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τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και 
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εφαρμογή τους το έτος 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγήτρια: Elsi Katainen



PE646.753v01-00 2/101 PR\1196151EL.docx

EL

PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους 
πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους 
και την εφαρμογή τους το έτος 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2019)0581),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 
349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία 
του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0162/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
...1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ...2,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της .…,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α9-
0042/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 

1 ΕΕ C …/ Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ C ... / ΕΕ C …/ Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.



PE646.753v01-00 6/101 PR\1196151EL.docx

EL

αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η νομοθετική διαδικασία δεν 
ολοκληρώθηκε εγκαίρως ώστε τα κράτη 
μέλη και η Επιτροπή να μπορέσουν να 
προετοιμάσουν όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για την εφαρμογή του νέου 
νομικού πλαισίου και των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ από την 
1η Ιανουαρίου 2021, όπως είχε προταθεί 
αρχικά από την Επιτροπή.

(3) Η νομοθετική διαδικασία δεν 
ολοκληρώθηκε εγκαίρως ώστε τα κράτη 
μέλη και η Επιτροπή να μπορέσουν να 
προετοιμάσουν όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για την εφαρμογή του νέου 
νομικού πλαισίου και των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ από την 
1η Ιανουαρίου 2021, όπως είχε προταθεί 
αρχικά από την Επιτροπή. Η καθυστέρηση 
αυτή δημιουργεί αβεβαιότητα για τους 
γεωργούς και τον γεωργικό τομέα. Για να 
αμβλυνθεί αυτή η αβεβαιότητα, ο παρών 
κανονισμός προβλέπει τη συνεχή 
εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων και 
την αδιάλειπτη πληρωμή των γεωργών 
και άλλων δικαιούχων.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Κατά συνέπεια, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι μπορεί να χορηγείται 
στήριξη στους γεωργούς και λοιπούς 
δικαιούχους από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) το 2021, η Ένωση θα 
πρέπει να συνεχίσει να χορηγεί την εν 

(4) Κατά συνέπεια, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι μπορεί να χορηγείται 
στήριξη στους γεωργούς και λοιπούς 
δικαιούχους από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) το 2021, η Ένωση θα 
πρέπει να συνεχίσει να χορηγεί την εν 
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λόγω στήριξη για ένα ακόμη έτος 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει 
το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο 
καλύπτει την περίοδο από το 2014 έως το 
2020. Το ισχύον νομικό πλαίσιο 
καθορίζεται ιδίως στους 
κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1303/20137, 
(ΕΕ) αριθ. 1305/20138, 
(ΕΕ) αριθ. 1306/20139, 
(ΕΕ) αριθ. 1307/201310, 
(ΕΕ) αριθ. 1308/201311, 
(ΕΕ) αριθ. 228/201312 και 
(ΕΕ) αριθ. 229/201313 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση από τα υφιστάμενα καθεστώτα 
στήριξης στο νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο 
καλύπτει την περίοδο από 
1ης Ιανουαρίου 2022, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες για τη ρύθμιση του 
τρόπου με τον οποίο θα ενσωματωθούν 
στο νέο νομικό πλαίσιο ορισμένα είδη 
στήριξης που χορηγούνται σε πολυετή 
βάση.

λόγω στήριξη για ένα, ή, κατά περίπτωση, 
για δύο ακόμη έτη σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ορίζει το ισχύον νομικό 
πλαίσιο, το οποίο καλύπτει την περίοδο 
από το 2014 έως το 2020. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διασφαλίζουν την 
αδιάλειπτη συνέχιση της στήριξης αυτής 
για τους γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους κατά τη διάρκεια της εν 
λόγω μεταβατικής περιόδου. Το ισχύον 
νομικό πλαίσιο καθορίζεται ιδίως στους 
κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1303/20137, 
(ΕΕ) αριθ. 1305/20138, 
(ΕΕ) αριθ. 1306/20139, 
(ΕΕ) αριθ. 1307/201310, 
(ΕΕ) αριθ. 1308/201311, 
(ΕΕ) αριθ. 228/201312 και 
(ΕΕ) αριθ. 229/201313 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση από τα υφιστάμενα καθεστώτα 
στήριξης στο νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο 
είχε σχεδιαστεί να καλύπτει την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2022, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες για τη ρύθμιση του 
τρόπου με τον οποίο θα ενσωματωθούν 
στο νέο νομικό πλαίσιο ορισμένα είδη 
στήριξης που χορηγούνται σε πολυετή 
βάση.

__________________ __________________
7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
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8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) 
αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 549).

9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) 
αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 549).

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 608).

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 608).

11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 671).

11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 671).

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για 
τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη 
γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για 
τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη 
γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
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της Ένωσης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, 
σ. 23).

της Ένωσης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, 
σ. 23).

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων 
για τη γεωργία στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, 
σ. 41).

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων 
για τη γεωργία στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, 
σ. 41).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διευκολύνει τις πληρωμές προς τους τελικούς δικαιούχους 
χωρίς καθυστερήσεις κατά τη μεταβατική περίοδο από τις εθνικές διοικήσεις και τους 
οργανισμούς πληρωμών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προσφέρει στα κράτη μέλη επαρκή χρόνο 
για να προετοιμάσουν τα αντίστοιχα 
εθνικά στρατηγικά τους σχέδια, καθώς 
και τις διοικητικές δομές που 
απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή 
του νέου νομικού πλαισίου. Με τον τρόπο 
αυτό θα εξασφαλιστεί η αναγκαία 
σταθερότητα και βεβαιότητα για τον 
γεωργικό τομέα.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Προκειμένου να επιτευχθεί 
επιτυχής εκσυγχρονισμός και 
απλούστευση της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαβουλεύονται εκτενώς με τους 
γεωργούς και όλους τους σχετικούς 
συμφεροντούχους κατά την προετοιμασία 
των στρατηγικών σχεδίων των κρατών 
μελών. Θα πρέπει να αναληφθούν χωρίς 
καθυστέρηση προπαρασκευαστικές 
εργασίες για την ανάπτυξη των 
στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών 
για την ΚΓΠ, ώστε να εξασφαλιστεί η 
ομαλή μετάβαση των γεωργών σε νέα 
περίοδο προγραμματισμού.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Η έγκαιρη προετοιμασία των 
στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών 
για την ΚΓΠ και η ομαλή μετάβαση στην 
επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα 
αποτελέσουν πρόκληση για τις εθνικές 
διοικήσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της 
μετάβασης προς το νέο μοντέλο 
υλοποίησης, όπως ορίζεται στη 
νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για 
τον κανονισμό (ΕΕ) .../... του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [στρατηγικά σχέδια για την 
ΚΓΠ]. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη να διαθέσουν 
υψηλότερο ποσοστό κεφαλαίων για 



PR\1196151EL.docx 11/101 PE646.753v01-00

EL

τεχνική βοήθεια κατά τη μεταβατική 
περίοδο, το οποίο θα πρέπει να 
αντισταθμίζεται από αναλογικά 
χαμηλότερο ποσοστό κατά τα επόμενα 
έτη.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένου ότι η Ένωση θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να στηρίζει την 
αγροτική ανάπτυξη το 2021, τα κράτη 
μέλη που διατρέχουν αποδεδειγμένα τον 
κίνδυνο να εξαντληθούν τα κονδύλια και 
να μην μπορέσουν να αναλάβουν νέες 
νομικές δεσμεύσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα, αφενός, να 
παρατείνουν τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης ή ορισμένα από τα 
οικεία περιφερειακά προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης που υποστηρίζονται 
από το ΕΓΤΑΑ έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2021 και, αφετέρου, να 
χρηματοδοτήσουν αυτά τα προγράμματα 
που θα λάβουν παράταση από τα 
αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού 
για το έτος 2021. Τα προγράμματα που θα 
παραταθούν θα πρέπει να αποσκοπούν στη 
διατήρηση του ίδιου τουλάχιστον 
συνολικού επιπέδου φιλοδοξίας όσον 
αφορά το περιβάλλον και το κλίμα.

(5) Δεδομένου ότι η Ένωση θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να στηρίζει την 
αγροτική ανάπτυξη το 2021, ή, όπου 
αρμόζει, το 2022, τα κράτη μέλη που 
διατρέχουν αποδεδειγμένα τον κίνδυνο να 
εξαντληθούν τα κονδύλια και να μην 
μπορέσουν να αναλάβουν νέες νομικές 
δεσμεύσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα, αφενός, να 
παρατείνουν τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης ή ορισμένα από τα 
οικεία περιφερειακά προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης που υποστηρίζονται 
από το ΕΓΤΑΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου και, αφετέρου, να 
χρηματοδοτήσουν αυτά τα προγράμματα 
που θα λάβουν παράταση από τα κονδύλια 
του προϋπολογισμού για τα αντίστοιχα 
έτη. Τα προγράμματα που θα παραταθούν 
θα πρέπει να αποσκοπούν στη διατήρηση 
του ίδιου τουλάχιστον συνολικού επιπέδου 
φιλοδοξίας όσον αφορά το περιβάλλον και 
το κλίμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη 
μέλη ενδέχεται να εξακολουθούν να 
διαθέτουν κονδύλια που χορηγήθηκαν από 
την Ένωση κατά τα προηγούμενα έτη, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να μην παρατείνουν τα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ή να 
μην παρατείνουν ορισμένα από τα οικεία 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης. Τα συγκεκριμένα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ για το 2021 
ή το μέρος των κονδυλίων του 
προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ που 
αντιστοιχεί στα περιφερειακά 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
δεν έχουν παραταθεί στα χρηματοδοτικά 
κονδύλια για τα έτη 2022 έως 2025 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) …/… του 
Συμβουλίου [κανονισμός για τον 
καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου για την περίοδο 2021-2027]14.

(6) Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη 
μέλη ενδέχεται να εξακολουθούν να 
διαθέτουν κονδύλια που χορηγήθηκαν από 
την Ένωση κατά τα προηγούμενα έτη, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να μην παρατείνουν τα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ή να 
μην παρατείνουν ορισμένα από τα οικεία 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης. Τα συγκεκριμένα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ για το 2021 
ή, όπου αρμόζει, για το 2022, ή το μέρος 
των κονδυλίων του προϋπολογισμού του 
ΕΓΤΑΑ που αντιστοιχεί στα περιφερειακά 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
δεν έχουν παραταθεί στα χρηματοδοτικά 
κονδύλια για τα έτη 2022 έως 2025, ή, 
όπου αρμόζει, για τα έτη 2023 έως 2025, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) …/… του 
Συμβουλίου [κανονισμός για τον 
καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου για την περίοδο 2021-2027]14.

__________________ __________________
14 Κανονισμός για το ΠΔΠ, ΕΕ L της , σ. . 14 Κανονισμός για το ΠΔΠ, ΕΕ L της , σ. .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να μπορέσει η Επιτροπή να 
παράσχει τον απαραίτητο δημοσιονομικό 
σχεδιασμό και τις αντίστοιχες 
προσαρμογές των ετήσιων κατανομών της 
στήριξης της Ένωσης που προβλέπονται 
στο παράρτημα του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν την 
Επιτροπή σε σύντομο χρονικό διάστημα 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού αν αποφάσισαν να 
παρατείνουν τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης και, σε περίπτωση 
περιφερειακών προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, ποια εξ αυτών των 
προγραμμάτων αποφάσισαν να 
παρατείνουν και, συνακόλουθα, ποιο 
αντίστοιχο ποσό των κονδυλίων του 
προϋπολογισμού για το 2021 δεν θα 
μεταφερθεί στα επόμενα έτη.

