μέθοδοι υπολογισμού των 
δεικτών και οι αναγκαίες διατάξεις για τη 
διασφάλιση της ακρίβειας και της 
αξιοπιστίας των δεδομένων που 
συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία 
του άρθρου 139 παράγραφος 2.

Or. de

Τροπολογία 4725
Matt Carthy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
σχετικά με το περιεχόμενο του πλαισίου 
επιδόσεων. Σε αυτές τις πράξεις 
περιλαμβάνονται ο κατάλογος των δεικτών 
πλαισίου, άλλοι δείκτες που απαιτούνται 
για την κατάλληλη παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της πολιτικής, οι μέθοδοι 
υπολογισμού των δεικτών και οι αναγκαίες 
διατάξεις για τη διασφάλιση της ακρίβειας 
και της αξιοπιστίας των δεδομένων που 
συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σχετικά με το περιεχόμενο του 
πλαισίου επιδόσεων. Σε αυτές τις πράξεις 
περιλαμβάνονται ο κατάλογος των δεικτών 
πλαισίου, άλλοι δείκτες που απαιτούνται 
για την κατάλληλη παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της πολιτικής, οι μέθοδοι 
υπολογισμού των δεικτών και οι αναγκαίες 
διατάξεις για τη διασφάλιση της ακρίβειας 
και της αξιοπιστίας των δεδομένων που 
συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 138 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 4726
Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
σχετικά με το περιεχόμενο του πλαισίου
επιδόσεων. Σε αυτές τις πράξεις 
περιλαμβάνονται ο κατάλογος των 
δεικτών πλαισίου, άλλοι δείκτες που 
απαιτούνται για την κατάλληλη 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
πολιτικής, οι μέθοδοι υπολογισμού των 
δεικτών και οι αναγκαίες διατάξεις για τη 
διασφάλιση της ακρίβειας και της 
αξιοπιστίας των δεδομένων που 
συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 
2.

Η Επιτροπή εκδίδει, εντός προθεσμίας 
τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το 
πλαίσιο επιδόσεων, σύμφωνα με το άρθρο 
138. Σε αυτές τις πράξεις περιλαμβάνονται 
οι μέθοδοι υπολογισμού των δεικτών και οι 
αναγκαίες διατάξεις για τη διασφάλιση της 
ακρίβειας και της αξιοπιστίας των 
δεδομένων που συλλέγονται από τα κράτη 
μέλη.
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Or. et

Τροπολογία 4727
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 7 – κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και με άλλα ταμεία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης στο εν λόγω νομικό 
σχέδιο την υποχρέωση ετήσιας υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν μπορώ να 
υποστηρίξω αυτό το νέο στοιχείο, διότι οι εθνικές και οι περιφερειακές διοικήσεις δεν θα ήταν 
σε θέση να συλλέγουν και να ταξινομούν τα απαραίτητα στοιχεία για τις ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης και επιδόσεων. Οι εκθέσεις ανά τριετία θα ήταν πολύ πιο εφικτές, και 
επομένως θα διασφαλιζόταν η ακρίβεια και η αξιοπιστία τους.

Τροπολογία 4728
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 7 – κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Or. de

Τροπολογία 4729
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

121 Ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων 121 Εκθέσεις επιδόσεων ανά τριετία
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και με άλλα ταμεία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης στο εν λόγω νομικό 
σχέδιο την υποχρέωση ετήσιας υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν μπορώ να 
υποστηρίξω αυτό το νέο στοιχείο, διότι οι εθνικές και οι περιφερειακές διοικήσεις δεν θα ήταν 
σε θέση να συλλέγουν και να ταξινομούν τα απαραίτητα στοιχεία για τις ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης και επιδόσεων. Οι εκθέσεις ανά τριετία θα ήταν πολύ πιο εφικτές, και 
επομένως θα διασφαλιζόταν η ακρίβεια και η αξιοπιστία τους.

Τροπολογία 4730
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων Εκθέσεις επιδόσεων

Or. de

Τροπολογία 4731
Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου 
έτους έως και το 2030, το κράτος μέλος 
θα υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια 
έκθεση επιδόσεων σχετικά με την 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ κατά το προηγούμενο οικονομικό 
έτος. Η έκθεση που υποβλήθηκε το 2023 
καλύπτει τα οικονομικά έτη 2021 και 
2022. Για τις άμεσες ενισχύσεις που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο II του τίτλου 
ΙΙΙ, η έκθεση θα καλύπτει μόνο το 
οικονομικό έτος 2022.

1. Οι ημερομηνίες πρέπει να 
προέρχονται από τη θέση που αναφέρεται 
στο άρθρο 91.

Or. et
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Τροπολογία 4732
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου 
έτους έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2026 και το 
2030, το κράτος μέλος θα υποβάλλει στην 
Επιτροπή έκθεση επιδόσεων σχετικά με 
την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ που καλύπτει τα προηγούμενα
οικονομικά έτη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της προσέγγισης σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρέπει να είναι σταδιακή. Η 
επέκταση του πλαισίου επιδόσεων στον πρώτο πυλώνα αποτελεί σημαντικό βήμα που θα 
επιτρέψει την καλύτερη καθοδήγηση της ΚΓΠ μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα χωρίς να 
συνεπάγεται οικονομικές κυρώσεις.  Προτείνεται να δίδεται πολυετής έκθεση επιδόσεων, η 
οποία να μη συνδέεται με την ετήσια εκκαθάριση (όσον αφορά την ημερομηνία και το 
περιεχόμενο).

