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Τροπολογία 17
Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) 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 
επαναβεβαίωσε, στο πλαίσιο αυτό, τη 
θέση του ότι η ΕΕ 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.

Or. en
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Τροπολογία 18
Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) 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 
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 %·

Or. en

Τροπολογία 19
Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η 
συνολική χρηματοδότηση που 
κατανέμεται στην Κοινή Γεωργική 
Πολιτική 2021-2027 για την ΕΕ των 27 
τουλάχιστον στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-
2020 σε σταθερές τιμές.

Or. en
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Τροπολογία 20
Eider Gardiazabal Rubial

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.

Or. en

Τροπολογία 21
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Θεωρεί ότι η ΚΓΠ, που 
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αντιμετωπίζει νέες και ολοένα 
μεγαλύτερες προκλήσεις προς το 
συμφέρον της κοινότητας συνολικά, 
μπορεί να επιτύχει τους στόχους της μόνο 
με επαρκή χρηματοδότηση· ως εκ 
τούτου, υπογραμμίζει ότι στο επόμενο 
ΠΔΠ ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ θα 
πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στο 
τρέχον επίπεδο.

Or. it

Τροπολογία 22
Jordi Solé

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Για να επιτευχθούν οι ενωσιακοί 
και οι διεθνείς στόχοι για το κλίμα, οι 
στόχοι της δράσης για το κλίμα θα πρέπει 
συνολικά να μην υπολείπονται του 30%.
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, θα πρέπει να καθοριστούν 
υποχρεωτικοί στόχοι για την κλιματική 
δράση σε νομοθετικές πράξεις που 
αφορούν συγκεκριμένα το πρόγραμμα, 
και να απαιτείται η εκ των προτέρων 
ειδική διάθεση κονδυλίων για όλες τις 
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 συγκέντρωση 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 
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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.

Or. en

Τροπολογία 23
Jordi Solé

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 α) Το άρθρο 8 ΣΛΕΕ θεσπίζει την 
αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες 
της ΕΕ. Η ορθή εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
απαιτεί τη διάθεση επαρκών πόρων και 
τη διαφάνεια στις γραμμές του 
προϋπολογισμού που προορίζονται για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων 
και την καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φύλου.

Or. en

Τροπολογία 24
Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Οι γυναίκες στις αγροτικές 
περιοχές της ΕΕ αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από το 
50% του συνολικού ενεργού πληθυσμού, 
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αλλά αντιστοιχούν μόλις στο 45% περίπου 
του συνολικού οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού. Σε πολλά κράτη μέλη, οι 
γυναίκες στις αγροτικές περιφέρειες έχουν 
περιορισμένη πρόσβαση σε θέσεις 
απασχόλησης στη γεωργία ή σε άλλους 
τομείς της αγοράς εργασίας, και έτσι 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο μισθολογικό 
χάσμα σε σύγκριση με τις γυναίκες σε 
άλλες περιοχές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να προωθούν, να ενθαρρύνουν και να 
δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την 
ισότητα των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και για την εναρμόνιση της 
επαγγελματικής και της προσωπικής 
ζωής στις αγροτικές περιοχές, και να 
εξασφαλίζουν προοπτικές και ευκαιρίες 
για τις γυναίκες σε γεωργική και μη 
γεωργική απασχόληση, σύμφωνα με την 
αρχή της ισότητας και της έλλειψης 
διακρίσεων στις πολιτικές και τα 
προγράμματα της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 25
Eider Gardiazabal Rubial

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 
κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω 
των διαφορών στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του 