(7) Για να μπορέσει η Επιτροπή να 
παράσχει τον απαραίτητο δημοσιονομικό 
σχεδιασμό και τις αντίστοιχες 
προσαρμογές των ετήσιων κατανομών της 
στήριξης της Ένωσης που προβλέπονται 
στο παράρτημα του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν την 
Επιτροπή σε σύντομο χρονικό διάστημα 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού αν αποφάσισαν να 
παρατείνουν τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης και, σε περίπτωση 
περιφερειακών προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, ποια εξ αυτών των 
προγραμμάτων αποφάσισαν να 
παρατείνουν και, συνακόλουθα, ποιο 
αντίστοιχο ποσό των κονδυλίων του 
προϋπολογισμού για τα έτη της 
μεταβατικής περιόδου δεν θα μεταφερθεί 
στα επόμενα έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν 
να επεκτείνουν τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης ή ορισμένα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού, έως την 31 
Δεκεμβρίου 2021 ή, κατά περίπτωση, έως 
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τις 31 Δεκεμβρίου 2022, θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίζουν 
τυχόν μείωση των συνολικών κονδυλίων 
τους στο ΕΓΤΑΑ για την επόμενη περίοδο 
του ΠΔΠ, με αντίστοιχη αύξηση της 
εθνικής συγχρηματοδότησης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να προσαρμόζουν, όπου είναι 
αναγκαίο, τα περιβαλλοντικά μέτρα που 
λαμβάνουν σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τη συνέχιση των ισχυόντων κανόνων της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να αυξήσουν τη συγχρηματοδότησή τους. Οι προτεινόμενες από την Επιτροπή μειώσεις 
στο ΠΔΠ για το ΕΓΤΑΑ δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Τα τρέχοντα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να συνεχιστούν χωρίς περικοπές για τους γεωργούς και τους δικαιούχους. 
Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να διατηρήσουν τα περιβαλλοντικά μέτρα τουλάχιστον στο 
παρόν επίπεδο, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, και θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και στους 
γεωργούς να προσαρμόσουν ή να επεκτείνουν τα προγράμματά τους για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 θεσπίζει τους κοινούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στο ΕΓΤΑΑ 
και σε ορισμένα άλλα ταμεία, τα οποία 
λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου. 
Ο συγκεκριμένος κανονισμός θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στα 
προγράμματα που υποστηρίζονται από το 
ΕΓΤΑΑ για την περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020, καθώς και στα προγράμματα 
που υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ και 
για τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν 
να παρατείνουν την εν λόγω περίοδο έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Για αυτά τα 
κράτη μέλη, το σύμφωνο εταιρικής σχέσης 

(8) Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 θεσπίζει τους κοινούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στο ΕΓΤΑΑ 
και σε ορισμένα άλλα ταμεία, τα οποία 
λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου. 
Ο συγκεκριμένος κανονισμός θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στα 
προγράμματα που υποστηρίζονται από το 
ΕΓΤΑΑ για την περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020, καθώς και στα προγράμματα 
που υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ και 
για τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν 
να παρατείνουν την εν λόγω περίοδο έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2021 ή, κατά 
περίπτωση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 



PR\1196151EL.docx 15/101 PE646.753v01-00

EL

που καταρτίστηκε για την περίοδο από την 
1η Ιανουαρίου 2014 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα πρέπει 
να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως 
στρατηγικό έγγραφο από τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή όσον αφορά την 
υλοποίηση της στήριξης που χορηγείται 
από το ΕΓΤΑΑ για το έτος 
προγραμματισμού 2021.

Για αυτά τα κράτη μέλη, το σύμφωνο 
εταιρικής σχέσης που καταρτίστηκε για 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα 
πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως 
στρατηγικό έγγραφο από τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή όσον αφορά την 
υλοποίηση της στήριξης που χορηγείται 
από το ΕΓΤΑΑ για το έτος 
προγραμματισμού 2021 ή, κατά 
περίπτωση, για το έτος προγραμματισμού 
2022.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και ο 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 807/2014 της Επιτροπής16 
προβλέπουν ότι οι δαπάνες για ορισμένες 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί δυνάμει ορισμένων κανονισμών 
βάσει των οποίων χορηγούνταν στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης πριν από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει 
να συνεχίσουν να καταβάλλονται από το 
ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 υπό 
ορισμένους όρους. Οι εν λόγω δαπάνες θα 
πρέπει επίσης να συνεχίσουν να είναι 
επιλέξιμες για τη διάρκεια της αντίστοιχης 
νομικής δέσμευσης υπό τους ίδιους όρους 
κατά το έτος προγραμματισμού 2021. Για 

(10) Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και ο 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 807/2014 της Επιτροπής16 
προβλέπουν ότι οι δαπάνες για ορισμένες 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί δυνάμει ορισμένων κανονισμών 
βάσει των οποίων χορηγούνταν στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης πριν από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει 
να συνεχίσουν να καταβάλλονται από το 
ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 υπό 
ορισμένους όρους. Οι εν λόγω δαπάνες θα 
πρέπει επίσης να συνεχίσουν να είναι 
επιλέξιμες για τη διάρκεια της αντίστοιχης 
νομικής δέσμευσης υπό τους ίδιους όρους 
κατά το έτος προγραμματισμού 2021 ή, 
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λόγους νομικής σαφήνειας και ασφάλειας 
δικαίου, θα πρέπει επίσης να 
αποσαφηνιστεί ότι οι νομικές δεσμεύσεις 
που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο μέτρων 
που αντιστοιχούν σε μέτρα του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 στα 
οποία εφαρμόζεται το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου θα 
πρέπει να υπόκεινται σε αυτό το 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου, καθώς και ότι οι πληρωμές που 
σχετίζονται με αυτές τις νομικές 
δεσμεύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται 
από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου 
του επόμενου ημερολογιακού έτους.

κατά περίπτωση, το έτος 
προγραμματισμού 2022. Για λόγους 
νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, 
θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί ότι οι 
νομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται 
στο πλαίσιο μέτρων που αντιστοιχούν σε 
μέτρα του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 στα 
οποία εφαρμόζεται το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου θα 
πρέπει να υπόκεινται σε αυτό το 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου, καθώς και ότι οι πληρωμές που 
σχετίζονται με αυτές τις νομικές 
δεσμεύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται 
από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου 
του επόμενου ημερολογιακού έτους.

__________________ __________________
15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων 
μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και 
την κατανομή τους για το έτος 2014 και 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή 
τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 865).

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων 
μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και 
την κατανομή τους για το έτος 2014 και 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή 
τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 865).

16 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, της 
11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων 

16 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, της 
11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων 
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(ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 1). (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ που πρέπει να 
καταρτίσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το νέο νομικό πλαίσιο θα τεθούν σε 
εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022, θα 
πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικοί κανόνες 
για τη ρύθμιση της μετάβασης από τα 
υφιστάμενα καθεστώτα στήριξης στο νέο 
νομικό πλαίσιο, και ιδίως στον 
κανονισμό (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].

(14) Δεδομένου ότι τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ που πρέπει να 
καταρτίσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το νέο νομικό πλαίσιο θα τεθούν σε 
εφαρμογή το νωρίτερο την 
1η Ιανουαρίου 2022, θα πρέπει να 
θεσπιστούν μεταβατικοί κανόνες για τη 
ρύθμιση της μετάβασης από τα υφιστάμενα 
καθεστώτα στήριξης στο νέο νομικό 
πλαίσιο, και ιδίως στον 
κανονισμό (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].

__________________ __________________
18 Κανονισμός (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ] (ΕΕ L … 
της …, σ. …).

18 Κανονισμός (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ] (ΕΕ L … 
της …, σ. …).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά το καθεστώς 
ενίσχυσης στον τομέα του ελαιολάδου και 
των επιτραπέζιων ελιών, τα υφιστάμενα 
προγράμματα εργασιών που 
καταρτίστηκαν για την περίοδο από την 
1η Απριλίου 2018 έως την 31η Μαρτίου 
2021 θα πρέπει να παραταθούν έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021. Σε ό,τι αφορά τα 
καθεστώτα ενισχύσεων στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την 
τροποποίηση ή την αντικατάσταση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

(17) Όσον αφορά το καθεστώς 
ενίσχυσης στον τομέα του ελαιολάδου και 
των επιτραπέζιων ελιών, τα υφιστάμενα 
προγράμματα εργασιών που 
καταρτίστηκαν για την περίοδο από την 
1η Απριλίου 2018 έως την 31η Μαρτίου 
2021 θα πρέπει να παραταθούν έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021 ή, κατά περίπτωση, 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Σε ό,τι 
αφορά τα καθεστώτα ενισχύσεων στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την 
τροποποίηση ή την αντικατάσταση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
συνέχεια όσον αφορά τα καθεστώτα 
ενισχύσεων στον αμπελοοινικό τομέα και 
τον τομέα της μελισσοκομίας, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες που να καθιστούν 
δυνατή τη συνέχιση της εφαρμογής αυτών 
των καθεστώτων ενισχύσεων μέχρι το 
τέλος των αντίστοιχων περιόδων 
προγραμματισμού τους. Συνεπώς, για αυτή 
την περίοδο, ορισμένες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 θα 

(18) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
συνέχεια όσον αφορά τα καθεστώτα 
ενισχύσεων στον οπωροκηπευτικό τομέα, 
στον αμπελοοινικό τομέα και τον τομέα 
της μελισσοκομίας, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες που να καθιστούν 
δυνατή τη συνέχιση της εφαρμογής αυτών 
των καθεστώτων ενισχύσεων μέχρι το 
τέλος των αντίστοιχων περιόδων 
προγραμματισμού τους. Συνεπώς, για αυτή 
την περίοδο, ορισμένες διατάξεις του 
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πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται όσον αφορά δαπάνες που 
πραγματοποιούνται και πληρωμές που 
καταβάλλονται για πράξεις που 
υλοποιούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2021 και μέχρι το τέλος 
αυτών των καθεστώτων ενισχύσεων.

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται όσον αφορά δαπάνες που 
πραγματοποιούνται και πληρωμές που 
καταβάλλονται για πράξεις που 
υλοποιούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2021 και μέχρι το τέλος 
αυτών των καθεστώτων ενισχύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, οι οποίες εφαρμόζουν 
επιχειρησιακό πρόγραμμα με λήξη μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021, θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν είτε να τροποποιήσουν ή να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα 
προγράμματά τους ώστε να συμμορφωθούν με τον κανονισμό για τα νέα στρατηγικά σχέδια ή να 
τα αφήσουν αμετάβλητα μέχρι τη λήξη τους.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να στηρίζει την τοπική ανάπτυξη με 
την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
που δρομολογείται σύμφωνα με τους νέους 
κανόνες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) XXXX/XXXX [νέος 
ΚΚΔ]. Ωστόσο, προκειμένου να αποτραπεί 
το ενδεχόμενο ύπαρξης μη δαπανηθέντων 
πόρων για την τοπική ανάπτυξη με την 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
κατά το έτος προγραμματισμού 2021, τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
παρατείνουν τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021 και κάνουν επίσης 
χρήση της δυνατότητας να μεταφέρουν 
ποσά από τις άμεσες ενισχύσεις στην 
αγροτική ανάπτυξη θα πρέπει να μπορούν 
να εφαρμόζουν το ελάχιστο ποσοστό 
διάθεσης ύψους 5 % για την τοπική 

(20) Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να στηρίζει την τοπική ανάπτυξη με 
την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
που δρομολογείται σύμφωνα με τους νέους 
κανόνες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) XXXX/XXXX [νέος 
ΚΚΔ]. Ωστόσο, προκειμένου να αποτραπεί 
το ενδεχόμενο ύπαρξης μη δαπανηθέντων 
πόρων για την τοπική ανάπτυξη με την 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
κατά το έτος προγραμματισμού 2021 ή, 
κατά περίπτωση, κατά το έτος 
προγραμματισμού 2022, τα κράτη μέλη 
που αποφασίζουν να παρατείνουν τα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και 
κάνουν επίσης χρήση της δυνατότητας να 
μεταφέρουν ποσά από τις άμεσες 
ενισχύσεις στην αγροτική ανάπτυξη θα 
πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν το 
ελάχιστο ποσοστό διάθεσης ύψους 5 % για 
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ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων μόνο στη συνεισφορά του 
ΕΓΤΑΑ στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης που παρατείνονται έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021, που υπολογίζεται 
προτού πραγματοποιηθεί η μεταφορά των 
ποσών από τις άμεσες ενισχύσεις.

την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων μόνο στη συνεισφορά 
του ΕΓΤΑΑ στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης που παρατείνονται έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021 ή, κατά περίπτωση, 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, που 
υπολογίζεται προτού πραγματοποιηθεί η 
μεταφορά των ποσών από τις άμεσες 
ενισχύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για να εξασφαλιστεί συνέχεια κατά 
τη μεταβατική περίοδο, το αποθεματικό 
για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα θα 
πρέπει να διατηρηθεί για το 2021 και θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί το σχετικό ποσό 
του αποθεματικού για το 2021.

(21) Για να εξασφαλιστεί συνέχεια κατά 
τη μεταβατική περίοδο, το αποθεματικό 
για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα θα 
πρέπει να διατηρηθεί για το 2021 και, 
κατά περίπτωση για το 2022, και θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί το σχετικό ποσό 
του αποθεματικού για το 2021 και, κατά 
περίπτωση για το 2022.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Όσον αφορά τις ρυθμίσεις 
προχρηματοδότησης από το ΕΓΤΑΑ, θα 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι, αν τα κράτη 
μέλη αποφασίσουν να παρατείνουν την 
περίοδο 2014-2020 έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2021, αυτό δεν θα πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση 
πρόσθετης προχρηματοδότησης για τα 
σχετικά προγράμματα.