Τροπολογία 4733
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου 
έτους έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026, το 
2028 και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση 
πολυετούς παρακολούθησης επιδόσεων 
σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
καλύπτει τα προηγούμενα οικονομικά έτη.
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οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι σύμφωνη με την κατάργηση της υποχρέωσης αποστολής ετήσιας 
έκθεσης επιδόσεων υπέρ μιας έκθεσης πολυετούς παρακολούθησης επιδόσεων που θα 
αποσταλεί το 2026, το 2028 και το 2030, σύμφωνα με τις προτάσεις της Εισηγήτριας στο 
πλαίσιο του οριζόντιου κανονισμού.

Τροπολογία 4734
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου 
έτους έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

1. Έως τις 30 Ιουνίου του πρώτου 
έτους και στις 30 Ιουνίου κάθε επόμενων 
τριών ετών έως και το 2030, το κράτος 
μέλος θα υποβάλλει στην Επιτροπή τριετή
έκθεση επιδόσεων σχετικά με την 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ κατά τα τρία προηγούμενα 
οικονομικά έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν πολύ νωρίς για την έκθεση επιδόσεων να οριστεί ως ημερομηνία η 15η Φεβρουαρίου. 
Η 30ή Ιουνίου θα εξυπηρετούσε καλύτερα.

Τροπολογία 4735
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Πρόταση κανονισμού



AM\1171755EL.docx 175/197 PE631.988v01-00

EL

Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2023 – ή με 
ανάλογη καθυστέρηση εάν ο κανονισμός 
τεθεί σε ισχύ με καθυστέρηση –και στις 
30 Ιουνίου κάθε επόμενου έτους έως και το 
2030, το κράτος μέλος θα υποβάλλει στην 
Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων 
σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε 
έτους είναι πολύ νωρίς. Μετά το τέλος του οικονομικού έτους της ΕΕ (16.10-15.10 κάθε έτους), 
υπολείπονται 4 μήνες μόνο, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του έτους. Επί του παρόντος 
διατίθενται 6 μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί ειδικότερα υπόψη ότι το κόστος 
για την κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων θα είναι υψηλότερο για ομοσπονδιακά κράτη μέλη 
από ό,τι κατά την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης.

Τροπολογία 4736
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου 
έτους έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2023 – ή με 
ανάλογη καθυστέρηση εάν ο κανονισμός 
τεθεί σε ισχύ με καθυστέρηση – και στις 
30 Ιουνίου των επόμενων πέντε ετών έως 
και το 2030, το κράτος μέλος θα υποβάλλει 
στην Επιτροπή έκθεση επιδόσεων σχετικά 
με την υλοποίηση του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ των προηγούμενων 
πέντε οικονομικών ετών. Η έκθεση που 
υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
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κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε 
έτους είναι πολύ νωρίς. Μετά το τέλος του οικονομικού έτους της ΕΕ (16.10-15.10 κάθε έτους), 
υπολείπονται 4 μήνες μόνο, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του έτους. Επί του παρόντος 
διατίθενται 6 μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί ειδικότερα υπόψη ότι το κόστος 
για την κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων θα είναι υψηλότερο για ομοσπονδιακά κράτη μέλη 
από ό,τι κατά την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης.

Τροπολογία 4737
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές και 
εξωτερικές επιπτώσεις. Η έκθεση που 
υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

Or. en

Τροπολογία 4738
Sofia Ribeiro
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 202Χ και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 202Χ καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 202Χ και 202Χ. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 202Χ.

Or. en

Τροπολογία 4739
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

1. Έως τις 15 Μαΐου 2023 και στις 15 
Μαΐου κάθε επόμενου έτους έως και το 
2030, το κράτος μέλος θα υποβάλλει στην 
Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων 
σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

Or. lt

Τροπολογία 4740
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2023 και στις 
30 Ιουνίου κάθε επόμενου έτους έως και το 
2030, το κράτος μέλος θα υποβάλλει στην 
Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων 
σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

Or. hr

Τροπολογία 4741
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

1. Έως τις 15 Μαΐου 2023 και στις 15 
Μαΐου κάθε επόμενου έτους έως και το 
2030, το κράτος μέλος θα υποβάλλει στην 
Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων 
σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του χρονοδιαγράμματος για την πληρωμή των δαπανών και την υποβολή εκθέσεων, 
είναι αδιανόητο να υποβάλλεται ετήσια έκθεση με τις προτεινόμενες ημερομηνίες
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Τροπολογία 4742
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2023 και στις 
30 Ιουνίου κάθε επόμενου έτους έως και το 
2030, το κράτος μέλος θα υποβάλλει στην 
Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων 
σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

Or. it

Τροπολογία 4743
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2023 και στις 
30 Ιουνίου κάθε επόμενου έτους έως και το 
2030, το κράτος μέλος θα υποβάλλει στην 
Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων 
σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

Or. en
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Τροπολογία 4744
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τελευταία ετήσια έκθεση 
επιδόσεων, που θα υποβληθεί έως τις 15 
Φεβρουαρίου 2030, θα περιλαμβάνει 
περίληψη των αξιολογήσεων που θα 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εφαρμογής.

