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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για το 2021-
2027 ένα σημαντικό τμήμα του 
προϋπολογισμού της Ένωσης θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να διατίθεται για τη 
γεωργία, η οποία αποτελεί κοινή πολιτική 
στρατηγικής σημασίας. Ως εκ τούτου, το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για την ΚΓΠ θα 
πρέπει να ανέλθει σε 383,255 δισ. EUR σε 
τιμές 2018 (431,946 δισ. EUR σε 
τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, η 
συμβιβαστική τροπολογία αντικατοπτρίζει την τελευταία κατανομή του ΠΔΠ ανά πρόγραμμα, 
όπως προτείνεται από τους εισηγητές για το ΠΔΠ και εγκρίνεται στην ενδιάμεση έκθεση σχετικά 
με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 
—θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στις 14 Μαρτίου και στις 30 
Μαΐου 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο ψήφισμά του σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-
2027, τόνισε τη σημασία των οριζόντιων 
αρχών που θα πρέπει να διέπουν το ΠΔΠ 
2021-2027 και όλες τις συναφείς 
πολιτικές της Ένωσης. Το Κοινοβούλιο 
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επαναβεβαίωσε, στο πλαίσιο αυτό, τη 
θέση του ότι η Ένωση πρέπει να 
εκπληρώσει τη δέσμευσή της να 
πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του 
ΟΗΕ και θεώρησε λυπηρή την έλλειψη 
σαφούς και ορατής δέσμευσης για τον 
σκοπό αυτόν στις εν λόγω προτάσεις. Ως 
εκ τούτου, το Κοινοβούλιο ζήτησε να 
ενσωματωθούν οι ΣΒΑ σε όλες τις 
πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ένωσης 
για το επόμενο ΠΔΠ. Τόνισε, επιπλέον, 
ότι η εξάλειψη των διακρίσεων είναι 
ουσιώδης για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της ΕΕ με στόχο τη 
διαμόρφωση μιας Ευρώπης χωρίς 
αποκλεισμούς και ζήτησε, ως εκ τούτου, 
να συμπεριλαμβάνονται η συνεκτίμηση 
της διάστασης του φύλου και δεσμεύσεις 
υπέρ της ισότητας των φύλων σε όλες τις 
ενωσιακές πολιτικές και πρωτοβουλίες 
στο επόμενο ΠΔΠ. Το Κοινοβούλιο 
υπογράμμισε στο ψήφισμά του ότι, μετά 
τη Συμφωνία του Παρισιού, οι σχετικές 
με το κλίμα εγκάρσιες δαπάνες θα πρέπει 
να αυξηθούν σημαντικά σε σύγκριση με 
το σημερινό ΠΔΠ και να φτάσουν το 30 
% το συντομότερο δυνατό και το 
αργότερο έως το 2027.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Στο ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και 
τους ιδίους πόρους, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέφρασε τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής της 
2ας Μαΐου 2018 σχετικά με το ΠΔΠ για 
την περίοδο 2021-2027 οδηγεί απευθείας 
σε μείωση κατά 15 % όσον αφορά το 
επίπεδο της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής, και εξέφρασε την ιδιαίτερη 
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αντίθεσή του προς οποιεσδήποτε ριζικές 
περικοπές θα επηρεάσουν αρνητικά τον 
χαρακτήρα και τους στόχους αυτής της 
πολιτικής. Εν προκειμένω, έθεσε επίσης 
υπό αμφισβήτηση την πρόταση για 
δραστική περικοπή του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης κατά περισσότερο από 25 %·

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς 
αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο 
εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Στην ΚΓΠ που 
βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει 
τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές 
προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως 
προς την επίτευξη των στόχων και τον 
τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά 
δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς 
αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο 
εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Στην ΚΓΠ που 
βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει 
τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές 
προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως 
προς την επίτευξη των στόχων και τον 
τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά 
δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Η ΚΓΠ 
συμβάλλει επίσης στην εκπλήρωση της 
δέσμευσης της Ένωσης και των κρατών 
μελών της όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Το μέλλον της γεωργίας θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην παραγωγή τροφίμων 
υψηλής ποιότητας, καθώς εκεί έγκειται 
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
Ευρώπης. Τα πρότυπα της Ένωσης θα 
πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν 
όπου αυτό είναι εφικτό, και θα πρέπει να 
προβλεφθούν μέτρα για την περαιτέρω 
αύξηση της μακροπρόθεσμης 
παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα της 
παραγωγής τροφίμων, καθώς και για την 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την 
αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, 
ενισχύοντας έτσι τον ρόλο της Ένωσης 
ως παγκόσμιου ηγέτη.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι συνέργειες μεταξύ του ΕΓΤΑΑ και 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας από το 
ΕΓΤΑΑ, και ιδίως εκείνων που απορρέουν 
από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
για την «γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», που οδηγούν σε 
καινοτομίες στον γεωργικό τομέα και στις 
αγροτικές περιοχές.