(22) Όσον αφορά τις ρυθμίσεις 
προχρηματοδότησης από το ΕΓΤΑΑ, θα 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι, αν τα κράτη 
μέλη αποφασίσουν να παρατείνουν την 
περίοδο 2014-2020 έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2021 ή, κατά περίπτωση, 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, αυτό δεν 
θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη 
χορήγηση πρόσθετης προχρηματοδότησης 
για τα σχετικά προγράμματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει επί του παρόντος υποχρέωση 
κοινοποίησης για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις αποφάσεις τους και το 
εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης για το 
μέρος του ποσού των άμεσων ενισχύσεων 
που πρέπει να χορηγηθούν σε γεωργό για 
ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος το οποίο 
υπερβαίνει τις 150 000 EUR μόνο για τα 
έτη 2015 έως 2020. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέχιση του υφιστάμενου 
συστήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να κοινοποιούν τις αποφάσεις τους 
και το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης για 
το ημερολογιακό έτος 2021.

(23) Το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει επί του παρόντος υποχρέωση 
κοινοποίησης για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις αποφάσεις τους και το 
εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης για το 
μέρος του ποσού των άμεσων ενισχύσεων 
που πρέπει να χορηγηθούν σε γεωργό για 
ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος το οποίο 
υπερβαίνει τις 150 000 EUR μόνο για τα 
έτη 2015 έως 2020. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέχιση του υφιστάμενου 
συστήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να κοινοποιούν τις αποφάσεις τους 
και το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης για 
το ημερολογιακό έτος 2021 και, κατά 
περίπτωση, για το ημερολογιακό έτος 
2022.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 παρέχει 
στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν κονδύλια μεταξύ άμεσων 
ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης όσον 
αφορά τα ημερολογιακά έτη 2014 έως 
2020. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να ακολουθούν τη 
δική τους στρατηγική, η ευελιξία μεταξύ 
πυλώνων θα πρέπει να αφορά επίσης το 
ημερολογιακό έτος 2021 (ήτοι το 
οικονομικό έτος 2022).

(24) Το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 παρέχει 
στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν κονδύλια μεταξύ άμεσων 
ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης όσον 
αφορά τα ημερολογιακά έτη 2014 έως 
2020. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να ακολουθούν τη 
δική τους στρατηγική, η ευελιξία μεταξύ 
πυλώνων θα πρέπει να αφορά επίσης το 
ημερολογιακό έτος 2021 (ήτοι το 
οικονομικό έτος 2022) και, κατά 
περίπτωση, το ημερολογιακό έτος 2022 
(ήτοι το οικονομικό έτος 2023).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να μπορέσει η Επιτροπή να 
καθορίσει τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια 
σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1, 

(25) Για να μπορέσει η Επιτροπή να 
καθορίσει τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια 
σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1, 
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το άρθρο 36 παράγραφος 4, το άρθρο 42 
παράγραφος 2, το άρθρο 47 παράγραφος 3, 
το άρθρο 49 παράγραφος 2, το άρθρο 51 
παράγραφος 4 και το άρθρο 53 
παράγραφος 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, είναι 
αναγκαίο τα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν 
τις αποφάσεις τους σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά κονδύλια ανά καθεστώς για 
το ημερολογιακό έτος 2021 έως την 
1η Αυγούστου 2020.

το άρθρο 36 παράγραφος 4, το άρθρο 42 
παράγραφος 2, το άρθρο 47 παράγραφος 3, 
το άρθρο 49 παράγραφος 2, το άρθρο 51 
παράγραφος 4 και το άρθρο 53 
παράγραφος 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, είναι 
αναγκαίο τα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν 
τις αποφάσεις τους σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά κονδύλια ανά καθεστώς για 
το ημερολογιακό έτος 2021 έως την 
1η Αυγούστου 2020 και, κατά περίπτωση, 
τις αποφάσεις τους σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά κονδύλια ανά καθεστώς 
για το ημερολογιακό έτος 2022 έως την 
1η Αυγούστου 2021.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Σύμφωνα με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο, τα κράτη μέλη κοινοποίησαν το 
2014 τις αποφάσεις τους έως και το 
ημερολογιακό έτος 2020 σχετικά με την 
κατανομή του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 
μεταξύ των περιφερειών και τις πιθανές 
ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις για την 
περίοδο που καλύπτει ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
κοινοποιήσουν επίσης αυτές τις αποφάσεις 
για το ημερολογιακό έτος 2021.

(27) Σύμφωνα με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο, τα κράτη μέλη κοινοποίησαν το 
2014 τις αποφάσεις τους έως και το 
ημερολογιακό έτος 2020 σχετικά με την 
κατανομή του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 
μεταξύ των περιφερειών και τις πιθανές 
ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις για την 
περίοδο που καλύπτει ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
κοινοποιήσουν επίσης αυτές τις αποφάσεις 
για το ημερολογιακό έτος 2021 και, κατά 
περίπτωση, για το ημερολογιακό έτος 
2022.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το άρθρο 30 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει ότι οι ετήσιες σταδιακές 
τροποποιήσεις της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που χορηγούνται από το 
απόθεμα πρέπει να αντανακλούν τα ετήσια 
στάδια του εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω 
κανονισμού, αντικατοπτρίζοντας μια 
«πολυετή» διαχείριση του αποθέματος. Οι 
κανόνες αυτοί θα πρέπει να 
προσαρμοστούν έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τη δυνατότητα 
τροποποίησης τόσο της αξίας όλων των 
χορηγούμενων δικαιωμάτων όσο και του 
αποθέματος με στόχο την προσαρμογή σε 
αλλαγές στο ποσό που προβλέπεται στο εν 
λόγω παράρτημα ΙΙ μεταξύ δύο ετών. 
Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη που δεν 
έχουν επιτύχει κατ’ αποκοπήν ποσοστό 
μέχρι το 2019, η εσωτερική σύγκλιση 
υλοποιείται σε ετήσια βάση. Για τα 
ημερολογιακά έτη 2020 και 2021, θα 
πρέπει να καθοριστεί κατά το έτος 
χορήγησης μόνο η αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης του τρέχοντος έτους. Η 
μοναδιαία άξια των δικαιωμάτων που 
χορηγούνται από το απόθεμα σε ένα 
δεδομένο έτος θα πρέπει να υπολογίζεται 
έπειτα από πιθανή προσαρμογή του 
αποθέματος σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού. Σε 
οποιοδήποτε μεταγενέστερο έτος, η αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
χορηγούνται από το απόθεμα θα πρέπει να 

(29) Το άρθρο 30 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει ότι οι ετήσιες σταδιακές 
τροποποιήσεις της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που χορηγούνται από το 
απόθεμα πρέπει να αντανακλούν τα ετήσια 
στάδια του εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω 
κανονισμού, αντικατοπτρίζοντας μια 
«πολυετή» διαχείριση του αποθέματος. Οι 
κανόνες αυτοί θα πρέπει να 
προσαρμοστούν έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τη δυνατότητα 
τροποποίησης τόσο της αξίας όλων των 
χορηγούμενων δικαιωμάτων όσο και του 
αποθέματος με στόχο την προσαρμογή σε 
αλλαγές στο ποσό που προβλέπεται στο εν 
λόγω παράρτημα ΙΙ μεταξύ δύο ετών. 
Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη που δεν 
έχουν επιτύχει κατ’ αποκοπήν ποσοστό 
μέχρι το 2019, η εσωτερική σύγκλιση 
υλοποιείται σε ετήσια βάση. Για τα 
ημερολογιακά έτη 2020 και 2021 και, 
κατά περίπτωση, το ημερολογιακό έτος 
2022, θα πρέπει να καθοριστεί κατά το 
έτος χορήγησης μόνο η αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης του τρέχοντος 
έτους. Η μοναδιαία άξια των δικαιωμάτων 
που χορηγούνται από το απόθεμα σε ένα 
δεδομένο έτος θα πρέπει να υπολογίζεται 
έπειτα από πιθανή προσαρμογή του 
αποθέματος σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού. Σε 
οποιοδήποτε μεταγενέστερο έτος, η αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
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προσαρμόζεται σύμφωνα με το εν λόγω 
άρθρο 22 παράγραφος 5.

χορηγούνται από το απόθεμα θα πρέπει να 
προσαρμόζεται σύμφωνα με το εν λόγω 
άρθρο 22 παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Το άρθρο 36 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει την εφαρμογή του καθεστώς 
ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο κανονισμός 
(ΕΕ) …/… για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ] παρέχει στα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να εφαρμόζουν βασική 
εισοδηματική στήριξη με τους ίδιους 
όρους, δηλαδή χωρίς τη χορήγηση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης βάσει ιστορικών 
αναφορών. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να 
καταστεί δυνατή η παράταση του ΚΕΣΕ το 
2021.

(30) Το άρθρο 36 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει την εφαρμογή του καθεστώς 
ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο κανονισμός 
(ΕΕ) …/… για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ] παρέχει στα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να εφαρμόζουν βασική 
εισοδηματική στήριξη με τους ίδιους 
όρους, δηλαδή χωρίς τη χορήγηση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης βάσει ιστορικών 
αναφορών. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να 
καταστεί δυνατή η παράταση του ΚΕΣΕ το 
2021 και, κατά περίπτωση, το 2022.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Σε περίπτωση που δεν έχουν 
εγκριθεί και δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως 
τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 
έως 2027 και η σχετική πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ], η μεταβατική περίοδος που 
προβλεπόταν αρχικά στον παρόντα 
κανονισμό και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 
2021 θα πρέπει να παραταθεί για ένα 
ακόμη έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 
Στην περίπτωση αυτή, οι αντίστοιχοι 
μεταβατικοί κανόνες και προϋποθέσεις 
που ισχύουν για την αρχική μεταβατική 
περίοδο θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
ισχύουν κατά τη διάρκεια της παράτασης 
της μεταβατικής περιόδου και τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού και τα 
εφαρμοστέα χρονικά πλαίσια θα πρέπει 
να προσαρμοστούν αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ τάσσεται σθεναρά υπέρ της τρέχουσας μεταρρυθμιστικής διαδικασίας της ΚΓΠ, η 
εισηγήτρια έχει επίγνωση της πραγματικής πιθανότητας η νέα ΚΓΠ να μην εγκριθεί εγκαίρως 
ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος για την προετοιμασία των εθνικών στρατηγικών σχεδίων από τα 
κράτη μέλη και για την έγκρισή τους από την Επιτροπή. Αυτό θα αποτελούσε επαρκή εγγύηση 
για όλους τους φορείς να ξεκινήσουν τις προετοιμασίες τους ακόμη και πριν από τη δημοσίευση 
του νόμου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μόνος τρόπος διασφάλισης της συνεχούς στήριξης των 
γεωργών είναι η παράταση της μεταβατικής περιόδου για ένα επιπλέον έτος.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος -Ι (νέος)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τίτλος -Ι
Μεταβατική περίοδος

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1
Μεταβατική περίοδος

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ως «μεταβατική περίοδος» 
νοείται η περίοδος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2021 και λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου 2021.
2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
μόνο στην περίπτωση που η πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 
έως 2027 και η πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
κανόνων για τη στήριξη των 
στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να 
καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
(στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και με 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
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αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, δεν έχουν εγκριθεί και 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2020, η μεταβατική 
περίοδος για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού παρατείνεται έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2022.
Σε περίπτωση που παραταθεί η 
μεταβατική περίοδος σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο, οι αντίστοιχοι μεταβατικοί 
κανόνες και προϋποθέσεις που ισχύουν 
για την αρχική μεταβατική περίοδο για το 
ημερολογιακό έτος 2021 εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά τη διάρκεια της 
παρατεταμένης μεταβατικής περιόδου 
κατά το ημερολογιακό έτος 2022 και τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού και τα 
εφαρμοστέα χρονοδιαγράμματα 
προσαρμόζονται αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τα κράτη 
μέλη που διατρέχουν τον κίνδυνο, λόγω 
έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων, να μην 
είναι σε θέση να αναλάβουν νέες νομικές 
δεσμεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, μπορούν να 
παρατείνουν την περίοδο που προβλέπεται 

Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τα κράτη 
μέλη που διατρέχουν τον κίνδυνο, λόγω 
έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων, να μην 
είναι σε θέση να αναλάβουν νέες νομικές 
δεσμεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, μπορούν να 
παρατείνουν την περίοδο που προβλέπεται 



PR\1196151EL.docx 29/101 PE646.753v01-00

EL

στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2021.

στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 έως τη 
μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο 
άρθρο -1 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο μπορούν 
να αντισταθμίζουν τυχόν μειώσεις των 
συνολικών κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ για το 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) με αντίστοιχη αύξηση της εθνικής 
συγχρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τη συνέχιση των ισχυόντων κανόνων της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να αυξήσουν τη συγχρηματοδότησή τους. Οι προτεινόμενες από την Επιτροπή μειώσεις 
στο ΠΔΠ για το ΕΓΤΑΑ δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Τα τρέχοντα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να συνεχιστούν χωρίς περικοπές για τους γεωργούς και τους δικαιούχους. 
Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να διατηρήσουν τα περιβαλλοντικά μέτρα τουλάχιστον στο 
παρόν επίπεδο, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, και θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και στους 
γεωργούς να προσαρμόσουν ή να επεκτείνουν τα προγράμματά τους για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου μπορούν να 
επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής των 
γεωργικών, περιβαλλοντικών και 
κλιματικών μέτρων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 6 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής των 
αγροπεριβαλλοντικών και κλιματικών μέτρων τους στο πλαίσιο του προγράμματός τους για την 
αγροτική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, η 
εξασφάλιση χρηματοδότησης για τον δεύτερο πυλώνα και η παροχή ευκαιρίας στα κράτη μέλη 
να αυξήσουν την εθνική τους συγχρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο 
κοινοποιούν στην Επιτροπή την απόφασή 
τους εντός 10 ημερών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Σε 
περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν 
υποβάλει δέσμη περιφερειακών 
προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η 
εν λόγω κοινοποίηση περιέχει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με το ποια 
περιφερειακά προγράμματα πρόκειται να 
παραταθούν, καθώς και σχετικά με την 
αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού 
στο πλαίσιο της ετήσιας κατανομής για το 

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο 
κοινοποιούν στην Επιτροπή την απόφασή 
τους εντός 10 ημερών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Σε 
περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν 
υποβάλει δέσμη περιφερειακών 
προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η 
εν λόγω κοινοποίηση περιέχει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με το ποια 
περιφερειακά προγράμματα πρόκειται να 
παραταθούν, καθώς και σχετικά με την 
αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού 
στο πλαίσιο της ετήσιας κατανομής για το 
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έτος 2021 που καθορίζεται στο 
παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

έτος 2021 και, όπου έχει εφαρμογή το 
άρθρο -1 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, για το έτος 2022, όπως 
καθορίζεται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η παράταση της 
περιόδου δυνάμει του πρώτου εδαφίου δεν 
είναι δικαιολογημένη, ενημερώνει σχετικά 
το κράτος μέλος εντός 6 εβδομάδων από 
την παραλαβή της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο.

Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η παράταση της 
περιόδου δυνάμει του πρώτου εδαφίου δεν 
είναι δικαιολογημένη, ενημερώνει σχετικά 
το κράτος μέλος εντός τεσσάρων 
εβδομάδων από την παραλαβή της 
κοινοποίησης που αναφέρεται στο δεύτερο 
εδάφιο. Η Επιτροπή παρέχει στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τους λόγους 
που δικαιολογούν την εκ μέρους της 
απόρριψη της παράτασης, καθώς και, ει 
δυνατόν, ειδικές συστάσεις σχετικά με 
τον τρόπο βελτίωσης της κοινοποίησης 
ώστε να εφαρμόζεται. Το οικείο κράτος 
μέλος μπορεί, εντός τεσσάρων 
εβδομάδων από την υποβολή των εν λόγω 
συστάσεων από την Επιτροπή, να 
υποβάλει επικαιροποιημένη κοινοποίηση 
που θα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα 
εφαρμόσει τις συστάσεις της Επιτροπής 
σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της 
παράτασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς την απόφασή της για απόρριψη της παράτασης 
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των προγραμμάτων, κάτι που συμβάλλει στη διασφάλιση της νομικής ασφάλειας και της 
συνέχειας των μέτρων για τους γεωργούς εγκαίρως. Η έγκαιρη και λεπτομερής καθοδήγηση για 
τα κράτη μέλη είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για τη σταθερότητα 
του γεωργικού τομέα.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο πραγματοποιείται με την 
επιφύλαξη της ανάγκης υποβολής αίτησης 
τροποποίησης του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης για το έτος 2021, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Η εν 
λόγω τροποποίηση αποσκοπεί στη 
διατήρηση του ίδιου τουλάχιστον 
συνολικού επιπέδου δαπανών του ΕΓΤΑΑ 
για τα μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 59 παράγραφος 6 του 
συγκεκριμένου κανονισμού.

Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο πραγματοποιείται με την 
επιφύλαξη της ανάγκης υποβολής αίτησης 
τροποποίησης του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης για το έτος 2021, 
και, όπου έχει εφαρμογή το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, 
για το έτος 2022, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Η εν 
λόγω τροποποίηση αποσκοπεί στη 
διατήρηση του ίδιου τουλάχιστον 
συνολικού επιπέδου δαπανών του ΕΓΤΑΑ 
για τα μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 59 παράγραφος 6 του 
συγκεκριμένου κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
μην κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 

Για τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
μην κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 



PR\1196151EL.docx 33/101 PE646.753v01-00

EL

παρόντος άρθρου, το άρθρο [8] του 
κανονισμού (ΕΕ) …/…[κανονισμός για 
τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027] εφαρμόζεται στα κονδύλια που 
δεν χρησιμοποιήθηκαν για το έτος 2021, 
όπως καθορίζονται στο παράρτημα I του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

παρόντος άρθρου, το άρθρο [8] του 
κανονισμού (ΕΕ) …/…[κανονισμός για 
τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027] εφαρμόζεται στα κονδύλια που 
δεν χρησιμοποιήθηκαν για το έτος 2021, 
και, όπου έχει εφαρμογή το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, 
για το έτος 2022, όπως καθορίζονται στο 
παράρτημα I του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να κάνει 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 όσον αφορά μόνον 
ορισμένα περιφερειακά προγράμματα, τα 
κονδύλια που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου 
αντιστοιχούν στο ποσό που ορίζεται για το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος για το 2021 
στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 μείον τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού που 
κοινοποιούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο για τα 
περιφερειακά προγράμματα που 
παρατείνονται.

Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να κάνει 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 όσον αφορά μόνον 
ορισμένα περιφερειακά προγράμματα, τα 
κονδύλια που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου 
αντιστοιχούν στο ποσό που ορίζεται για το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος για το 
2021,και, όπου έχει εφαρμογή το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, 
για το έτος 2022, στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 μείον τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού που 
κοινοποιούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο για τα 
περιφερειακά προγράμματα που 
παρατείνονται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τα προγράμματα για 
τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
παρατείνουν την περίοδο 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού, οι αναφορές σε 
χρονικές περιόδους ή προθεσμίες στο 
άρθρο 50 παράγραφος 1, το άρθρο 51 
παράγραφος 1, το άρθρο 57 παράγραφος 2, 
το άρθρο 65 παράγραφοι 2 και 4 και το 
άρθρο 76 πρώτο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
παρατείνονται για ένα έτος.

2. Όσον αφορά τα προγράμματα για 
τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
παρατείνουν την περίοδο 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού, οι αναφορές σε 
χρονικές περιόδους ή προθεσμίες στο 
άρθρο 50 παράγραφος 1, το άρθρο 51 
παράγραφος 1, το άρθρο 57 παράγραφος 2, 
το άρθρο 65 παράγραφοι 2 και 4 και το 
άρθρο 76 πρώτο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
παρατείνονται για τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται 
στο άρθρο -1 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τα κράτη μέλη που 
αποφασίζουν να παρατείνουν την περίοδο 
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, 
το σύμφωνο εταιρικής σχέσης που 

3. Για τα κράτη μέλη που 
αποφασίζουν να παρατείνουν την περίοδο 
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, 
το σύμφωνο εταιρικής σχέσης που 
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καταρτίστηκε για την περίοδο από την 
1η Ιανουαρίου 2014 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως 
στρατηγικό έγγραφο από τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή όσον αφορά την 
υλοποίηση της στήριξης που χορηγείται 
από το ΕΓΤΑΑ για το έτος 2021.

καταρτίστηκε για την περίοδο από την 
1η Ιανουαρίου 2014 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως 
στρατηγικό έγγραφο από τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή όσον αφορά την 
υλοποίηση της στήριξης που χορηγείται 
από το ΕΓΤΑΑ κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλεξιμότητα ορισμένων τύπων δαπανών 
το 2021

Επιλεξιμότητα ορισμένων τύπων δαπανών 
κατά την διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 65 
παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, του 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 65 
παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, του 
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άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού και του άρθρου 38 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, οι 
δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 και στο 
άρθρο 16 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 είναι 
επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ 
από τα κονδύλια για το 2021 για τα 
προγράμματα που υποστηρίζονται από το 
ΕΓΤΑΑ και για τα οποία τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν να παρατείνουν την περίοδο 
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, 
υπό τους ακόλουθους όρους:

άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού και του άρθρου 38 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, οι 
δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 και στο 
άρθρο 16 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 είναι 
επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ 
από τα κονδύλια της μεταβατικής 
περιόδου για τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ και για τα 
οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
παρατείνουν την περίοδο 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού, υπό τους 
ακόλουθους όρους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για το 2021·

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τα έτη που καλύπτονται 
από τη μεταβατική περίοδο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο ΙΙ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμογή των άρθρων 25 έως 28 του 
κανονισμού (ΕΕ) […] [ΝΕΟΣ ΚΚΔ] για το 
έτος προγραμματισμού 2021

Εφαρμογή των άρθρων 25 έως 28 του 
κανονισμού (ΕΕ) […] [ΝΕΟΣ ΚΚΔ] για το 
έτος προγραμματισμού 2021 και, κατά 
περίπτωση, το 2022

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις προς δικαιούχους και οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 23, 39 
και 43 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου19 και για 
τα οποία λαμβάνεται στήριξη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
εξακολουθούν να είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 
2022-2027 που καλύπτει το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, υπό τους ακόλουθους 
όρους:

1. Οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις προς δικαιούχους και οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 23, 39 
και 43 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου19 και για 
τα οποία λαμβάνεται στήριξη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
εξακολουθούν να είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 
2022-2027 ή, όπου έχει εφαρμογή το 
άρθρο -1 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, κατά την περίοδο 2023-2027, 
που καλύπτει το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, υπό τους ακόλουθους όρους:

__________________ __________________
19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
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(ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1). (ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για 
την περίοδο 2022-2027 σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και 
συμμορφώνονται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για 
την περίοδο 2022-2027 ή, όπου έχει 
εφαρμογή το άρθρο -1 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού, κατά την περίοδο 
2023-2027,σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και 
συμμορφώνονται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις προς δικαιούχους και οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
πολυετών μέτρων που αναφέρονται στα 
άρθρα 28, 29, 33 και 34 του 

2. Οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις προς δικαιούχους και οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
πολυετών μέτρων που αναφέρονται στα 
άρθρα 28, 29, 33 και 34 του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς 
και οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις για χρονική περίοδο πέραν της 
1ης Ιανουαρίου 2024 ή πέραν της 
1ης Ιανουαρίου 2025 στα κράτη μέλη που 
έχουν αποφασίσει να παρατείνουν την 
περίοδο 2014-2020 σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού, δυνάμει των άρθρων 14 έως 
18, του άρθρου 19 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β), του άρθρου 20, των 
άρθρων 22 έως 27, των άρθρων 35, 38, 39 
και 39α του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς 
και δυνάμει του άρθρου 35 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, είναι 
επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ 
κατά την περίοδο 2022-2027 που καλύπτει 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, υπό τους 
ακόλουθους όρους:

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς 
και οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις για χρονική περίοδο πέραν της 
1ης Ιανουαρίου 2024 ή πέραν της 
1ης Ιανουαρίου 2025 στα κράτη μέλη που 
έχουν αποφασίσει να παρατείνουν την 
περίοδο 2014-2020 σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού, δυνάμει των άρθρων 14 έως 
18, του άρθρου 19 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β), του άρθρου 20, των 
άρθρων 22 έως 27, των άρθρων 35, 38, 39 
και 39α του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς 
και δυνάμει του άρθρου 35 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, είναι 
επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ 
κατά την περίοδο 2022-2027 ή, όπου έχει 
εφαρμογή το άρθρο -1 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού, κατά την περίοδο 
2023-2027,που καλύπτει το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, υπό τους ακόλουθους 
όρους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για 
την περίοδο 2022-2027 σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και 
συμμορφώνονται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για 
την περίοδο 2022-2027 ή, όπου έχει 
εφαρμογή το άρθρο -1 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού, κατά την περίοδο 
2023-2027, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και 
συμμορφώνονται με τον 
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κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα προγράμματα εργασιών για τη 
στήριξη του τομέα του ελαιολάδου και των 
επιτραπέζιων ελιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα 
οποία καταρτίστηκαν για την περίοδο από 
την 1η Απριλίου 2018 έως την 
31η Μαρτίου 2021, παρατείνονται και 
λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι 
σχετικές οργανώσεις παραγωγών που είναι 
αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 152 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι 
σχετικές ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
που είναι αναγνωρισμένες βάσει του 
άρθρου 156 του εν λόγω κανονισμού και οι 
σχετικές διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
είναι αναγνωρισμένες βάσει του 
άρθρου 157 του εν λόγω κανονισμού 
τροποποιούν τα προγράμματα εργασιών 
τους ώστε να λάβουν υπόψη αυτή την 
παράταση. Τα τροποποιημένα 
προγράμματα εργασιών κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020.