2. Η τελευταία έκθεση πολυετούς 
παρακολούθησης επιδόσεων, που θα 
υποβληθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2030, 
θα περιλαμβάνει απολογισμό των 
αξιολογήσεων που θα πραγματοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι σύμφωνη με την κατάργηση της υποχρέωσης αποστολής ετήσιας 
έκθεσης επιδόσεων υπέρ μιας έκθεσης πολυετούς παρακολούθησης επιδόσεων που θα 
αποσταλεί το 2026, το 2028 και το 2030, σύμφωνα με τις προτάσεις της Εισηγήτριας στο 
πλαίσιο του οριζόντιου κανονισμού.

Τροπολογία 4745
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τελευταία ετήσια έκθεση 
επιδόσεων, που θα υποβληθεί έως τις 15 
Φεβρουαρίου 2030, θα περιλαμβάνει 
περίληψη των αξιολογήσεων που θα 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εφαρμογής.

2. Η τελευταία τριετής έκθεση 
επιδόσεων, που θα υποβληθεί έως τις 30 
Ιουνίου 2030, θα περιλαμβάνει περίληψη 
των αξιολογήσεων που θα 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 4746
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τελευταία ετήσια έκθεση 
επιδόσεων, που θα υποβληθεί έως τις 15 
Φεβρουαρίου 2030, θα περιλαμβάνει 
περίληψη των αξιολογήσεων που θα 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εφαρμογής.

2. Η τελευταία ετήσια έκθεση 
επιδόσεων, που θα υποβληθεί έως τις 30 
Ιουνίου 2030, θα περιλαμβάνει περίληψη 
των αξιολογήσεων που θα 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 4747
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τελευταία ετήσια έκθεση 
επιδόσεων, που θα υποβληθεί έως τις 15 
Φεβρουαρίου 2030, θα περιλαμβάνει 
περίληψη των αξιολογήσεων που θα 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εφαρμογής.

2. Η τελευταία έκθεση επιδόσεων, 
που θα υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2030, 
θα περιλαμβάνει περίληψη των 
αξιολογήσεων που θα πραγματοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της προσέγγισης σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρέπει να είναι σταδιακή. Η 
επέκταση του πλαισίου επιδόσεων στον πρώτο πυλώνα αποτελεί σημαντικό βήμα που θα 
επιτρέψει την καλύτερη καθοδήγηση της ΚΓΠ μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα χωρίς να 
συνεπάγεται οικονομικές κυρώσεις. Προτείνεται να δίδεται πολυετής έκθεση επιδόσεων, η 
οποία να μη συνδέεται με την ετήσια εκκαθάριση (όσον αφορά την ημερομηνία και το 
περιεχόμενο).

Τροπολογία 4748
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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3. Για να γίνει αποδεκτή, η ετήσια 
έκθεση επιδόσεων πρέπει να περιέχει όλες 
τις πληροφορίες που απαιτούνται στις 
παραγράφους 4, 5 και 6. Η Επιτροπή θα 
ενημερώνει το κράτος μέλος εντός 15 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων 
ότι δεν γίνεται αποδεκτή. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα θεωρείται αποδεκτή.

3. Για να γίνει αποδεκτή, η ετήσια 
έκθεση επιδόσεων πρέπει να περιέχει όλες 
τις πληροφορίες που απαιτούνται στις 
παραγράφους 4, 5 και 6. Η Επιτροπή θα 
ενημερώνει το κράτος μέλος εντός 15 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων 
ότι δεν γίνεται αποδεκτή. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα θεωρείται αποδεκτή. Κατά 
παρέκκλιση της πρώτης παραγράφου, η 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα 
πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα και 
την απόσταση από τους αντίστοιχους 
στόχους, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, 
μπορεί να επεκταθεί έως τις 30 Απριλίου 
το αργότερο.

Or. en

Τροπολογία 4749
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να γίνει αποδεκτή, η ετήσια
έκθεση επιδόσεων πρέπει να περιέχει όλες 
τις πληροφορίες που απαιτούνται στις 
παραγράφους 4, 5 και 6. Η Επιτροπή θα 
ενημερώνει το κράτος μέλος εντός 15 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της ετήσιας έκθεσης 
επιδόσεων ότι δεν γίνεται αποδεκτή. Σε 
διαφορετική περίπτωση θα θεωρείται 
αποδεκτή.

3. Η τριετής έκθεση επιδόσεων 
περιέχει όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται στις παραγράφους 4, 5 και 6. 
Η Επιτροπή θα ενημερώνει το κράτος 
μέλος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της τριετούς
έκθεσης επιδόσεων ότι έχει ερωτήματα 
σχετικά με αυτή. Η Επιτροπή και το 
σχετικό κράτος μέλος πρέπει να συζητούν 
όλα τα ζητήματα που διακυβεύονται 
βάσει μιας λογικής αληθινής 
συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 4750
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να γίνει αποδεκτή, η ετήσια
έκθεση επιδόσεων πρέπει να περιέχει όλες 
τις πληροφορίες που απαιτούνται στις 
παραγράφους 4, 5 και 6. Η Επιτροπή θα 
ενημερώνει το κράτος μέλος εντός 15 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων 
ότι δεν γίνεται αποδεκτή. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα θεωρείται αποδεκτή.