(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 
χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των 
κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω 
των διαφορών στην πρόσβαση στη 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 26
Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Οι νεαροί γεωργοί και οι 
νεοεισερχόμενοι εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον 
αφορά την πρόσβαση στη γη, τις υψηλές 
τιμές και την πρόσβαση στο πιστωτικό 
σύστημα. Οι επιχειρήσεις τους απειλούνται 
περισσότερο από τη μεταβλητότητα των 
τιμών (τόσο για εισροές όσο και για 
προϊόντα) και οι ανάγκες τους όσον αφορά 
την κατάρτιση σε επιχειρηματικές 
δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης 
κινδύνου είναι υψηλές. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη για τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προβλέψουν μια 
στρατηγική προσέγγιση και να 
προσδιορίσουν ένα σαφές και συνεκτικό 
σύνολο παρεμβάσεων για την ανανέωση 
των γενεών, στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου στόχου που αφορά το θέμα 
αυτό. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν, στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ, προτιμησιακούς 
όρους για τα χρηματοοικονομικά μέσα για 
τους νέους γεωργούς και τους 
νεοεισερχομένους και να συμπεριλάβουν 
στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ 

(43) Οι νεαροί γεωργοί, οι γυναίκες και 
οι νεοεισερχόμενοι εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον 
αφορά την πρόσβαση στη γη, τις υψηλές 
τιμές και την πρόσβαση στο πιστωτικό 
σύστημα. Οι επιχειρήσεις τους απειλούνται 
περισσότερο από τη μεταβλητότητα των 
τιμών (τόσο για εισροές όσο και για 
προϊόντα) και οι ανάγκες τους όσον αφορά 
την κατάρτιση σε επιχειρηματικές 
δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης 
κινδύνου είναι υψηλές. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη για τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προβλέψουν μια 
στρατηγική προσέγγιση και να 
προσδιορίσουν ένα σαφές και συνεκτικό 
σύνολο παρεμβάσεων για την ανανέωση 
των γενεών, στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου στόχου που αφορά το θέμα 
αυτό. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν, στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ, προτιμησιακούς 
όρους για τα χρηματοοικονομικά μέσα για 
τους νέους γεωργούς και τους 
νεοεισερχομένους και να συμπεριλάβουν 
στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ 
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τη δέσμευση τουλάχιστον ενός ποσού που 
θα αντιστοιχεί στο 2% του κονδυλίου των 
ετήσιων άμεσων ενισχύσεων. Το μέγιστο 
ποσό της ενίσχυσης για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών και την ίδρυση αγροτικών 
επιχειρήσεων πρέπει να αυξηθεί έως και 
στα 100,000 ΕΥΡΩ στα οποία μπορούν να 
έχουν πρόσβαση μέσω ή και σε συνδυασμό 
με χρηματοοικονομικά μέσα.

τη δέσμευση τουλάχιστον ενός ποσού που 
θα αντιστοιχεί στο 2% του κονδυλίου των 
ετήσιων άμεσων ενισχύσεων. Το μέγιστο 
ποσό της ενίσχυσης για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών και την ίδρυση αγροτικών 
επιχειρήσεων πρέπει να αυξηθεί έως και 
στα 100,000 ΕΥΡΩ στα οποία μπορούν να 
έχουν πρόσβαση μέσω ή και σε συνδυασμό 
με χρηματοοικονομικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 27
Karine Gloanec Maurin

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 30% 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 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.

Or. en

Τροπολογία 28
Giovanni La Via
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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.

Or. it

Τροπολογία 29
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 79 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Τροπολογία 30
Giovanni La Via

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 
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γεωργών της ΕΕ και των γεωργών τρίτων 
χωρών και να προστατεύονται οι 
καταναλωτές.

Or. it

Τροπολογία 31
Karine Gloanec Maurin

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 
Συμβουλίου26εφαρμόζονται 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).

Or. en

Τροπολογία 32
Eider Gardiazabal Rubial

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

Or. en
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Τροπολογία 33
Anneli Jäätteenmäki

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·

Or. en

Τροπολογία 34
Eider Gardiazabal Rubial

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·

Or. en

Τροπολογία 35
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή έχει δικαιοδοσία να διαγράφεται·
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εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι με 
σκοπό την προσαρμογή των κοινών 
δεικτών επιδόσεων, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η 
πείρα από την εφαρμογή τους ή η 
προσθήκη νέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής, οι δείκτες θα πρέπει να είναι γνωστοί από τη στιγμή που συμφωνείται ο 
κανονισμός. Η τροποποίηση των δεικτών εκ των υστέρων θα δημιουργήσει ανεπιθύμητη 
γραφειοκρατική επιβάρυνση και αβεβαιότητα.