1. Τα προγράμματα εργασιών για τη 
στήριξη του τομέα του ελαιολάδου και των 
επιτραπέζιων ελιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα 
οποία καταρτίστηκαν για την περίοδο από 
την 1η Απριλίου 2018 έως την 
31η Μαρτίου 2021, παρατείνονται και 
λήγουν στο τέλος της μεταβατικής 
περιόδου. Οι σχετικές οργανώσεις 
παραγωγών που είναι αναγνωρισμένες 
βάσει του άρθρου 152 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι 
σχετικές ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
που είναι αναγνωρισμένες βάσει του 
άρθρου 156 του εν λόγω κανονισμού και οι 
σχετικές διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
είναι αναγνωρισμένες βάσει του 
άρθρου 157 του εν λόγω κανονισμού 
τροποποιούν τα προγράμματα εργασιών 
τους ώστε να λάβουν υπόψη αυτή την 
παράταση. Τα τροποποιημένα 
προγράμματα εργασιών κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020 ή, όπου έχει 
εφαρμογή το άρθρο -1 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2021.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναγνωρισμένες οργανώσεις 
παραγωγών στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών που έχουν 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 33 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το 
οποίο έχει εγκριθεί από κράτος μέλος για 
χρονικό διάστημα πέραν της 
31ης Δεκεμβρίου 2021 υποβάλλουν, έως 
τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, αίτηση στο εν 
λόγω κράτος μέλος ώστε το επιχειρησιακό 
τους πρόγραμμα:

Οι αναγνωρισμένες οργανώσεις 
παραγωγών στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών που έχουν 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 33 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το 
οποίο έχει εγκριθεί από κράτος μέλος για 
χρονικό διάστημα πέραν της λήξης της 
μεταβατικής περιόδου μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση στο εν λόγω κράτος 
μέλος ώστε το επιχειρησιακό τους 
πρόγραμμα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, οι οποίες εφαρμόζουν 
επιχειρησιακό πρόγραμμα με λήξη μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021, θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν είτε να τροποποιήσουν ή να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα 
προγράμματά τους ώστε να συμμορφωθούν με τον κανονισμό για τα νέα στρατηγικά σχέδια ή να 
τα αφήσουν αμετάβλητα μέχρι τη λήξη τους.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η αναγνωρισμένη οργάνωση 
παραγωγών δεν υποβάλει σχετική αίτηση 
έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, το 
επιχειρησιακό της πρόγραμμα που έχει 

Όταν η αναγνωρισμένη οργάνωση 
παραγωγών δεν υποβάλει σχετική αίτηση 
έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, εφαρμόζεται 
στο επιχειρησιακό της πρόγραμμα η 
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εγκριθεί βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 λήγει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

παράγραφος 6 έως ότου ολοκληρωθεί το 
εν λόγω πρόγραμμα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, οι οποίες εφαρμόζουν 
επιχειρησιακό πρόγραμμα με λήξη μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021, θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν είτε να τροποποιήσουν ή να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα 
προγράμματά τους ώστε να συμμορφωθούν με τον κανονισμό για τα νέα στρατηγικά σχέδια ή να 
τα αφήσουν αμετάβλητα μέχρι τη λήξη τους.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προγράμματα στήριξης στον 
αμπελοοινικό τομέα που αναφέρονται στο 
άρθρο 40 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 λήγουν 
στις 15 Οκτωβρίου 2023. Τα άρθρα 39 έως 
54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2021 όσον αφορά 
δαπάνες που πραγματοποιούνται και 
πληρωμές που καταβάλλονται για πράξεις 
που υλοποιούνται σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό πριν από την 
16η Οκτωβρίου 2023 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενίσχυσης που αναφέρεται στα 
άρθρα 39 έως 52 του εν λόγω κανονισμού.

3. Τα προγράμματα στήριξης στον 
αμπελοοινικό τομέα που αναφέρονται στο 
άρθρο 40 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 λήγουν 
στις 15 Οκτωβρίου 2023. Τα άρθρα 39 έως 
54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται μετά το 
τέλος της μεταβατικής περιόδου όσον 
αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται 
και πληρωμές που καταβάλλονται για 
πράξεις που υλοποιούνται σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό πριν από την 
16η Οκτωβρίου 2023 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενίσχυσης που αναφέρεται στα 
άρθρα 39 έως 52 του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα εθνικά προγράμματα στον 
τομέα της μελισσοκομίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 55 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 λήγουν 
στις 31 Ιουλίου 2022. Τα άρθρα 55, 56 και 
57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2021 όσον αφορά 
δαπάνες που πραγματοποιούνται και 
πληρωμές που καταβάλλονται για πράξεις 
που υλοποιούνται σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό πριν από την 
1η Αυγούστου 2022 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενίσχυσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 55 του εν λόγω κανονισμού.

4. Τα εθνικά προγράμματα στον 
τομέα της μελισσοκομίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 55 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 λήγουν 
στις 31 Ιουλίου 2022. Τα άρθρα 55, 56 και 
57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται μετά το 
τέλος της μεταβατικής περιόδου όσον 
αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται 
και πληρωμές που καταβάλλονται για 
πράξεις που υλοποιούνται σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό πριν από την 
1η Αυγούστου 2022 ή, όπου έχει 
εφαρμογή το άρθρο -1 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού, την 1η Αυγούστου 
2023, στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 55 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όσον αφορά τα καθεστώτα 
ενισχύσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου, το άρθρο 7 παράγραφος 3, τα 
άρθρα 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 
έως 75, 77, 91 έως 97, 99, 100, το 
άρθρο 102 παράγραφος 2 και τα 

6. Όσον αφορά τα καθεστώτα 
ενισχύσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου, το άρθρο 7 παράγραφος 3, τα 
άρθρα 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 
έως 75, 77, 91 έως 97, 99, 100, το 
άρθρο 102 παράγραφος 2 και τα 
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άρθρα 110 και 111 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και οι 
σχετικές διατάξεις των 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών 
πράξεων που σχετίζονται με αυτά τα 
άρθρα εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 όσον 
αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται 
και πληρωμές που καταβάλλονται για 
πράξεις που υλοποιούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μετά την 
παρέλευση αυτής της ημερομηνίας και 
μέχρι τη λήξη των καθεστώτων 
ενισχύσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου.

άρθρα 110 και 111 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και οι 
σχετικές διατάξεις των 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών 
πράξεων που σχετίζονται με αυτά τα 
άρθρα εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου 
όσον αφορά δαπάνες που 
πραγματοποιούνται και πληρωμές που 
καταβάλλονται για πράξεις που 
υλοποιούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μετά την 
παρέλευση αυτής της ημερομηνίας και 
μέχρι τη λήξη των καθεστώτων 
ενισχύσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από το 2021, τα κράτη 
μέλη καθορίζουν μικρότερο χρονικό 
διάστημα ενός έως τριών ετών στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Εάν 
τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια παράταση 
των δεσμεύσεων μετά τη λήξη της αρχικής 
περιόδου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, 
από το 2021 η παράταση δεν υπερβαίνει το 
ένα έτος. Από το 2021, για τις νέες 
δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται αμέσως 
μετά την εκπλήρωση μιας δέσμευσης κατά 
την αρχική περίοδο, τα κράτη μέλη 

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από την έναρξη της 
μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται 
στο άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) 
.../2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου [Μεταβατικός 
κανονισμός] τα κράτη μέλη καθορίζουν 
μικρότερο χρονικό διάστημα ενός έως 
τριών ετών στα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης. Εάν τα κράτη μέλη 
παρέχουν ετήσια παράταση των 
δεσμεύσεων μετά τη λήξη της αρχικής 
περιόδου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, 
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καθορίζουν χρονικό διάστημα ενός έτους 
στα οικεία προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης.

από την έναρξη αυτής της μεταβατικής 
περιόδου η παράταση δεν υπερβαίνει το 
ένα έτος. Ωστόσο, όταν είναι αναγκαίο για 
την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 
ότι η παράταση αυτή υπερβαίνει το ένα 
έτος στην περίπτωση μέτρων που 
συμβάλλουν στην εφαρμογή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ ή 2000/60/ΕΚ, 
ή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα 
θα πρέπει να προσαρμοστούν στην 
εκπόνηση και στο περιεχόμενο του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ. Από την 
έναρξη της μεταβατικής περιόδου, για τις 
νέες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται 
αμέσως μετά την εκπλήρωση μιας 
δέσμευσης κατά την αρχική περίοδο, τα 
κράτη μέλη καθορίζουν χρονικό διάστημα 
ενός έτους στα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα περισσότερα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος ένας 
περιορισμός μέγιστης διάρκειας 3 ετών σχετικά με τις νέες δεσμεύσεις που γίνονται το 2021. 
Από την άλλη πλευρά, τα μέτρα για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα δυνάμει του άρθρου 
28 παράγραφος 5 του κανονισμού 1305/2013 εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα 
ανάληψης μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων ώστε να αποζημιώνονται οι δικαιούχοι για τη 
διατήρηση της γης σύμφωνα με τις προαναφερθείσες νομικές πράξεις. Ως εκ τούτου, το όριο 
των 3 ετών δεν θα πρέπει να ισχύει για τα εν λόγω μέτρα υπό τον όρο ότι τα εν λόγω μέτρα θα 
ενσωματωθούν στο νέο πλαίσιο στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από το 2021, τα κράτη 

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από την έναρξη της 
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μέλη καθορίζουν μικρότερο χρονικό 
διάστημα ενός έως τριών ετών στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Εάν 
τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια παράταση 
για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, από το 2021 
η παράταση δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 
Από το 2021, για τις νέες δεσμεύσεις που 
αφορούν τη διατήρηση και 
αναλαμβάνονται αμέσως μετά την 
εκπλήρωση της δέσμευσης κατά την 
αρχική περίοδο, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
χρονικό διάστημα ενός έτους στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται 
στο άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός] τα κράτη μέλη 
καθορίζουν μικρότερο χρονικό διάστημα 
ενός έως τριών ετών στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Εάν 
τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια παράταση 
για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, από την 
έναρξη αυτής της μεταβατικής περιόδου 
η παράταση δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 
Από την έναρξη της μεταβατικής 
περιόδου, για τις νέες δεσμεύσεις που 
αφορούν τη διατήρηση και 
αναλαμβάνονται αμέσως μετά την 
εκπλήρωση της δέσμευσης κατά την 
αρχική περίοδο, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
χρονικό διάστημα ενός έτους στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από το 2021, τα κράτη 
μέλη καθορίζουν μικρότερο χρονικό 
διάστημα ενός έως τριών ετών στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Εάν 
τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια ανανέωση 
των δεσμεύσεων μετά τη λήξη της αρχικής 
περιόδου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, 
από το 2021 η ανανέωση δεν υπερβαίνει το 
ένα έτος.