3. Για να γίνει αποδεκτή, η έκθεση 
επιδόσεων πρέπει να περιέχει όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται στις 
παραγράφους 4, 5 και 6. Η Επιτροπή θα 
ενημερώνει το κράτος μέλος εντός 15 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων 
ότι δεν γίνεται αποδεκτή. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα θεωρείται αποδεκτή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της προσέγγισης σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρέπει να είναι σταδιακή. Η 
επέκταση του πλαισίου επιδόσεων στον πρώτο πυλώνα αποτελεί σημαντικό βήμα που θα 
επιτρέψει την καλύτερη καθοδήγηση της ΚΓΠ μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα χωρίς να 
συνεπάγεται οικονομικές κυρώσεις. Προτείνεται να δίδεται πολυετής έκθεση επιδόσεων, η 
οποία να μη συνδέεται με την ετήσια εκκαθάριση (όσον αφορά την ημερομηνία και το 
περιεχόμενο).

Τροπολογία 4751
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων θα 
καθορίζουν βασικές ποιοτικές και 
ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ με αναφορά σε οικονομικά δεδομένα, 
δείκτες προϊόντων και αποτελεσμάτων
και θα συνάδουν με το άρθρο 118 
παράγραφος 2. Η έκθεση περιλαμβάνει 
επίσης πληροφορίες σχετικά με τις 
πραγματοποιηθείσες εκροές, τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες, τα 
πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα και την 

Οι εκθέσεις επιδόσεων θα καθορίζουν 
βασικές ποιοτικές και ποσοτικές 
πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με 
αναφορά σε οικονομικά δεδομένα και θα 
συνάδουν με το άρθρο 118 παράγραφος 2. 
Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με τα 
πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα και την 
απόσταση από τους αντίστοιχους στόχους.



PE631.988v01-00 184/197 AM\1171755EL.docx

EL

απόσταση από τους αντίστοιχους στόχους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της προσέγγισης σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρέπει να είναι σταδιακή. Η 
επέκταση του πλαισίου επιδόσεων στον πρώτο πυλώνα αποτελεί σημαντικό βήμα που θα 
επιτρέψει την καλύτερη καθοδήγηση της ΚΓΠ μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα χωρίς να 
συνεπάγεται οικονομικές κυρώσεις. Προτείνεται να δίδεται πολυετής έκθεση επιδόσεων, η 
οποία να μη συνδέεται με την ετήσια εκκαθάριση (όσον αφορά την ημερομηνία και το 
περιεχόμενο).

Τροπολογία 4752
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων θα 
καθορίζουν βασικές ποιοτικές και 
ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ με αναφορά σε οικονομικά δεδομένα, 
δείκτες προϊόντων και αποτελεσμάτων και 
θα συνάδουν με το άρθρο 118 παράγραφος 
2. Θα περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες 
σχετικά με τα πραγματοποιηθέντα
προϊόντα και αποτελέσματα, τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες και την 
απόσταση από τους αντίστοιχους 
στόχους.

Οι τριετείς εκθέσεις επιδόσεων θα 
καθορίζουν βασικές πληροφορίες σχετικά 
με την υλοποίηση του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ με αναφορά σε 
οικονομικά δεδομένα, δείκτες προϊόντων 
και αποτελεσμάτων και θα συνάδουν με το 
άρθρο 118 παράγραφος 2. Θα 
περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες 
σχετικά με τα προϊόντα, τα αποτελέσματα
και τις δαπάνες.

Or. en

Τροπολογία 4753
Maria Heubuch, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων θα 
καθορίζουν βασικές ποιοτικές και 
ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ με αναφορά σε οικονομικά δεδομένα, 
δείκτες προϊόντων και αποτελεσμάτων και 
θα συνάδουν με το άρθρο 118 παράγραφος 
2. Θα περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες 
σχετικά με τα πραγματοποιηθέντα 
προϊόντα και αποτελέσματα, τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες και την 
απόσταση από τους αντίστοιχους στόχους.

Οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων θα 
καθορίζουν βασικές ποιοτικές και 
ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ με αναφορά σε οικονομικά δεδομένα, 
δείκτες προϊόντων, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων και θα συνάδουν με το άρθρο 
118 παράγραφος 2. Θα περιλαμβάνουν 
επίσης πληροφορίες σχετικά με τα 
πραγματοποιηθέντα προϊόντα και 
αποτελέσματα, τις επιπτώσεις, τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες και την 
απόσταση από τους αντίστοιχους στόχους.

Or. en

Τροπολογία 4754
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων θα 
καθορίζουν βασικές ποιοτικές και 
ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ με αναφορά σε οικονομικά δεδομένα, 
δείκτες προϊόντων και αποτελεσμάτων και 
θα συνάδουν με το άρθρο 118 παράγραφος 
2. Θα περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες 
σχετικά με τα πραγματοποιηθέντα 
προϊόντα και αποτελέσματα, τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες και την 
απόσταση από τους αντίστοιχους στόχους.

Οι εκθέσεις επιδόσεων θα καθορίζουν 
βασικές ποιοτικές και ποσοτικές 
πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με 
αναφορά σε οικονομικά δεδομένα, δείκτες 
προϊόντων και αποτελεσμάτων και θα 
συνάδουν με το άρθρο 118 παράγραφος 2. 
Θα περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες 
σχετικά με τα πραγματοποιηθέντα 
προϊόντα και αποτελέσματα, τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες και την 
απόσταση από τους αντίστοιχους στόχους.