(6) Οι συνέργειες μεταξύ του ΕΓΤΑΑ και 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
άλλες ενωσιακές πολιτικές και οι διεθνείς 
δεσμεύσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη 
βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας και της καινοτομίας από το 
ΕΓΤΑΑ, και ιδίως εκείνων που απορρέουν 
από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
για την «γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», που οδηγούν σε 
καινοτομίες στον γεωργικό τομέα και στις 
αγροτικές περιοχές.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
δίκαιη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων 
μεταξύ των κρατών μελών και να 
καλυφθούν τα κενά μεταξύ των διάφορων 
περιφερειών της Ένωσης, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη αξιόπιστοι 
κοινωνικοοικονομικοί δείκτες και το 
κόστος παραγωγής. Από την άποψη αυτή, 
είναι ζωτικής σημασίας να 
εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για όλους τους γεωργούς 
στην Ένωση, λαμβανομένων υπόψη των 
τρωτών σημείων και των ιδιαιτεροτήτων 
των οικονομιών μικρής κλίμακας, καθώς 
και να εφαρμοστούν μέτρα για την 
άμβλυνση της αστάθειας των τιμών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Για την επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης για το κλίμα, οι στόχοι σχετικά 
με τη δράση για το κλίμα θα πρέπει να 
αντιστοιχούν συνολικά σε τουλάχιστον 
25 % των δαπανών του προϋπολογισμού 
της ΕΕ για τη στήριξη των στόχων για το 
κλίμα κατά την περίοδο 2021-2027 του 
ΠΔΠ, και να τεθεί ετήσιος στόχος 30 % 
το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 
μέχρι το 2027. Προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα πρέπει να 
καθοριστούν στόχοι για τη δράση για το 
κλίμα σε νομοθετικές πράξεις που 
αφορούν συγκεκριμένα το πρόγραμμα, 
και να απαιτείται η εκ των προτέρων 
ειδική διάθεση κονδυλίων για όλες τις 
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διαδικασίες προγραμματισμού και 
σχεδιασμού, και όχι ο εκ των υστέρων 
λογιστικός έλεγχος. Οι μηχανισμοί για την 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην 
κλιματική αλλαγή θα πρέπει να 
ενοποιηθούν με τη μεταρρύθμιση, τη 
διεύρυνση και τη συγκεντροποίηση του 
συστήματος των δεικτών του Ρίο, με 
σκοπό τη διαφοροποίηση μεταξύ 
μετριασμού και προσαρμογής, καθώς και 
μεταξύ τομέων, και με την 
πραγματοποίηση αξιολογήσεων στη βάση 
της αρχής «προτεραιότητα στην 
ενεργειακή απόδοση» στη διάρκεια του 
σχεδιασμού για επενδύσεις σε υποδομές, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό για τη 
διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 
καθώς και με την εφαρμογή σαφών 
κριτηρίων αποκλεισμού. Τα πλαίσια 
επιδόσεων θα πρέπει να βασίζονται σε 
κατάλληλους και λεπτομερείς δείκτες 
επιδόσεων και αποτελεσμάτων, που 
δείχνουν το επίπεδο φιλοδοξίας και 
εξετάζουν τα αποτελέσματα με βάση την 
προοπτική των εθνικών αναγκών, στόχων 
και ευκαιριών.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Υπό το πρίσμα της ανάγκης 
γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος 
στον γεωργικό τομέα της Ένωσης και 
βελτίωσης της πρόσβασης σε 
χρηματοοικονομικά μέσα για ομάδες 
προτεραιότητας, ιδίως νεαρούς γεωργούς 
και νεοεισερχόμενους που παρουσιάζουν 
υψηλότερα ποσοστά κινδύνου, η χρήση 
της εγγύησης του InvestEU και ο 
συνδυασμός επιχορηγήσεων και 
χρηματοοικονομικών μέσων θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί. Δεδομένου ότι η χρήση 
χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των 