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από την έναρξη της 
μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν μικρότερο χρονικό διάστημα 
ενός έως τριών ετών στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Εάν 
τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια ανανέωση 
των δεσμεύσεων μετά τη λήξη της αρχικής 
περιόδου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, 
από την έναρξη της μεταβατικής 
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περιόδου η ανανέωση δεν υπερβαίνει το 
ένα έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο άρθρο 51 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
 «Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
αποφασίσει να κάνει χρήση της 
δυνατότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
.../... (Μεταβατικός κανονισμός), το εν 
λόγω κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει 
να αυξήσει το όριο του 4% που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο σε 
6% το πολύ για τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου. Το ποσό της 
αύξησης αυτής αντισταθμίζεται από 
χαμηλότερο ποσοστό τεχνικής βοήθειας 
για τα έτη 2022-2027 ή, όταν εφαρμόζεται 
το άρθρο -1 παράγραφος 2 του εν λόγω 
κανονισμού, κατά τα έτη 2023-2027.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φύση των προτεινόμενων αλλαγών στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα απαιτήσει σημαντικό 
σχεδιασμό και δεσμεύσεις από τον γεωργικό τομέα και τις εθνικές διοικήσεις όσον αφορά την 
εφαρμογή και την επίτευξη των στόχων και των φιλοδοξιών της. Η παροχή της δυνατότητας στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων που διατίθενται για τεχνική 
βοήθεια κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν 
κατάλληλα τα εργαλεία και τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των καθορισμένων 
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στόχων. Ένα υψηλότερο ποσό τεχνικής βοήθειας θα πρέπει να αντισταθμιστεί μετά τη 
μεταβατική περίοδο και, ως εκ τούτου, δεν επιβάλλεται στους γεωργούς.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5, 6 
και 7, το συνολικό ποσό της στήριξης της 
Ένωσης στην αγροτική ανάπτυξη δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2021 είναι κατ’ ανώτατο όριο 
11 258 707 816 EUR, σε τρέχουσες τιμές, 
σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 2027.·

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5, 6 
και 7, το συνολικό ποσό της στήριξης της 
Ένωσης στην αγροτική ανάπτυξη δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2021 και, όπου εφαρμόζεται 
το άρθρο -1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [Μεταβατικός 
κανονισμός], από 1ης Ιανουαρίου 2022 
έως 31 Δεκεμβρίου 2022, είναι κατ’ 
ανώτατο όριο 11 258 707 816 EUR, σε 
τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014 
έως 2027.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το 2021, το ποσό του αποθεματικού 
ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια EUR (σε 
τιμές του 2011) και περιλαμβάνεται στον 

Για κάθε έτος της μεταβατικής περιόδου 
που αναφέρεται στο άρθρο -1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
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τομέα 3 του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου όπως ορίζεται στο παράρτημα 
του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx/xxxx] του 
Συμβουλίου* [ΠΔΠ].

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [Μεταβατικός κανονισμός], 
το ποσό του αποθεματικού ανέρχεται σε 
400 εκατομμύρια EUR (σε τιμές του 2011) 
και περιλαμβάνεται στον τομέα 3 του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου όπως 
ορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού 
(ΕΕ) [xxxx/xxxx] του Συμβουλίου* 
[ΠΔΠ].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τα προγράμματα για 
τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
παρατείνουν την περίοδο 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) [XXXX/XXXX] [του 
παρόντος κανονισμού], δεν χορηγείται 
προχρηματοδότηση για τα κονδύλια για το 
2021.

5. Όσον αφορά τα προγράμματα για 
τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
παρατείνουν την περίοδο 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) [XXXX/XXXX] [του 
παρόντος κανονισμού], δεν χορηγείται 
προχρηματοδότηση για τα κονδύλια κατά 
τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 1
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το έτος 2021, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αποφάσεις 
που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου και το τυχόν εκτιμώμενο 
προϊόν των μειώσεων έως την 
1η Αυγούστου 2020.

Για κάθε έτος της μεταβατικής περιόδου 
που αναφέρεται στο άρθρο -1 του 
κανονισμού (ΕΕ).../2020 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[Μεταβατικός κανονισμός], τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται 
κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου και 
το τυχόν εκτιμώμενο προϊόν των μειώσεων 
έως την 1η Αυγούστου του προηγούμενου 
έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός], τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν, έως την 
1η Αυγούστου 2020, να διαθέσουν, ως 
πρόσθετη στήριξη που χρηματοδοτείται 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για το 
οικονομικό έτος 2023, έως και το 15 % 
των ετήσιων εθνικών ανωτάτων ορίων 
τους για το ημερολογιακό έτος 2022 που 
καθορίζονται στο παράρτημα II του 
παρόντος κανονισμού Κατά συνέπεια, το 
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αντίστοιχο ποσό δεν διατίθεται πλέον για 
τη χορήγηση αμέσων ενισχύσεων. Η εν 
λόγω απόφαση κοινοποιείται στην 
Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2020 
και καθορίζει το ποσοστό που έχει 
επιλεχθεί.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός], τα κράτη 
μέλη που δεν έλαβαν την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 για το 
οικονομικό έτος 2023 μπορούν, έως την 
1η Αυγούστου 2021, να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις έως το 
15 % ή, στην περίπτωση της Βουλγαρίας, 
της Εσθονίας, της Ισπανίας, της 
Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, 
της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της 
Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της 
Σουηδίας, έως το 25 % του ποσού που 
χορηγείται για τη στήριξη η οποία 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
για το οικονομικό έτος 2023 δυνάμει 
ενωσιακής νομοθεσίας που θεσπίστηκε 
κατόπιν της έκδοσης του 
κανονισμού (ΕΕ) [xxxx/xxxx] του 
Συμβουλίου [ΠΔΠ]. Κατά συνέπεια, το 
αντίστοιχο ποσό δεν διατίθεται πλέον για 



PE646.753v01-00 52/101 PR\1196151EL.docx

EL

τη στήριξη που χρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. Η εν λόγω απόφαση 
κοινοποιείται στην Επιτροπή έως την 
1η Αυγούστου 2020 και καθορίζει το 
ποσοστό που έχει επιλεχθεί.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 15 α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποιήσεις για το ημερολογιακό έτος 
2021

Κοινοποιήσεις για τα ημερολογιακά έτη 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 15 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος 2021, τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τα ποσοστά του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που αναφέρεται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 2, το άρθρο 42 

Για κάθε ημερολογιακό της μεταβατικής 
περιόδου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα 
ποσοστά του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 22 
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παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 1, 
το άρθρο 51 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 53 παράγραφος 6 έως την 
1η Αυγούστου 2020.

παράγραφος 2, το άρθρο 42 παράγραφος 1, 
το άρθρο 49 παράγραφος 1, το άρθρο 51 
παράγραφος 1 και το άρθρο 53 
παράγραφος 6 έως την 1η Αυγούστου του 
προηγούμενου έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος 2021, εάν το 
ανώτατο όριο ενός κράτους μέλους που 
καθορίζει η Επιτροπή δυνάμει της 
παραγράφου 1 είναι διαφορετικό από 
εκείνο του προηγούμενου έτους λόγω 
αλλαγής στο ποσό που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ ή λόγω οποιασδήποτε 
απόφασης που έλαβε το εν λόγω κράτος 
μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου, το άρθρο 14 
παράγραφος 1 ή 2, το άρθρο 42 
παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 1, 
το άρθρο 51 παράγραφος 1 ή το άρθρο 53, 
το εν λόγω κράτος μέλος αυξάνει ή μειώνει 
γραμμικά την αξία όλων των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης και/ή αυξάνει ή μειώνει το 
εθνικό απόθεμα ή τα περιφερειακά 
αποθέματα για να διασφαλίσει την τήρηση 
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Για κάθε ημερολογιακό έτος της 
μεταβατικής περιόδου, εάν το ανώτατο 
όριο ενός κράτους μέλους που καθορίζει η 
Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 1 είναι 
διαφορετικό από εκείνο του προηγούμενου 
έτους λόγω αλλαγής στο ποσό που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ ή λόγω οποιασδήποτε 
απόφασης που έλαβε το εν λόγω κράτος 
μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου, το άρθρο 14 
παράγραφος 1 ή 2, το άρθρο 42 
παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 1, 
το άρθρο 51 παράγραφος 1 ή το άρθρο 53, 
το εν λόγω κράτος μέλος αυξάνει ή μειώνει 
γραμμικά την αξία όλων των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης και/ή αυξάνει ή μειώνει το 
εθνικό απόθεμα ή τα περιφερειακά 
αποθέματα για να διασφαλίσει την τήρηση 
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
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κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 6 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος 2021, τα κράτη 
μέλη που εφαρμόζουν την παράγραφο 1 
πρώτο εδάφιο κοινοποιούν στην Επιτροπή 
έως την 1η Αυγούστου 2020 τις αποφάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 
3.

Για κάθε ημερολογιακό έτος της 
μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν την παράγραφο 1 πρώτο 
εδάφιο κοινοποιούν στην Επιτροπή έως 
την 1η Αυγούστου του προηγούμενου 
έτους τις αποφάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αφού εφαρμόσουν την προσαρμογή που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5, 
τα κράτη μέλη που έχουν κάνει χρήση της 
παρέκκλισης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 
μπορούν να αποφασίσουν ότι η μοναδιαία 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχουν οι γεωργοί στις 
31 Δεκεμβρίου 2019 με αξία χαμηλότερη 
από την εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία 
αξία για το έτος 2020, όπως υπολογίζεται 

Αφού εφαρμόσουν την προσαρμογή που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5, 
τα κράτη μέλη που έχουν κάνει χρήση της 
παρέκκλισης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 
μπορούν να αποφασίσουν ότι η μοναδιαία 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχουν οι γεωργοί στις 
31 Δεκεμβρίου 2019 και, όπου 
εφαρμόζεται το άρθρο -1 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) .../... [Μεταβατικός 
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σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου, αυξάνεται προς 
την εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία αξία 
το έτος 2020. Η αύξηση υπολογίζεται 
σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

κανονισμός], στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με 
αξία χαμηλότερη από την εθνική ή 
περιφερειακή μοναδιαία αξία για το 
επόμενο έτος της μεταβατικής περιόδου, 
όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, 
αυξάνεται προς την εθνική ή περιφερειακή 
μοναδιαία αξία το αντίστοιχο έτος. Η 
αύξηση υπολογίζεται σύμφωνα με τους 
ακόλουθους όρους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 11 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τη χρηματοδότηση της 
αύξησης, το σύνολο ή μέρος των 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης των γεωργών στις 
31 Δεκεμβρίου 2019 με αξία ανώτερη της 
εθνικής ή περιφερειακής μοναδιαίας αξίας 
το έτος 2020, όπως υπολογίζεται σύμφωνα 
με το δεύτερο εδάφιο, μειώνεται. Αυτή η 
μείωση εφαρμόζεται στη διαφορά μεταξύ 
της αξίας των εν λόγω δικαιωμάτων και 
της εθνικής ή περιφερειακής μοναδιαίας 
αξίας το έτος 2020. Η εφαρμογή αυτής της 
μείωσης βασίζεται σε αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, τα οποία μπορούν 
να περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης 
μείωσης.

β) για τη χρηματοδότηση της 
αύξησης, το σύνολο ή μέρος των 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης των γεωργών στις 
31 Δεκεμβρίου 2019 και, όπου 
εφαρμόζεται το άρθρο -1 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) .../... [Μεταβατικός 
κανονισμός], στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με 
αξία ανώτερη της εθνικής ή περιφερειακής 
μοναδιαίας αξίας το επόμενο έτος της 
μεταβατικής περιόδου, όπως υπολογίζεται 
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, μειώνεται. 
Αυτή η μείωση εφαρμόζεται στη διαφορά 
μεταξύ της αξίας των εν λόγω 
δικαιωμάτων και της εθνικής ή 
περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 
αντίστοιχο έτος. Η εφαρμογή αυτής της 
μείωσης βασίζεται σε αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, τα οποία μπορούν 
να περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης 
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μείωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 11 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία αξία 
για το έτος 2020 που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο υπολογίζεται διαιρώντας το 
εθνικό ή περιφερειακό ανώτατο όριο για το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 1 ή το άρθρο 23 
παράγραφος 2 για το έτος 2020, 
εξαιρουμένου του ποσού του εθνικού 
αποθέματος ή του/των περιφερειακού/-ών 
αποθέματος/-άτων, δια του αριθμού των 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης των γεωργών στις 
31 Δεκεμβρίου 2019.

Η εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία αξία 
για τα έτη της μεταβατικής περιόδου, που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 
υπολογίζεται διαιρώντας το εθνικό ή 
περιφερειακό ανώτατο όριο για το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 1 ή το άρθρο 23 
παράγραφος 2 για το εν λόγω έτος, 
εξαιρουμένου του ποσού του εθνικού 
αποθέματος ή του/των περιφερειακού/-ών 
αποθέματος/-άτων, δια του αριθμού των 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης των γεωργών στις 
31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 7
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Για το ημερολογιακό έτος 2021, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
εφαρμόσουν περαιτέρω εσωτερική 
σύγκλιση εφαρμόζοντας την 
παράγραφο 11 στο αντίστοιχο έτος.

12. Για τα ημερολογιακά έτη κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
εφαρμόσουν περαιτέρω εσωτερική 
σύγκλιση εφαρμόζοντας την 
παράγραφο 11 στο αντίστοιχο έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός], τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν, για το ημερολογιακό 
έτος 2022, οποιεσδήποτε αποφάσεις 
αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
12 του παρόντος κανονισμού, έως την 1η 
Αυγούστου 2021.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Όσον αφορά τις χορηγήσεις από το 
απόθεμα το 2021, το ποσό του αποθέματος 
που εξαιρείται σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο προσαρμόζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο. 
Όσον αφορά τις χορηγήσεις από το 
απόθεμα το 2021, το τρίτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται.