Τροπολογία 36
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μειώνουν το ποσό 
των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται
σε έναν γεωργό, σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο για ένα δεδομένο ημερολογιακό 
έτος που υπερβαίνει τα 60 000 EUR ως 
εξής:

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να
μειώνουν το ποσό της βασικής 
εισοδηματικής στήριξης για τη 
βιωσιμότητα που χορηγείται σε έναν 
γεωργό, σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο 
για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος, 
όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών 
και, ως εκ τούτου, η προσέγγιση «ενιαίας αντιμετώπισης» δεν ενδείκνυται. Η επιβολή ανώτατου 
ορίου θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για τη βασική εισοδηματική στήριξη, δεδομένου ότι άλλα 
είδη πληρωμών συνδέονται με συγκεκριμένο σκοπό ή μέτρο.

Τροπολογία 37
Liadh Ní Riada

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μειώνουν το ποσό 
των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται 
σε έναν γεωργό, σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο για ένα δεδομένο ημερολογιακό 
έτος που υπερβαίνει τα 60 000 EUR ως 
εξής:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι
το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγούνται σε έναν γεωργό, σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τα 50 
000 EUR:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της ΚΓΠ επιτυγχάνει το μέγιστο 
κοινωνικό όφελος με την εφαρμογή μιας πιο δίκαιης κατανομής.

Τροπολογία 38
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά τουλάχιστον 25 % για το 
τμήμα μεταξύ 60 000 EUR και 75 000 
EUR·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 39
Liadh Ní Riada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά τουλάχιστον 25 % για το 
τμήμα μεταξύ 60 000 EUR και 75 000 
EUR·

διαγράφεται·

Or. en
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Τροπολογία 40
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά τουλάχιστον 50 % για το 
τμήμα μεταξύ 75 000 EUR και 90 000 
EUR·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 41
Liadh Ní Riada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά τουλάχιστον 50 % για το 
τμήμα μεταξύ 75 000 EUR και 90 000 
EUR·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 42
Liadh Ní Riada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά τουλάχιστον 75 % για το 
τμήμα μεταξύ 90 000 EUR και 100 000 
EUR·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 43
Anneli Jäätteenmäki
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά τουλάχιστον 75 % για το 
τμήμα μεταξύ 90 000 EUR και 100 000 
EUR·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 44
Liadh Ní Riada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά 100 % για το ποσό που 
υπερβαίνει τα 100 000 EUR.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 45
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά 100 % για το ποσό που 
υπερβαίνει τα 100 000 EUR.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 46
Liadh Ní Riada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Πριν από την εφαρμογή της παραγράφου 
1, τα κράτη μέλη θα αφαιρούν, εντός ενός 
δεδομένου ημερολογιακού έτους, από το 
ποσό των άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγούνται σε έναν γεωργό σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο:

διαγράφεται·

α) τους μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα που δηλώνει ο 
γεωργός, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων και των κοινωνικών εισφορών που 
συνδέονται με την απασχόληση· και

β) το ισοδύναμο κόστος της κανονικής 
και μη αμειβόμενης εργασίας που 
συνδέεται με γεωργική δραστηριότητα 
που ασκείται από άτομα που εργάζονται 
στο συγκεκριμένο αγρόκτημα και τα 
οποία δεν λαμβάνουν μισθό ή λαμβάνουν 
λιγότερη αμοιβή από το κανονικά 
καταβαλλόμενο ποσό για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, αλλά ανταμείβονται μέσω του 
οικονομικού αποτελέσματος της 
γεωργικής δραστηριότητας.

