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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η υποχρέωση της ΕΕ να σέβεται τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής έχει κωδικοποιηθεί 
στο άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπου η ΕΕ δεσμεύεται να λαμβάνει υπόψη τους 
αναπτυξιακούς στόχους σε όλες τις πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και να αποφεύγει τις αντιφάσεις μεταξύ των πολιτικών. Η 
επισιτιστική ασφάλεια και η βιώσιμη γεωργία αποτελούν τομείς προτεραιότητας της 
συνεργασίας της ΕΕ για την ανάπτυξη. Το σχετικό πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ1 (2010) 
υπογραμμίζει τη σημασία της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) για την παγκόσμια 
επισιτιστική ασφάλεια και εστιάζει στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ. Παρόλο 
που η ασυνέπεια της ΚΓΠ με τους αναπτυξιακούς στόχους έχει μειωθεί με την πάροδο των 
ετών, ιδίως αφότου η συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία υποχρέωσε την ΕΕ να μειώσει τις 
ενισχύσεις για τη γεωργία που στρεβλώνουν το εμπόριο και να καταργήσει σταδιακά τις 
επιδοτήσεις των εξαγωγών, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα ασυνέπειας: 

 επιδοτήσεις για τη γεωργική παραγωγή στην ΕΕ που προκαλούν αυξημένες εξαγωγές ή 
εισαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων από ή προς αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. προαιρετική 
συνδεδεμένη στήριξη για προϊόντα που κρίνονται ευαίσθητα στις αναπτυσσόμενες χώρες)·

 μέτρα στήριξης της αγοράς που προκαλούν αυξημένες εξαγωγές ορισμένων 
εμπορευμάτων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. στήριξη για την αποθεματοποίηση 
του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στην ΕΕ, το οποίο, λόγω υπερπαραγωγής, 
εξάγεται σε αναπτυσσόμενες χώρες σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές)·

 αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα ή γεωργική παραγωγή υψηλής έντασης πόρων (π.χ. οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του κτηνοτροφικού τομέα της ΕΕ επιδεινώνουν την 
κλιματική αλλαγή και συμβάλλουν στη μείωση των συγκομιδών σε τροπικές και 
υποτροπικές περιοχές). 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους στόχους και τα μέσα της ΚΓΠ, και προτείνει ένα νέο 
«μοντέλο υλοποίησης» που δίνει στα κράτη μέλη της ΕΕ μεγαλύτερη ευθύνη για τη 
διαμόρφωση της ΚΓΠ. Ελάχιστες είναι οι αλλαγές επί της ουσίας, πέρα από το πρόσθετο 
πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τη μειωμένη φιλοδοξία, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη θα 
καθορίσουν τους δικούς τους ειδικούς στόχους. Η συντάκτρια εκφράζει τη λύπη της για το 
γεγονός ότι η νομοθετική πρόταση για την πρόταση σχετικά με την ΚΓΠ δεν ανταποκρίνεται 
στην έκκληση της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία απαιτεί την 
ουσιαστική μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων, καθώς και τη στροφή 
από την γεωργία υψηλής έντασης πόρων στις αγροοικολογικές πρακτικές, έως το 2030.

Από την ανάλυση της πρότασης προκύπτει ότι, η πολιτική θα εξακολουθήσει να έχει 
αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη μετά το 2021, δεδομένου ότι η Επιτροπή 
προτείνει να παραμείνει το περιεχόμενο της ΚΓΠ ως έχει, δηλαδή να ακολουθηθεί η 
πεπατημένη: 

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: 
Πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες προς αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας. COM(2010)127 final. Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 31 Μαρτίου 
2010.
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 η πρόταση της Επιτροπής συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων με σύντομο κεφάλαιο 
για τη ΣΑΠ, το οποίο δεν κατάφερε να διαβεβαιώσει τη συντάκτρια ότι τηρείται η 
υποχρέωση που απορρέει από τη ΣΛΕΕ: όσον αφορά το εμπόριο, αναφέρεται ότι «επί του 
παρόντος πάνω από το 90 % της άμεσης στήριξης δεν στρεβλώνει το εμπόριο», κάτι που 
εμμέσως σημαίνει ότι ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο του 10 % της άμεσης στήριξης 
εξακολουθεί να στρεβλώνει το εμπόριο. 