«Όσον αφορά τις χορηγήσεις από το 
απόθεμα το 2021, και, όπου εφαρμόζεται 
το άρθρο -1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [Μεταβατικός 
κανονισμός], όσον αφορά τις χορηγήσεις 
από το απόθεμα το 2022, το ποσό του 
αποθέματος που εξαιρείται σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο προσαρμόζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 22 παράγραφος 5 δεύτερο 
εδάφιο. Όσον αφορά τις χορηγήσεις από το 
απόθεμα το 2021, και, όπου εφαρμόζεται 
το άρθρο -1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [Μεταβατικός 
κανονισμός], όσον αφορά τις χορηγήσεις 
από το απόθεμα το 2022, το τρίτο εδάφιο 
της παρούσας παραγράφου δεν 
εφαρμόζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής του μεταβατικού 
κανονισμού σε δύο έτη, σε περίπτωση που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν εγκριθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη που χορηγούν 
μεταβατική εθνική ενίσχυση το 2020 



PR\1196151EL.docx 59/101 PE646.753v01-00

EL

μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν 
έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου 
που αναφέρεται στο άρθρο -1 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../...[Μεταβατικός 
κανονισμός].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση των εν λόγω πληρωμών από τη μια ημέρα στην άλλη θα είχε σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο σε διάφορους ευαίσθητους τομείς. Με τη συνέχιση αυτών των πληρωμών, η 
σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και ο σχεδιασμός μπορούν να διασφαλιστούν για τους 
γεωργούς. Η συνέχιση συνάδει με την αρχή της επέκτασης των ισχυόντων κανόνων κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και θα επιτρέψει στους αντίστοιχους τομείς να 
προσαρμοστούν.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 10 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 37 – παράγραφος 4 – περιπτώσεις 6 α και 6 β (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Στο άρθρο 37 παράγραφος 4, 
προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
«- 50 % το 2021,
- όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός], 50% το 
2022.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση των εν λόγω πληρωμών από τη μια ημέρα στην άλλη θα είχε σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο σε διάφορους ευαίσθητους τομείς. Με τη συνέχιση αυτών των πληρωμών, η 
σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και ο σχεδιασμός μπορούν να διασφαλιστούν για τους 
γεωργούς. Η συνέχιση συνάδει με την αρχή της επέκτασης των ισχυόντων κανόνων κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και θα επιτρέψει στους αντίστοιχους τομείς να 
προσαρμοστούν.
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Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Βουλγαρία: 649,45 EUR – Βουλγαρία: xxx EUR*,

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.
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Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ελλάδα: 234,18 EUR – Ελλάδα: xxx EUR*,

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.
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Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ισπανία: 362,15 EUR – Ισπανία: xxx EUR*,

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.
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Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Πορτογαλία: 228,00 EUR. – Πορτογαλία: xxx EUR*.

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Βουλγαρία: 624,11 EUR – Βουλγαρία: xxx EUR*,

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα διευρυμένα ανώτατα όρια του 
2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ελλάδα: 225,04 EUR – Ελλάδα: xxx EUR*,

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.
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Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ισπανία: 348,03 EUR – Ισπανία: xxx EUR*,

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.
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Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Πορτογαλία: 219,09 EUR. – Πορτογαλία: xxx EUR*,

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.
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Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός], το ποσό για 
τη συγκεκριμένη καλλιέργεια ανά εκτάριο 
επιλέξιμης έκτασης υπολογίζεται για το 
2022 με πολλαπλασιασμό των αποδόσεων 
που ορίζονται στην παράγραφο 2 επί τα 
εξής ποσά αναφοράς:
– Βουλγαρία: xxx EUR*,
– Ελλάδα: xxx EUR*,
– Ισπανία: xxx EUR*,
– Πορτογαλία: xxx EUR*.
__________________
* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 11 098 000 EUR για την Ελλάδα· α) xxx EUR* για την Ελλάδα·

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 576 000 EUR για τη Γαλλία· β) xxx EUR* για τη Γαλλία·

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 35 991 000 EUR για την Ιταλία. γ) xxx EUR* για την Ιταλία.

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 10 666 000 EUR για την Ελλάδα· α) xxx EUR* για την Ελλάδα·

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.



PR\1196151EL.docx 73/101 PE646.753v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 554 000 EUR για τη Γαλλία· β) xxx EUR* για τη Γαλλία·

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 34 590 000 EUR για την Ιταλία.· γ) xxx EUR* για την Ιταλία.·

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός], η 
χρηματοδότηση της Ένωσης για τα 
προγράμματα εργασίας που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι, για το 2022:
α) xxx EUR* για την Ελλάδα·
β) xxx EUR* για τη Γαλλία· και
γ) xxx EUR* για την Ιταλία.
__________________
* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
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τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενωσιακή χρηματοδότηση για την 
ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
ανέρχεται για το 2020 σε 2 277 000 EUR 
για τη Γερμανία.

Η ενωσιακή χρηματοδότηση για την 
ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
ανέρχεται για το 2020 σε xxx EUR* για τη 
Γερμανία.

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
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σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενωσιακή χρηματοδότηση για την 
ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
ανέρχεται για το 2021 σε 2 188 000 EUR 
για τη Γερμανία.

Η ενωσιακή χρηματοδότηση για την 
ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
ανέρχεται για το 2021 σε xxx EUR* για τη 
Γερμανία.

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
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το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός], η 
χρηματοδότηση της Ένωσης για την 
ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
ανέρχεται, για το 2022 σε xxx EUR* για 
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τη Γερμανία.
__________________
* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 214 α – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 214α, μετά το πρώτο 
εδάφιο παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο:
«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
και με την επιφύλαξη της εξουσιοδότησης 
από την Επιτροπή, η Φινλανδία δύναται, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο -1 
του κανονισμού (ΕΕ) .../... [Μεταβατικός 
κανονισμός], να συνεχίσει να χορηγεί 
εθνικές ενισχύσεις που χορήγησε το 2020 
σε παραγωγούς βάσει του παρόντος 
άρθρου».

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 214α του κανονισμού ΚΟΑ, η Φινλανδία μπορεί, εφόσον λάβει άδεια 
από την Επιτροπή, να χορηγεί εθνικές ενισχύσεις για ορισμένους τομείς. Η παρούσα τροπολογία 
αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνέχισης της εν λόγω ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου, καθώς η αιφνίδια εξάλειψη των εν λόγω ενισχύσεων θα είχε σημαντικό 
αρνητικό αντίκτυπο σε διάφορους ευαίσθητους τομείς. Η συνέχιση των εν λόγω πληρωμών θα 
διασφαλίσει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα για τους γεωργούς. Η συνέχιση συνάδει με 
την αρχή της παράτασης των ισχυόντων κανόνων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου 
και θα επιτρέψει στους αντίστοιχους τομείς να προσαρμοστούν.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— για τα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα: 267 580 000 EUR,

— για τα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα: xxx EUR*,

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
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το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 
102 080 000 EUR,

— για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 
xxx EUR*,

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
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2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— για τις Καναρίους Νήσους: 
257 970 000 EUR.

— για τις Καναρίους Νήσους: xxx 
EUR*,

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
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2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— για τα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα: 25 900 000 EUR,

— για τα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα: xxx EUR*,
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__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: — για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 
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20 400 000 EUR, xxx EUR*,

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – περίπτωση 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— για τις Καναρίους Νήσους: 
69 900 000 EUR.

— για τις Καναρίους Νήσους: xxx 
EUR*,

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ένωση χρηματοδοτεί τα μέτρα 
που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV 
μέχρι του ποσού των 23 000 000 EUR.

2. Η Ένωση χρηματοδοτεί τα μέτρα 
που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV 
μέχρι του ποσού των xxx EUR*.

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.
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Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ποσό που χορηγείται για τη 
χρηματοδότηση του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού που αναφέρεται στο 
κεφάλαιο III δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
6 830 000 EUR.» 

3. Το ποσό που χορηγείται ετησίως 
για τη χρηματοδότηση του ειδικού 
καθεστώτος εφοδιασμού που αναφέρεται 
στο κεφάλαιο III δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα xxx EUR*. 

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Παράρτημα Ι – μέρος 2 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος 2: Κατανομή της στήριξης της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη (2021)

Μέρος 2: Κατανομή της στήριξης της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη 
(Ετήσια για τη μεταβατική περίοδο όπως 
προβλέπεται στο άρθρο -1 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [Μεταβατικός 
κανονισμός])

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Παράρτημα Ι – μέρος 2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(τρέχουσες τιμές σε EUR)

2021

Βέλγιο 67 178 046

Βουλγαρία 281 711 396
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Τσεχία 258 773 203

Δανία 75 812 623

Γερμανία 989 924 996

Εσθονία 87 875 887

Ιρλανδία 264 670 951

Ελλάδα 509 591 606

Ισπανία 1 001 202 880

Γαλλία 1 209 259 199

Κροατία 281 341 503

Ιταλία 1 270 310 371

Κύπρος 15 987 284

Λετονία 117 307 269

Λιθουανία 195 182 517

Λουξεμβούργο 12 290 956

Ουγγαρία 416 202 472

Μάλτα 12 207 322

Κάτω Χώρες 73 151 195

Αυστρία 480 467 031

Πολωνία 1 317 890 530

Πορτογαλία 493 214 858

Ρουμανία 965 503 339

Σλοβενία 102 248 788

Σλοβακία 227 682 721

Φινλανδία 292 021 227

Σουηδία 211 550 876

Σύνολο ΕΕ 11 230 561 046

Τεχνική βοήθεια 28 146 770

Σύνολο 11 258 707 816

Τροπολογία

(τρέχουσες τιμές σε EUR)

Μεταβατική περίοδος όπως προβλέπεται 
στο άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
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[Μεταβατικός κανονισμός] (ετησίως*)

Βέλγιο X

Βουλγαρία X

Τσεχία X

Δανία X

Γερμανία X

Εσθονία X

Ιρλανδία X

Ελλάδα X

Ισπανία X

Γαλλία X

Κροατία X

Ιταλία X

Κύπρος X

Λετονία X

Λιθουανία X

Λουξεμβούργο X

Ουγγαρία X

Μάλτα X

Κάτω Χώρες X

Αυστρία X

Πολωνία X

Πορτογαλία X

Ρουμανία X

Σλοβενία X

Σλοβακία X

Φινλανδία X

Σουηδία X

Σύνολο ΕΕ X

Τεχνική βοήθεια X

Σύνολο X

___________________
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* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 
(P8_TA(2018)0449), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη εγγραφή 
στον προϋπολογισμό του αρχικού ποσού του γεωργικού αποθεματικού), δηλαδή 383 255 
εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές). Τα 
αριθμητικά στοιχεία που πρέπει να συμφωνηθούν στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει, 
επομένως, να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το 
ΠΔΠ 2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Παράρτημα ΙΙΙ – πίνακας – στήλη 7 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2021
Μεταβατική περίοδος όπως προβλέπεται 

στο άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός] (ετησίως*)

485 604 X
773 772 X
838 844 X
846 125 X

4 823 108 X
167 722 X

1 163 938 X
1 856 029 X
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4 710 172 X
7 147 787 X

344 340 X
3 560 186 X

46 750 X
299 634 X
510 820 X
32 131 X

1 219 770 X
4 507 X

703 870 X
664 820 X

2 972 978 X
584 650 X

1 856 173 X
129 053 X
383 806 X
506 000 X

672 761 X

______________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
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2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Παράρτημα ΙΙΙ – πίνακας – στήλη 7 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2021
Μεταβατική περίοδος όπως προβλέπεται 

στο άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός] (ετησίως*)

485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
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299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
506,0 X

672,8 X

______________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VI – πίνακας – στήλη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

από το 2021 από το 2021

25 721 X*

4 954 X
37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
— —

27 970 X
— —

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

— —
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_______________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκτεταμένα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δεν μπορεί να υποστηρίξει καμιά περικοπή στον γεωργικό προϋπολογισμό στην 
πρόταση για το ΠΔΠ, καθώς το εισόδημα των γεωργών της ΕΕ είναι ήδη κάτω από τον μέσο 
όρο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, ζήτησε τη διατήρηση του συνολικού 
προϋπολογισμού για τον γεωργικό τομέα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η νομοθετική διαδικασία της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως 
ώστε τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να μπορέσουν να προετοιμάσουν όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου και των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε 
πρόταση κανονισμού για τη μετάβαση της ΚΓΠ στις 31 Οκτωβρίου 2019 για το έτος 2021. 