Or. de

Τροπολογία 4755
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις παρεμβάσεις που δεν υπόκεινται 
στο άρθρο 89 του παρόντος κανονισμού 
και όπου ο λόγος των 
πραγματοποιηθέντων προϊόντων και των 
πραγματοποιηθεισών δαπανών αποκλίνει 
κατά 50% από τον ετήσιο προβλεπόμενο 
λόγο παραγωγής και δαπανών, το κράτος 
μέλος θα υποβάλλει αιτιολόγηση για την 
απόκλιση αυτή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αυτή δεν θα εξυπηρετούσε την ομαλή επίτευξη των στόχων της ΕΕ και για τον λόγο 
αυτόν πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 4756
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις παρεμβάσεις που δεν υπόκεινται 
στο άρθρο 89 του παρόντος κανονισμού 
και όπου ο λόγος των 
πραγματοποιηθέντων προϊόντων και των 
πραγματοποιηθεισών δαπανών αποκλίνει 
κατά 50 % από τον ετήσιο προβλεπόμενο 
λόγο παραγωγής και δαπανών, το κράτος 
μέλος θα υποβάλλει αιτιολόγηση για την 
απόκλιση αυτή.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της προσέγγισης σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρέπει να είναι σταδιακή. Η 
επέκταση του πλαισίου επιδόσεων στον πρώτο πυλώνα αποτελεί σημαντικό βήμα που θα 
επιτρέψει την καλύτερη καθοδήγηση της ΚΓΠ μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα χωρίς να 
συνεπάγεται οικονομικές κυρώσεις. Προτείνεται να δίδεται πολυετής έκθεση επιδόσεων, η 
οποία να μη συνδέεται με την ετήσια εκκαθάριση (όσον αφορά την ημερομηνία και το 
περιεχόμενο).
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Τροπολογία 4757
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις παρεμβάσεις που δεν υπόκεινται 
στο άρθρο 89 του παρόντος κανονισμού 
και όπου ο λόγος των 
πραγματοποιηθέντων προϊόντων και των 
πραγματοποιηθεισών δαπανών αποκλίνει 
κατά 50 % από τον ετήσιο προβλεπόμενο 
λόγο παραγωγής και δαπανών, το κράτος 
μέλος θα υποβάλλει αιτιολόγηση για την 
απόκλιση αυτή.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι σύμφωνη με την κατάργηση της υποχρέωσης αποστολής ετήσιας 
έκθεσης επιδόσεων υπέρ μιας έκθεσης πολυετούς παρακολούθησης επιδόσεων που θα 
αποσταλεί το 2026, 2028 και 2030, σύμφωνα με τις προτάσεις της Εισηγήτριας στο πλαίσιο του 
οριζόντιου κανονισμού.

Τροπολογία 4758
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις παρεμβάσεις που δεν υπόκεινται 
στο άρθρο 89 του παρόντος κανονισμού 
και όπου ο λόγος των 
πραγματοποιηθέντων προϊόντων και των 
πραγματοποιηθεισών δαπανών αποκλίνει 
κατά 50% από τον ετήσιο προβλεπόμενο 
λόγο παραγωγής και δαπανών, το κράτος 
μέλος θα υποβάλλει αιτιολόγηση για την 
απόκλιση αυτή.

διαγράφεται
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Or. it

Τροπολογία 4759
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις παρεμβάσεις που δεν υπόκεινται 
στο άρθρο 89 του παρόντος κανονισμού 
και όπου ο λόγος των πραγματοποιηθέντων 
προϊόντων και των πραγματοποιηθεισών 
δαπανών αποκλίνει κατά 50% από τον 
ετήσιο προβλεπόμενο λόγο παραγωγής και 
δαπανών, το κράτος μέλος θα υποβάλλει 
αιτιολόγηση για την απόκλιση αυτή.

Για τις παρεμβάσεις που δεν υπόκεινται 
στο άρθρο 89 του παρόντος κανονισμού 
και όπου ο λόγος των πραγματοποιηθέντων 
προϊόντων και των πραγματοποιηθεισών 
δαπανών αποκλίνει κατά 33 % από τον 
ετήσιο προβλεπόμενο λόγο παραγωγής και 
δαπανών, το κράτος μέλος θα υποβάλλει 
αιτιολόγηση για την απόκλιση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι διατυπώνονται προτάσεις για τη θέσπιση ελέγχων κάθε δύο χρόνια και ότι θα 
χρειαζόταν ένα έτος προκειμένου οι διαφορές να διαπιστωθούν, να συζητηθούν με το κράτος 
μέλος, να διορθωθούν στο σχέδιο δράσης και να εφαρμοστούν, μια απόκλιση 50% μεταξύ των 
αναμενόμενων/καταβεβλημένων και των πραγματικών εκροών είναι υπερβολική καθώς 
επιτρέπει παθητικό των μισών δαπανών της ΕΕ. Αντί αυτού, την περιορίζουμε στο ένα τρίτο.

Τροπολογία 4760
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κοινοποιούμενα δεδομένα 
αφορούν τις τιμές που επιτυγχάνονται για 
τους δείκτες που αφορούν τόσο τις 
μερικώς και όσο και τις πλήρως 
υλοποιηθείσες παρεμβάσεις. Επίσης, θα 
παρουσιάζουν το επίπεδο υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού 

5. Τα κοινοποιούμενα δεδομένα 
αφορούν τις τιμές που επιτυγχάνονται για 
τους δείκτες που αφορούν τόσο τις 
μερικώς και όσο και τις πλήρως 
υλοποιηθείσες παρεμβάσεις. Επίσης, θα 
παρουσιάζουν το επίπεδο υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού 
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έτους, τυχόν θέματα που επηρεάζουν την 
απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά τις αποκλίσεις 
από τα ορόσημα, παρέχοντας τους λόγους 
και, κατά περίπτωση, περιγράφοντας τα 
μέτρα που ελήφθησαν.