(42) Υπό το πρίσμα της ανάγκης 
γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος 
στον γεωργικό τομέα της Ένωσης και 
βελτίωσης της πρόσβασης σε 
χρηματοοικονομικά μέσα για ομάδες 
προτεραιότητας, ιδίως νεαρούς γεωργούς, 
γυναίκες και νεοεισερχόμενους που 
παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά 
κινδύνου, η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU και ο συνδυασμός 
επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών 
μέσων θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. 
Δεδομένου ότι η χρήση 
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κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω 
των διαφορών στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του 
τραπεζικού τομέα, την ύπαρξη επισφαλών 
κεφαλαίων, την εξοικείωση των δημόσιων 
διοικήσεων και το πιθανό φάσμα των 
δικαιούχων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθορίσουν στο στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ τους κατάλληλους στόχους, τους 
δικαιούχους και τους προτιμησιακούς 
όρους, καθώς και άλλους πιθανούς 
κανόνες επιλεξιμότητας.

χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των 
κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω 
των διαφορών στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του 
τραπεζικού τομέα, την ύπαρξη επισφαλών 
κεφαλαίων, την εξοικείωση των δημόσιων 
διοικήσεων και το πιθανό φάσμα των 
δικαιούχων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθορίσουν στο στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ τους κατάλληλους στόχους, τους 
δικαιούχους και τους προτιμησιακούς 
όρους, καθώς και άλλους πιθανούς 
κανόνες επιλεξιμότητας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη 
σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους 
αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα 
στις πολιτικές της Ένωσης και στην 
επίτευξη ενός γενικού στόχου 25% των 
δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης 
για τη στήριξη των στόχων για το κλίμα. 
Οι δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ 
αναμένεται ότι θα συμβάλουν καλύπτοντας 
το 40 % του συνολικού χρηματοδοτικού 
κονδυλίου της ΚΓΠ στους στόχους για το 
κλίμα. Οι σχετικές δράσεις θα 
προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και της εφαρμογής του 
προγράμματος, και θα αξιολογούνται εκ 
νέου στο πλαίσιο των σχετικών 
αξιολογήσεων και επανεξετάσεων.

(52) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη 
σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους 
αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα 
στις πολιτικές της Ένωσης και στην 
επίτευξη ενός γενικού στόχου τουλάχιστον 
25% των δαπανών του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για τη στήριξη των στόχων για 
το κλίμα κατά την περίοδο 2021-2027 του 
ΠΔΠ, και ενός ετήσιου στόχου 30% το 
συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 
μέχρι το 2027. Οι δράσεις στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ αναμένεται ότι θα συμβάλουν 
καλύπτοντας το 45 % του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου της ΚΓΠ στους 
στόχους για το κλίμα. Οι σχετικές δράσεις 
θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και της εφαρμογής του 
προγράμματος, και θα αξιολογούνται εκ 
νέου στο πλαίσιο των σχετικών 
αξιολογήσεων και επανεξετάσεων.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55α) Το νέο μοντέλο υλοποίησης δεν 
πρέπει να θέσει υπό αμφισβήτηση την 
ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς ούτε τον 
ιστορικά ευρωπαϊκό χαρακτήρα της 
ΚΓΠ, που πρέπει να εξακολουθήσει να 
είναι μια πραγματικά κοινή πολιτική, 
διασφαλίζοντας ευρωπαϊκή προσέγγιση 
και ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 79 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(79α) Μετά το 2020, η ΚΓΠ πρέπει να 
στηρίξει αποτελεσματικότερα τους 
γεωργούς, με στόχο την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των τιμών και των 
εισοδημάτων.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80α) Οι εμπορικές συμφωνίες που 
έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες, σε σχέση 
με τον γεωργικό τομέα, πρέπει να 
περιλαμβάνουν μηχανισμούς και ρήτρες 
διασφάλισης ώστε να εξασφαλίζονται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
γεωργών της ΕΕ και των γεωργών τρίτων 
χωρών και να προστατεύονται οι 
καταναλωτές.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο τίτλος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, ο τίτλος 
ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ και τα άρθρα 41 και 43 του 
κανονισμού (ΕΕ) [ΕΚ] [ΚΚΔ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου26 εφαρμόζονται στη στήριξη 
που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

2. Ο τίτλος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, ο τίτλος 
ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ και τα άρθρα 41 και 43 του 
κανονισμού (ΕΕ) [ΕΚ] [ΚΚΔ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου26 εφαρμόζονται στη στήριξη 
που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια 
μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και 
των στρατηγικών σχεδίων.