Or. en

Τροπολογία 47
Liadh Ní Riada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα που δηλώνει ο 
γεωργός, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων και των κοινωνικών εισφορών που 
συνδέονται με την απασχόληση· και

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 48
Liadh Ní Riada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το ισοδύναμο κόστος της 
κανονικής και μη αμειβόμενης εργασίας 
που συνδέεται με γεωργική 
δραστηριότητα που ασκείται από άτομα 
που εργάζονται στο συγκεκριμένο 
αγρόκτημα και τα οποία δεν λαμβάνουν 
μισθό ή λαμβάνουν λιγότερη αμοιβή από 
το κανονικά καταβαλλόμενο ποσό για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά 
ανταμείβονται μέσω του οικονομικού 
αποτελέσματος της γεωργικής 
δραστηριότητας.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 49
Liadh Ní Riada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον υπολογισμό των ποσών που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους μέσους 
τυπικούς μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο 
πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των 
ετήσιων μονάδων εργασίας που δηλώνει ο 
ενδιαφερόμενος γεωργός.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 50
Liadh Ní Riada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
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4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο μέχρι το έτος 2026, όλα τα 
δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία 
τουλάχιστον 75% του μέσου 
προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη 
βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 
παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα 
εδάφη που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2.

4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο μέχρι το έτος 2021, όλα τα 
δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία 
τουλάχιστον 100% του μέσου 
προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη 
βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2021, σύμφωνα με το 
άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος 
μέλος ή για τα εδάφη που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση της ΕΕ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να επιτείνει την ανισότητα 
μεταξύ κρατών μελών που σχετίζεται με τη γεωγραφία ή με ιστορικά δικαιώματα.

Τροπολογία 51
Liadh Ní Riada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη χρηματοδοτούν τις 
αυξήσεις στην αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση με τις παραγράφους 4 και 5 
χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό προϊόν που 
προκύπτει από την εφαρμογή της 
παραγράφου 3, και εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, μειώνοντας τη διαφορά μεταξύ 
της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, που καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, και του μέσου 
προβλεπόμενου ποσού μονάδας για τη 
βασική στήριξη του εισοδήματος για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως 
ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 
106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή 
για τα εδάφη όπως ορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τα κράτη μέλη χρηματοδοτούν τις 
αυξήσεις στην αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση με τις παραγράφους 4 και 5 
χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό προϊόν που 
προκύπτει από την εφαρμογή της 
παραγράφου 3.

Or. en
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Τροπολογία 52
Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι παρεμβάσεις των κρατών μελών 
θα βοηθήσουν τους τομείς και τις 
παραγωγές που υποστηρίζονται, ή 
συγκεκριμένες μορφές γεωργίας που 
απαριθμούνται στο άρθρο 30, να 
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που βιώνουν 
βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά, 
τη βιωσιμότητά ή την ποιότητά τους.

2. Οι παρεμβάσεις των κρατών μελών 
θα βοηθήσουν τους τομείς και τις 
παραγωγές που υποστηρίζονται, ή 
συγκεκριμένες μορφές γεωργίας που 
απαριθμούνται στο άρθρο 30, να 
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που βιώνουν 
ή να συμβάλουν στην ανάπτυξη 
στρατηγικών τομέων βελτιώνοντας έτσι 
την ανταγωνιστικότητά, τη βιωσιμότητά ή 
την ποιότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 53
Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, 
ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, όσπρια, κτηνοτροφικά 
ψυχανθή, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί 
με κέλυφος, γεώμηλα αμυλοποιίας, γάλα 
και γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο και 
μόσχειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες 
χορτονομές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, δασύλλια περιοδικής 
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υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά 
και άλλες μη εδώδιμες καλλιέργειες, 
εξαιρουμένων των δέντρων, που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. en

Τροπολογία 54
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη μέγιστη 
στήριξη στο 75 % των επιλέξιμων 
δαπανών.

Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη μέγιστη 
στήριξη στο 100 % των επιλέξιμων 
δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες φορές χρειάζονται συμβουλές για την επίτευξη των στόχων. Ο περιορισμός της 
στήριξης θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό της χρησιμοποίησης της στήριξης για 
ανταλλαγή γνώσεων και να καταστήσει δυσκολότερη την επίτευξη των στόχων.

Τροπολογία 55
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
από την 1η Ιανουαρίου του έτους που 
ακολουθεί το έτος έγκρισης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την 
Επιτροπή.

1. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
από την ημερομηνία υποβολής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ στην 
Επιτροπή ή από την 1η Ιανουαρίου 2021, 
ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι 
προγενέστερη.

Or. en
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Τροπολογία 56
Alfred Sant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 70% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 229/2013·

α) 80% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 229/2013·

Or. en

Τροπολογία 57
Alfred Sant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 70% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες·

β) 80% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 58
Alfred Sant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) 75% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών για περιφέρειες μετάβασης·

Or. en
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Τροπολογία 59
Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια για 
τις παρεμβάσεις στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
περιορίζονται στο 10 %, κατ’ ανώτατο 
όριο, των ποσών που ορίζονται στο 
παράρτημα VII.

Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια για 
τις παρεμβάσεις στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
περιορίζονται στο 15 %, κατ’ ανώτατο 
όριο, των ποσών που ορίζονται στο 
παράρτημα VII.

Or. en

Τροπολογία 60
Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα 
κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν σύμφωνα 
με το άρθρο 53 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για την 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
περισσότερο από το 13 % του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο
παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, 
μπορούν να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10 % του ποσού που 
ορίζεται στο παράρτημα VII. Το ποσοστό 
που προκύπτει δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το ποσοστό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή 
για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
για το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα 
κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν σύμφωνα 
με το άρθρο 53 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για την 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
περισσότερο από το 13 % του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, 
μπορούν να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10 % του ποσού που 
ορίζεται στο παράρτημα VII.

Or. en

Τροπολογία 61
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Alfred Sant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα 
κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν σύμφωνα 
με το άρθρο 53 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για την 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
περισσότερο από το 13 % του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, 
μπορούν να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10 % του ποσού που 
ορίζεται στο παράρτημα VII. Το ποσοστό 
που προκύπτει δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
ποσοστό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για 
την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη για 
το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα 
κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν σύμφωνα 
με το άρθρο 53 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για την 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
περισσότερο από το 13 % του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, 
μπορούν να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10 % του ποσού που 
ορίζεται στο παράρτημα VII. Ως 
εναλλακτική λύση αντί των ποσοστών 
αυτών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν έως 3 
εκατ. EUR ετησίως για χρηματοδότηση 
της στήριξης συνδεδεμένου εισοδήματος.
Το ποσοστό που προκύπτει, ή το ποσό 
χρηματοδότησης, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το ποσοστό που έχει εγκρίνει η 
Επιτροπή για την προαιρετική 
συνδεδεμένη στήριξη για το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2018.

Or. en

Τροπολογία 62
Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2 % 
κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το 10 % κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 8 % 
κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το 15 % κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
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υποτμήμα 1. υποτμήμα 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ αφιερώνει μόλις το 3% των αροτραίων εκτάσεών της σε πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές φυτικών πρωτεϊνών, ιδίως σόγιας -κυρίως 
γενετικώς τροποποιημένης- από τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Χρειάζεται να ενισχύσουμε το δυναμικό των φυτών που δεσμεύουν άζωτο.

Τροπολογία 63
Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως και του 15 % των κατανομών 
του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά 
τα οικονομικά έτη 2022 – 2027 στην 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026.

β) έως και του 5 % των κατανομών 
του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά 
τα οικονομικά έτη 2022 – 2027 στην 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026.

Or. en

Τροπολογία 64
Jordi Solé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα ενιαίο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για ολόκληρη 
την επικράτειά του.

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα ενιαίο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για ολόκληρη 
την επικράτειά του. Το νέο στρατηγικό 
σχέδιο είναι ειδικό ανά περιφέρεια και 
σχεδιάζεται από τις περιφερειακές αρχές 
ή σε συνεργασία με αυτές, λαμβανομένων 
πλήρως υπόψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε 
περιοχής.

Or. en
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Τροπολογία 65
Karine Gloanec Maurin

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, 
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].

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

Or. en

Τροπολογία 66
Karine Gloanec Maurin

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 
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ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
παρόντος κανονισμού.
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