έτους, τυχόν θέματα που επηρεάζουν την 
απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 4761
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κοινοποιούμενα δεδομένα 
αφορούν τις τιμές που επιτυγχάνονται για 
τους δείκτες που αφορούν τόσο τις 
μερικώς και όσο και τις πλήρως 
υλοποιηθείσες παρεμβάσεις. Επίσης, θα 
παρουσιάζουν το επίπεδο υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού 
έτους, τυχόν θέματα που επηρεάζουν την 
απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά τις αποκλίσεις από 
τα ορόσημα, παρέχοντας τους λόγους και, 
κατά περίπτωση, περιγράφοντας τα μέτρα 
που ελήφθησαν.

5. Τα κοινοποιούμενα δεδομένα 
αφορούν τις τιμές που επιτυγχάνονται για 
τους δείκτες που αφορούν τόσο τις 
μερικώς και όσο και τις πλήρως 
υλοποιηθείσες παρεμβάσεις. Επίσης, θα 
παρουσιάζουν το επίπεδο υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τυχόν 
θέματα που επηρεάζουν την απόδοση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, ιδίως όσον 
αφορά τις αποκλίσεις από τα ορόσημα, 
παρέχοντας τους λόγους και, κατά 
περίπτωση, περιγράφοντας τα μέτρα που 
ελήφθησαν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της προσέγγισης σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρέπει να είναι σταδιακή. Η 
επέκταση του πλαισίου επιδόσεων στον πρώτο πυλώνα αποτελεί σημαντικό βήμα που θα 
επιτρέψει την καλύτερη καθοδήγηση της ΚΓΠ μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα χωρίς να 
συνεπάγεται οικονομικές κυρώσεις.  Προτείνεται να δίδεται πολυετής έκθεση επιδόσεων, η 
οποία να μη συνδέεται με την ετήσια εκκαθάριση (όσον αφορά την ημερομηνία και το 
περιεχόμενο).

Τροπολογία 4762
Michel Dantin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κοινοποιούμενα δεδομένα 
αφορούν τις τιμές που επιτυγχάνονται για 
τους δείκτες που αφορούν τόσο τις 
μερικώς και όσο και τις πλήρως 
υλοποιηθείσες παρεμβάσεις. Επίσης, θα 
παρουσιάζουν το επίπεδο υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού 
έτους, τυχόν θέματα που επηρεάζουν την 
απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά τις αποκλίσεις από 
τα ορόσημα, παρέχοντας τους λόγους και, 
κατά περίπτωση, περιγράφοντας τα μέτρα 
που ελήφθησαν.

5. Τα κοινοποιούμενα δεδομένα 
αφορούν τις τιμές που επιτυγχάνονται για 
τους δείκτες που αφορούν τόσο τις 
μερικώς και όσο και τις πλήρως 
υλοποιηθείσες παρεμβάσεις. Επίσης, θα 
παρουσιάζουν το επίπεδο υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τυχόν 
θέματα που επηρεάζουν την απόδοση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, ιδίως όσον 
αφορά τις αποκλίσεις από τα ορόσημα, 
παρέχοντας τους λόγους και, κατά 
περίπτωση, περιγράφοντας τα μέτρα που 
ελήφθησαν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι καθαρά γλωσσολογική και αποτελεί συνέχεια των άλλων 
τροπολογιών αυτού του άρθρου.

Τροπολογία 4763
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή διενεργεί ετήσια 
επισκόπηση των επιδόσεων και ετήσια 
εκκαθάριση απόδοσης που αναφέρεται 
στο άρθρο [52] του κανονισμού (ΕΕ) 
[οριζόντιος κανονισμός] με βάση τις 
πληροφορίες που παρέχονται στις ετήσιες 
εκθέσεις απόδοσης.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 4764
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Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή διενεργεί ετήσια 
επισκόπηση των επιδόσεων και ετήσια 
εκκαθάριση απόδοσης που αναφέρεται 
στο άρθρο [52] του κανονισμού (ΕΕ) 
[οριζόντιος κανονισμός] με βάση τις 
πληροφορίες που παρέχονται στις ετήσιες 
εκθέσεις απόδοσης.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της προσέγγισης σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρέπει να είναι σταδιακή. Η 
επέκταση του πλαισίου επιδόσεων στον πρώτο πυλώνα αποτελεί σημαντικό βήμα που θα 
επιτρέψει την καλύτερη καθοδήγηση της ΚΓΠ μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα χωρίς να 
συνεπάγεται οικονομικές κυρώσεις.  Προτείνεται να δίδεται πολυετής έκθεση επιδόσεων, η 
οποία να μη συνδέεται με την ετήσια εκκαθάριση (όσον αφορά την ημερομηνία και το 
περιεχόμενο).

Τροπολογία 4765
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή διενεργεί ετήσια
επισκόπηση των επιδόσεων και ετήσια 
εκκαθάριση απόδοσης που αναφέρεται 
στο άρθρο [52] του κανονισμού (ΕΕ) 
[οριζόντιος κανονισμός] με βάση τις 
πληροφορίες που παρέχονται στις ετήσιες 
εκθέσεις απόδοσης.