_________________ _________________

26 Κανονισμός (ΕΕ) [.../...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [ημερομηνία] [πλήρης 
τίτλος] (ΕΕ L).

26 Κανονισμός (ΕΕ) [.../...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [ημερομηνία] [πλήρης 
τίτλος] (ΕΕ L).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της 
αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας, των 
τροφίμων και των αγροτικών περιοχών και 
συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων 
γενικών στόχων:

Η ΚΓΠ εξακολουθεί να είναι κοινή 
πολιτική της Ένωσης και 
χρηματοδοτείται επαρκώς ώστε να 
εκπληρωθούν οι στόχοι της και να
επιτευχθούν οι φιλοδοξίες μιας 
αναθεωρημένης και αποτελεσματικής 
ΚΓΠ. Η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το 
ΕΓΤΑΑ αποσκοπεί στην περαιτέρω 
βελτίωση της αειφόρου ανάπτυξης της 
γεωργίας, των τροφίμων και των 
αγροτικών περιοχών και συμβάλλει στην 
επίτευξη των ακόλουθων γενικών στόχων:
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·

ζ) ενισχυμένη στήριξη των οικογενειακών 
εκμεταλλεύσεων, προσέλκυση γυναικών 
και νέων γεωργών και διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 
της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-
οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας·

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 
της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές, 
απομακρυσμένες, υποκείμενες σε 
φυσικούς περιορισμούς και ορεινές
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-
οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 
της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-
οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας·

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, 
της ισότητας των φύλων, της αποφυγής 
των διακρίσεων και της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της βιο-οικονομίας 
και της βιώσιμης δασοκομίας·
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την επιδίωξη των ειδικών στόχων, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
απλούστευση και την απόδοση της 
στήριξης της ΚΓΠ.

2. Κατά την επιδίωξη των ειδικών στόχων, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
απλούστευση και την απόδοση της 
στήριξης της ΚΓΠ. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι ο οικονομικός έλεγχος, ο 
έλεγχος επιδόσεων και οι λειτουργίες 
λογιστικού ελέγχου διεκπεραιώνονται με 
τα ίδια υψηλά πρότυπα συνεχούς 
βελτίωσης σε όλα τα κράτη μέλη, με 
πλήρη σεβασμό των αρχών της 
επικουρικότητας και της ευελιξίας.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 
στα άρθρα 5 και 6 παράγραφος 1 
αξιολογείται βάσει κοινών δεικτών που 
αφορούν τις εκροές, τα αποτελέσματα και 
τις επιπτώσεις. Το σύνολο των κοινών 
δεικτών περιλαμβάνει:

Η επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 
στα άρθρα 5 και 6 παράγραφος 1 
αξιολογείται με την εφαρμογή μιας 
προσέγγισης βασισμένης στα 
αποτελέσματα και βάσει κοινών δεικτών 
που αφορούν τις εκροές, τα αποτελέσματα 
και τις επιπτώσεις. Το σύνολο των κοινών 
δεικτών περιλαμβάνει:

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος που αποφασίζει να 
χορηγήσει τη βασική εισοδηματική 
στήριξη βάσει των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
διαχειρίζεται εθνικό απόθεμα.