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 δημιουργεί αβεβαιότητα για τους 
γεωργούς και τον γεωργικό τομέα. Για να αμβλυνθεί η αβεβαιότητα, η παρούσα έκθεση 
αναπτύσσει περαιτέρω την πρόταση της Επιτροπής προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχιση 
της εφαρμογής των ισχυόντων κανόνων και αδιάλειπτες πληρωμές στους γεωργούς και 
άλλους δικαιούχους.

Στόχος της εισηγήτριας είναι η οικοδόμηση σταθερότητας και ασφάλειας για τους γεωργούς 
και τον γεωργικό τομέα στο σύνολό του και η διασφάλιση σαφούς πορείας προς την 
κατεύθυνση της νέας περιόδου προγραμματισμού της ΚΓΠ. Αυτό θα επιτευχθεί με έναν 
ισορροπημένο και εξορθολογισμένο μεταβατικό κανονισμό με βάση τους ισχύοντες κανόνες 
της ΚΓΠ. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι αυτό είναι απαραίτητο, καθώς οι γεωργοί και ο τομέας 
των τροφίμων δεν θα γνωρίζουν το τελικό περιεχόμενο του νέου μεταβατικού κανονισμού 
και τις επιπτώσεις του παρά μόνο μερικούς μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της 
νομοθεσίας. Δεδομένου του γεγονότος ότι πολλές επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και παραγγελίες για το επόμενο έτος πραγματοποιούνται τους 
καλοκαιρινούς μήνες, η εισηγήτρια τονίζει την ανάγκη αδιάλειπτης συνέχισης των 
υφιστάμενων κανόνων και δομών και θεωρεί ότι είναι συνετό να υπάρξει ταχεία και σαφής 
λήψη αποφάσεων από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τον εν λόγω κανονισμό. 

Η εισηγήτρια συμφωνεί με την κύρια αρχή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
συνεχιστούν οι παλαιοί κανόνες και τα νέα κονδύλια, αλλά δηλώνει κατηγορηματικά ότι η 
μεταβατική περίοδος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει ως συνέπεια οι γεωργοί να 
εργάζονται βάσει παλιών κανόνων με λιγότερα χρήματα. Το παρόν σχέδιο έκθεσης 
αντιτίθεται σθεναρά σε οποιαδήποτε μείωση της χρηματοδότησης της γεωργίας, καθώς το 
εισόδημα των Ευρωπαίων γεωργών είναι ήδη χαμηλότερο από τον μέσο όρο σε σύγκριση με 
άλλους τομείς. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τηρεί τη διάταξη που εξασφαλίζει ένα 
δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους γεωργούς, όπως κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η έκθεση βασίζεται στη γραμμή του 
προϋπολογισμού που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου ζητείται η διατήρηση της χρηματοδότησης της ΕΕ για τον 
τομέα της γεωργίας στο σημερινό επίπεδο. 

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι ο κανονισμός αυτός αποτελεί σημαντική γέφυρα μεταξύ των 
περιόδων προγραμματισμού της ΚΓΠ και θεωρεί ότι ο μεταβατικός κανονισμός θα πρέπει να 
προσφέρει στα κράτη μέλη επαρκή χρόνο για να προετοιμάσουν τα αντίστοιχα εθνικά 
στρατηγικά τους σχέδια, καθώς και τις διοικητικές δομές και τις δομές ΤΠ που απαιτούνται 
για την επιτυχή εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου. Ως εκ τούτου, μια επαρκής περίοδος 
μετάβασης που θα τηρεί τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα θα παράσχει την απαραίτητη 
σταθερότητα και ασφάλεια στον γεωργικό τομέα κατά τη μετάβαση προς τη νέα περίοδο 
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προγραμματισμού της ΚΓΠ. 

Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
πραγματοποιούν εκτενείς διαβουλεύσεις με τους γεωργούς και όλους τους σχετικούς 
συμφεροντούχους κατά την προετοιμασία των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ. 
Αναφέρεται ότι οι εργασίες για την ανάπτυξη των στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών 
θα πρέπει να αναληφθούν χωρίς καθυστέρηση για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των 
γεωργών σε νέα περίοδο προγραμματισμού.

Διάρκεια 

Στην πρότασή της, η Επιτροπή πρότεινε μεταβατική περίοδο ενός έτους. Ενώ η εισηγήτρια 
υποστηρίζει καταρχήν αυτή τη διάρκεια, είναι προφανές ότι, λόγω της πολυπλοκότητας και 
της κατάστασης στη διαδικασία λήψης απόφασης για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο και τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, υπάρχει η πιθανότητα να μην επαρκεί μια μεταβατική 
περίοδος ενός έτους. Σύμφωνα με την πρόταση για την ΚΓΠ κατά την περίοδο μετά το 2020, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι τα κράτη μέλη και οι εθνικές διοικήσεις θα χρειαστούν 
τουλάχιστον περιθώριο ενός έτους για την κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει στη συνέχεια περιθώριο αρκετούς μήνες για τη διαδικασία 
έγκρισης. Για τους λόγους αυτούς και αν και συμφωνεί με την αρχή της μεταβατικής 
περιόδου ενός έτους, η εισηγήτρια προτείνει τη θέσπιση διασφάλισης που θα επιτρέψει την 
παράταση της μεταβατικής περιόδου για ένα επιπλέον έτος, εάν χρειαστεί. 

Η προθεσμία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, που τίθεται 
για την ενεργοποίηση της διασφάλισης υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυπλοκότητα της νομοθετικής διαδικασίας και τον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται για την 
επιτυχή εφαρμογή των νέων κανόνων της ΚΓΠ. Κατά τον καθορισμό προθεσμίας συμβατής 
με το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα, η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι το σημείο κατά το 
οποίο επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών αντιπροσωπεύει επαρκή εγγύηση 
προς τα κράτη μέλη για την έναρξη της διαδικασίας προετοιμασίας. Κατά την άποψη της 
εισηγήτριας, η συμφωνία αυτή θα πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Η εισηγήτρια υιοθετεί μια ρεαλιστική προσέγγιση για τον μεταβατικό κανονισμό και 
υπογραμμίζει ότι αυτός θα πρέπει να διαχωρίζεται από τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. 
Κατευθυντήρια αρχή της εισηγήτριας για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης είναι ότι δεν θα 
πρέπει να εισαχθούν νέες πρωτοβουλίες στους μεταβατικούς κανόνες. Βάση της προσέγγισης 
αυτής είναι ότι η εν λόγω νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ εντός 11 μηνών από την υποβολή της 
παρούσας έκθεσης και δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε ρεαλιστικό να ζητείται από τους 
Ευρωπαίους γεωργούς να εφαρμόσουν νέα μέτρα, τα οποία δεν έχουν συζητηθεί πλήρως και 
δεν έχουν εγκριθεί από τους συννομοθέτες πριν από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας. 

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, θα θεσπιστούν νέα μέτρα και κανόνες και η 
Επιτροπή έχει επισημάνει ότι απαιτείται περαιτέρω εξέταση των μέτρων και των κανόνων 
αυτών με βάση την ανακοίνωσή της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που 
δημοσιεύτηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2019. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία αποτελεί σημαντική και γενική πρόταση για τη διαμόρφωση του μακροπρόθεσμου 
μέλλοντος της ευρωπαϊκής γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων. Ωστόσο, η εισηγήτρια 
πιστεύει ότι οι εκτιμήσεις αυτές πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο των προτάσεων 
μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και όχι στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι θα 
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υπήρχε ο κίνδυνος να έχουμε δύο παράλληλες διαδικασίες μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα 
αποτελούσαν σημαντική και δαπανηρή αβεβαιότητα για τους γεωργούς και τον τομέα της 
γεωργίας συνολικά.

Οικοδόμηση της συνέχειας και της δυνατότητας μετάβασης 

Η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου πρέπει να βασίζονται σε ισχύοντες κανόνες και εργαλεία. Όσον αφορά 
τη συνέχιση των ισχυόντων κανόνων της ΚΓΠ, η εισηγήτρια έχει προτείνει τα κράτη μέλη να 
είναι σε θέση να αυξήσουν τη συγχρηματοδότηση τους στον δεύτερο πυλώνα. Είναι 
σημαντικό να επιτραπεί η συνέχιση των τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 
χωρίς περικοπές για τους γεωργούς και τους δικαιούχους. 

Επιπλέον, η δυνατότητα αυτή θα στηρίξει τη δέσμευση των κρατών μελών να διατηρήσουν 
τα περιβαλλοντικά μέτρα τουλάχιστον στο τρέχον επίπεδο, όπως προτείνεται από την 
Επιτροπή. Στην έκθεση προτείνεται ότι τα κράτη μέλη θα έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν 
το πεδίο εφαρμογής των αγροπεριβαλλοντικών και κλιματικών μέτρων τους στο πλαίσιο του 
προγράμματός τους για την αγροτική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Η έκθεση προσαρμόζει τη διαδικασία έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
παράταση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την εισηγήτρια, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς την απόφασή της αν απορρίπτει την παράταση 
των προγραμμάτων, κάτι που θα συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου και της 
συνέχειας των πληρωμών στους γεωργούς εγκαίρως. Αναφέρεται ότι η έγκαιρη και 
λεπτομερής καθοδήγηση για τα κράτη μέλη είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί 
κάθε κίνδυνος για τη σταθερότητα του γεωργικού τομέα.

Στην έκθεση προτείνεται ο εξορθολογισμός της διάρκειας των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που έχουν ήδη εγκριθεί. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου 
και να καταστεί δυνατή η ίση μεταχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών, αυτά θα πρέπει να επιτραπεί να συνεχίσουν αμετάβλητα μέχρι τις 
αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες τους.

Για τα περισσότερα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος ένας 
περιορισμός μέγιστης διάρκειας 3 ετών στις νέες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται το 2021. 
Από την άλλη πλευρά, τα μέτρα για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα δυνάμει του 
άρθρου 28 παράγραφος 5 του κανονισμού 1305/2013 που συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, των οδηγιών για το Natura 2000 ή της εκπλήρωσης του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/842 για τον επιμερισμό των προσπαθειών, εξαρτώνται από τη 
δυνατότητα παροχής μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων για την αποζημίωση των δικαιούχων για 
διατήρηση της γης σύμφωνα με τις προαναφερθείσες νομικές πράξεις. Ως εκ τούτου, το όριο 
των 3 ετών δεν θα πρέπει να ισχύει για τα εν λόγω μέτρα υπό τον όρο ότι τα εν λόγω μέτρα 
θα ενσωματωθούν στο νέο πλαίσιο στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Η εισηγήτρια προτείνει να ακολουθηθεί η λογική της συνέχισης των ισχυόντων κανόνων και 
για τη μεταβατική εθνική ενίσχυση και άλλα παρόμοια συστήματα, τα οποία δεν 
παρατάθηκαν στην πρόταση της Επιτροπής. Η προσέγγιση αυτή θα ακολουθήσει τον γενικό 
στόχο του να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη συνέχιση της στήριξης προς τους γεωργούς και 
άλλους δικαιούχους κατά τη μεταβατική περίοδο και θα επιτρέψει στους αντίστοιχους τομείς 
να προσαρμοστούν. Μέσω της συνέχισης των εν λόγω πληρωμών, μπορούν να 
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εξασφαλιστούν για τους γεωργούς η σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και η ικανότητα 
σχεδιασμού. Η κατάργηση των εν λόγω πληρωμών από τη μια ημέρα στην άλλη θα είχε 
σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο σε διάφορους ευαίσθητους γεωργικούς τομείς στην Ευρώπη. 

Η έκθεση προετοιμάζει το έδαφος για την ομαλότερη μετάβαση στη νέα ΚΓΠ με την αύξηση 
της τεχνικής βοήθειας και την ενθάρρυνση των κρατών μελών να αρχίσουν την προετοιμασία 
των στρατηγικών σχεδίων το συντομότερο δυνατόν. Η μετάβαση σε νέα περίοδο 
προγραμματισμού παρουσιάζει περαιτέρω διοικητικές απαιτήσεις για τις εθνικές διοικήσεις, 
με πιθανό κίνδυνο επιπτώσεων για τους τελικούς δικαιούχους. Ο σημαντικός χαρακτήρας των 
προτεινόμενων αλλαγών στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα απαιτήσει επίσης σημαντικό 
σχεδιασμό και δεσμεύσεις από τον γεωργικό τομέα κατά την εφαρμογή και την επίτευξη των 
στόχων και των φιλοδοξιών. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων που διατίθενται για 
τεχνική βοήθεια κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να αναπτυχθούν 
κατάλληλα τα αναγκαία εργαλεία και μέτρα για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Ένα 
υψηλότερο ποσό τεχνικής βοήθειας θα πρέπει να αντισταθμιστεί μετά τη μεταβατική περίοδο 
και την οικονομική επιβάρυνση να μην την επωμισθούν οι γεωργοί. 