7. Η Επιτροπή διενεργεί πολυετή
επισκόπηση των επιδόσεων με βάση τις 
πληροφορίες που παρέχονται στις εκθέσεις 
πολυετούς παρακολούθησης απόδοσης 
και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις 
σχετικά με τις εκθέσεις πολυετούς 
παρακολούθησης απόδοσης πολλών ετών 
εντός ενός μηνός από την υποβολή τους.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι σύμφωνη με την κατάργηση της υποχρέωσης αποστολής ετήσιας 
έκθεσης επιδόσεων υπέρ μιας έκθεσης πολυετούς παρακολούθησης επιδόσεων που θα 
αποσταλεί το 2026, το 2028 και το 2030, σύμφωνα με τις προτάσεις της Εισηγήτριας στο 
πλαίσιο του οριζόντιου κανονισμού.

Τροπολογία 4766
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή διενεργεί ετήσια
επισκόπηση των επιδόσεων και ετήσια
εκκαθάριση απόδοσης που αναφέρεται στο 
άρθρο [52] του κανονισμού (ΕΕ) 
[οριζόντιος κανονισμός] με βάση τις 
πληροφορίες που παρέχονται στις ετήσιες
εκθέσεις απόδοσης.

7. Η Επιτροπή διενεργεί επισκόπηση 
των επιδόσεων και εκκαθάριση απόδοσης 
που αναφέρεται στο άρθρο [52] του 
κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός] 
με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται 
στις εκθέσεις απόδοσης.

Or. de

Τροπολογία 4767
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή διενεργεί ετήσια
επισκόπηση των επιδόσεων και ετήσια
εκκαθάριση απόδοσης που αναφέρεται στο 
άρθρο [52] του κανονισμού (ΕΕ) 
[οριζόντιος κανονισμός] με βάση τις 
πληροφορίες που παρέχονται στις ετήσιες
εκθέσεις απόδοσης.

7. Η Επιτροπή διενεργεί επισκόπηση 
των επιδόσεων και εκκαθάριση απόδοσης 
που αναφέρεται στο άρθρο [52] του 
κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός] 
με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται 
στις τριετείς εκθέσεις απόδοσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όπως και με άλλα ταμεία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης στο εν λόγω νομικό 
σχέδιο την υποχρέωση ετήσιας υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν μπορώ να 
υποστηρίξω αυτό το νέο στοιχείο, διότι οι εθνικές και οι περιφερειακές διοικήσεις δεν θα ήταν 
σε θέση να συλλέγουν και να ταξινομούν τα απαραίτητα στοιχεία για τις ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης και επιδόσεων. Οι εκθέσεις ανά τριετία θα ήταν πολύ πιο εφικτές, και 
επομένως θα διασφαλιζόταν η ακρίβεια και η αξιοπιστία τους.

Τροπολογία 4768
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Στην ετήσια επισκόπηση των 
επιδόσεων, η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με τις 
ετήσιες εκθέσεις απόδοσης εντός ενός 
μηνός από την υποβολή τους. Όταν η 
Επιτροπή δεν κοινοποιεί παρατηρήσεις 
εντός αυτών των προθεσμιών, οι εκθέσεις 
θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές.

διαγράφεται

Το άρθρο 108 για τον υπολογισμό των 
προθεσμιών για τις ενέργειες της 
Επιτροπής εφαρμόζεται κατ' αναλογία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να είναι συνεπής με τις προτάσεις που διατυπώνονται στον 
οριζόντιο κανονισμό για την κατάργηση των χρηματικών κυρώσεων που συνδέονται με την 
πολυετή παρακολούθηση της απόδοσης. Η καθιέρωση μιας προσέγγισης απόδοσης βάσει των 
αποτελεσμάτων πρέπει να είναι βαθμιαία και η επέκταση ενός πλαισίου απόδοσης στον πρώτο 
πυλώνα αποτελεί σημαντικό βήμα που θα επιτρέψει την καλύτερη καθοδήγηση της ΚΓΠ 
μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα χωρίς να συνεπάγεται οικονομικές κυρώσεις.

Τροπολογία 4769
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Στην ετήσια επισκόπηση των 
επιδόσεων, η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με τις 
ετήσιες εκθέσεις απόδοσης εντός ενός 
μηνός από την υποβολή τους. Όταν η 
Επιτροπή δεν κοινοποιεί παρατηρήσεις 
εντός αυτών των προθεσμιών, οι εκθέσεις 
θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές.

διαγράφεται

Το άρθρο 108 για τον υπολογισμό των 
προθεσμιών για τις ενέργειες της 
Επιτροπής εφαρμόζεται κατ' αναλογία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της προσέγγισης σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρέπει να είναι σταδιακή. Η 
επέκταση του πλαισίου επιδόσεων στον πρώτο πυλώνα αποτελεί σημαντικό βήμα που θα 
επιτρέψει την καλύτερη καθοδήγηση της ΚΓΠ μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα χωρίς να 
συνεπάγεται οικονομικές κυρώσεις.  Προτείνεται να δίδεται πολυετής έκθεση επιδόσεων, η 
οποία να μη συνδέεται με την ετήσια εκκαθάριση (όσον αφορά την ημερομηνία και το 
περιεχόμενο).