1. Κάθε κράτος μέλος που αποφασίζει να 
χορηγήσει τη βασική εισοδηματική 
στήριξη βάσει των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
διαχειρίζεται εθνικό απόθεμα σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Το συνολικό ποσό της στήριξης της 
Ένωσης που προορίζεται για τύπους 
παρεμβάσεων για το ΕΓΤΕ δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2027 είναι 286,543 δισ. EUR 
σε τιμές 2018 (322,948 δισ. EUR σε 
τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, η 
συμβιβαστική τροπολογία αντικατοπτρίζει την τελευταία κατανομή του ΠΔΠ ανά πρόγραμμα, 
όπως προτείνεται από τους εισηγητές για το ΠΔΠ και εγκρίνεται στην ενδιάμεση έκθεση σχετικά 
με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 
—θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Το συνολικό ποσό της στήριξης της 
Ένωσης που προορίζεται για τύπους 
παρεμβάσεων για το ΕΓΤΕ δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2027 είναι 96,712 δισ. EUR 
σε τιμές 2018 (108,999 δισ. EUR σε 
τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, η 
συμβιβαστική τροπολογία αντικατοπτρίζει την τελευταία κατανομή του ΠΔΠ ανά πρόγραμμα, 
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όπως προτείνεται από τους εισηγητές για το ΠΔΠ και εγκρίνεται στην ενδιάμεση έκθεση σχετικά 
με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 
—θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας.

.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συνολικό ποσό της στήριξης 
της Ένωσης που προορίζεται για τύπους 
παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2027 είναι 78 811 
εκατομμύρια EUR, σε τρέχουσες τιμές, 
σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 202738.

διαγράφεται

__________________

38 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου 
για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 
2021-2027 Ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών, COM (2018) 
322 τελικό.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το 0,25 % των πόρων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 προορίζεται για τη 
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 
τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 7 
του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιου 

2. Το 0,25 % των πόρων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 79
προορίζεται για τη χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων τεχνικής βοήθειας με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
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κανονισμού], συμπεριλαμβανομένων του 
ευρωπαϊκού δικτύου για την Κοινή 
Γεωργική Πολιτική, που αναφέρεται στο 
άρθρο 113 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, και της Ευρωπαϊκής 
Σύμπραξης καινοτομίας για τη γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, που 
αναφέρεται στο άρθρο 114 του παρόντος 
κανονισμού. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
ενδέχεται να αφορούν προηγούμενες και 
επόμενες περιόδους του στρατηγικού 
σχεδίου για την ΚΓΠ.

(ΕΕ) [οριζόντιου κανονισμού], 
συμπεριλαμβανομένων του ευρωπαϊκού 
δικτύου για την Κοινή Γεωργική Πολιτική, 
που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, 
και της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
καινοτομίας για τη γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, που 
αναφέρεται στο άρθρο 114 του παρόντος 
κανονισμού. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
ενδέχεται να αφορούν προηγούμενες και 
επόμενες περιόδους του στρατηγικού 
σχεδίου για την ΚΓΠ.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Βάσει της ανάλυσης σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις 
ευκαιρίες και τις απειλές (ΠΑΕΑ) που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
ενδιάμεση αξιολόγηση για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
ενδιάμεση αξιολόγηση για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
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τη συνάφεια, τη συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ μέχρι το τέλος του τρίτου έτους 
μετά την έναρξη εφαρμογής των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι. Η 
Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες 
τις σχετικές πληροφορίες που είναι ήδη 
διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο [128] 
του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού].

τη συνάφεια, τη συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ, καθώς και τη χρησιμοποίηση 
από τα κράτη μέλη των μεταβιβάσεων 
μεταξύ των άμεσων ενισχύσεων και των 
κατανομών του ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με το 
άρθρο 90 του παρόντος κανονισμού,
μέχρι το τέλος του τρίτου έτους μετά την 
έναρξη εφαρμογής των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη 
τους δείκτες που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι. Η Επιτροπή μπορεί να 
χρησιμοποιήσει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες 
σύμφωνα με το άρθρο [128] του [νέου 
δημοσιονομικού κανονισμού].

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή προβαίνει σε εκ των 
υστέρων αξιολόγηση για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
τη συνάφεια, τη συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία της Ένωσης στο ΕΓΤΕ 
και στο ΕΓΤΑΑ.

3. Η Επιτροπή προβαίνει σε εκ των 
υστέρων αξιολόγηση για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
τη συνάφεια, τη συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία της Ένωσης στο ΕΓΤΕ 
και στο ΕΓΤΑΑ, καθώς και τη 
χρησιμοποίηση από τα κράτη μέλη των 
μεταβιβάσεων μεταξύ των άμεσων 
ενισχύσεων και των κατανομών του 
ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
παρόντος κανονισμού.
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