Τροπολογία 4770
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ετήσια επισκόπηση των επιδόσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με τις ετήσιες 
εκθέσεις απόδοσης εντός ενός μηνός από 
την υποβολή τους. Όταν η Επιτροπή δεν 
κοινοποιεί παρατηρήσεις εντός αυτών των 
προθεσμιών, οι εκθέσεις θεωρείται ότι 
έχουν γίνει αποδεκτές.

Στην ετήσια επισκόπηση των επιδόσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με τις ετήσιες 
εκθέσεις απόδοσης εντός ενός μηνός από 
την πλήρη υποβολή τους. Όταν η Επιτροπή 
δεν κοινοποιεί παρατηρήσεις εντός αυτών 
των προθεσμιών, οι εκθέσεις θεωρείται ότι 
έχουν γίνει αποδεκτές.

Or. en
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Τροπολογία 4771
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ετήσια επισκόπηση των επιδόσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με τις ετήσιες 
εκθέσεις απόδοσης εντός ενός μηνός από 
την υποβολή τους. Όταν η Επιτροπή δεν 
κοινοποιεί παρατηρήσεις εντός αυτών των 
προθεσμιών, οι εκθέσεις θεωρείται ότι 
έχουν γίνει αποδεκτές.

Στην επισκόπηση των επιδόσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με τις ετήσιες 
εκθέσεις απόδοσης κατά το μέγιστο εντός 
ενός μηνός από την υποβολή τους. Όταν η 
Επιτροπή δεν κοινοποιεί παρατηρήσεις 
εντός αυτών των προθεσμιών, οι εκθέσεις 
θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές.

Or. en

Τροπολογία 4772
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ετήσια επισκόπηση των επιδόσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με τις ετήσιες 
εκθέσεις απόδοσης εντός ενός μηνός από 
την υποβολή τους. Όταν η Επιτροπή δεν 
κοινοποιεί παρατηρήσεις εντός αυτών των 
προθεσμιών, οι εκθέσεις θεωρείται ότι 
έχουν γίνει αποδεκτές.

Στην επισκόπηση των επιδόσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με τις ετήσιες 
εκθέσεις απόδοσης εντός ενός μηνός από 
την υποβολή τους. Όταν η Επιτροπή δεν 
κοινοποιεί παρατηρήσεις εντός αυτών των 
προθεσμιών, οι εκθέσεις θεωρείται ότι 
έχουν γίνει αποδεκτές.

Or. de

Τροπολογία 4773
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Όταν η αναφερόμενη αξία ενός ή 
περισσοτέρων δεικτών αποτελεσμάτων 
αποκαλύπτει ένα χάσμα άνω του 25 % 

διαγράφεται
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από το αντίστοιχο ορόσημο για το 
σχετικό έτος αναφοράς, η Επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος 
να υποβάλει σχέδιο δράσης σύμφωνα με 
το άρθρο 39 παράγραφος 1 του 
οριζόντιου κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός], που θα περιγράφει τις 
προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες και 
το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της προσέγγισης σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρέπει να είναι σταδιακή. Η 
επέκταση του πλαισίου επιδόσεων στον πρώτο πυλώνα αποτελεί σημαντικό βήμα που θα 
επιτρέψει την καλύτερη καθοδήγηση της ΚΓΠ μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα χωρίς να 
συνεπάγεται οικονομικές κυρώσεις.  Προτείνεται να δίδεται πολυετής έκθεση επιδόσεων, η 
οποία να μη συνδέεται με την ετήσια εκκαθάριση (όσον αφορά την ημερομηνία και το 
περιεχόμενο).

Τροπολογία 4774
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Όταν η αναφερόμενη αξία ενός ή 
περισσοτέρων δεικτών αποτελεσμάτων 
αποκαλύπτει ένα χάσμα άνω του 25 % 
από το αντίστοιχο ορόσημο για το 
σχετικό έτος αναφοράς, η Επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος 
να υποβάλει σχέδιο δράσης σύμφωνα με 
το άρθρο 39 παράγραφος 1 του 
οριζόντιου κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός], που θα περιγράφει τις 
προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες και 
το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα.

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να είναι συνεπής με τις προτάσεις που διατυπώνονται στον 
οριζόντιο κανονισμό για την κατάργηση των χρηματικών κυρώσεων που συνδέονται με την 
πολυετή παρακολούθηση της απόδοσης. Η καθιέρωση μιας προσέγγισης απόδοσης βάσει των 
αποτελεσμάτων πρέπει να είναι βαθμιαία και η επέκταση ενός πλαισίου απόδοσης στον πρώτο 
πυλώνα αποτελεί σημαντικό βήμα που θα επιτρέψει την καλύτερη καθοδήγηση της ΚΓΠ 
μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα χωρίς να συνεπάγεται οικονομικές κυρώσεις

Τροπολογία 4775
Miguel Viegas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Όταν η αναφερόμενη αξία ενός ή 
περισσοτέρων δεικτών αποτελεσμάτων 
αποκαλύπτει ένα χάσμα άνω του 25 % 
από το αντίστοιχο ορόσημο για το 
σχετικό έτος αναφοράς, η Επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος 
να υποβάλει σχέδιο δράσης σύμφωνα με 
το άρθρο 39 παράγραφος 1 του 
οριζόντιου κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός], που θα περιγράφει τις 
προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες και 
το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα.

διαγράφεται

Or. pt
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