 Η παράγραφος για την κατ’ εξαίρεση χρήση μέτρων στήριξης της αγοράς είναι πολύ 
σύντομη και δεν αναλύει τα αποτελέσματα της ανάπτυξης. Δεν γίνεται καμία αναφορά 
στις πιθανές αρνητικές κλιματικές επιπτώσεις της ΚΓΠ στην ανάπτυξη, παρόλο που η 
γεωργία αντιπροσωπεύει το 11 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Δεδομένου ότι το σχέδιο κανονισμού δεν αποκαλύπτει πώς θα διασφαλίσουν η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της τη ΣΑΠ, ούτε πώς θα παρακολουθούν τον αντίκτυπο της ΚΓΠ στην 
ανάπτυξη, η συντάκτρια προτείνει να τροποποιηθεί ο κανονισμός με:

 μια ισχυρότερη δέσμευση όσον αφορά τη ΣΑΠ, με τη θέσπιση ειδικού στόχου για τη ΣΑΠ 
και την προσθήκη «κεφαλαίου για την ανάπτυξη»·

 την παρακολούθηση του αντίκτυπου της ΚΓΠ στην ανάπτυξη, με τη διεύρυνση του 
πλαισίου παρακολούθησης και την θέσπιση μηχανισμού καταγγελιών· 

 τη διασφάλιση ότι οι επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνδεδεμένης εισοδηματικής 
στήριξης, δεν προκαλούν ζημία, με την εισαγωγή σειράς διασφαλίσεων·

 τον καθορισμό ελάχιστων περιβαλλοντικών προτύπων που πρέπει να εφαρμόζουν οι 
δικαιούχοι των άμεσων ενισχύσεων· 

 την επέκταση της στήριξης για καλλιέργειες ψυχανθών, ώστε να μειωθούν οι εισαγωγές 
σόγιας για ζωοτροφές·

 τον περιορισμό των αρνητικών οικολογικών και κλιματικών επιπτώσεων· την καλύτερη 
παρακολούθηση των δαπανών για τη δράση για το κλίμα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης 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 αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
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λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 
παράγραφος 2,

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 
παράγραφος 2 και το άρθρο 208,

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των 
τροφίμων και της γεωργίας», της 29ης 
Νοεμβρίου 2017, εκτίθενται οι 
προκλήσεις, οι στόχοι και οι 
προσανατολισμοί για την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Οι στόχοι 
αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
ανάγκη να καταστεί η ΚΓΠ μια πολιτική 
που θα εστιάζει περισσότερο στα 
αποτελέσματα, θα ενισχύει τον 
εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και 
κλιματικής βιωσιμότητας του γεωργικού 
και δασοκομικού τομέα και των αγροτικών 
περιοχών, και θα συμβάλλει στη μείωση 
του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με 
νομοθεσία της Ένωσης.

(1) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των 
τροφίμων και της γεωργίας», της 29ης 
Νοεμβρίου 2017, εκτίθενται οι 
προκλήσεις, οι στόχοι και οι 
προσανατολισμοί για την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (ΚΓΠ) και την επισιτιστική 
ασφάλεια μετά το 2020. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη 
να καταστεί η ΚΓΠ μια πολιτική που θα 
εστιάζει περισσότερο στα αποτελέσματα, 
θα παράγει υγιεινά τρόφιμα, θα ενισχύει 
τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και 
κλιματικής βιωσιμότητας του γεωργικού 
και δασοκομικού τομέα και των αγροτικών 
περιοχών, θα μειώνει τις αναπτυξιακές 
ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, και 
θα συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου που συνδέεται με νομοθεσία της 
Ένωσης. Στην ανακοίνωση τονίζεται 
επίσης η παγκόσμια διάσταση της ΚΓΠ 
και δηλώνεται η δέσμευση της Ένωσης 
για ενίσχυση της συνοχής της πολιτικής 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΠΒΑ).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Προκειμένου να επιλύσει τα 
ζητήματα που προκύπτουν από την 
παγκόσμια διάσταση και τις επιπτώσεις 
της ΚΓΠ, θα πρέπει η Επιτροπή να 
διασφαλίσει την συνοχή και τη συνέχεια 
με τις λοιπές εξωτερικές πολιτικές και τα 
μέσα της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη 
συνεργασία για την ανάπτυξη και το 
εμπόριο. Η δέσμευση της Ένωσης στη 
συνοχή της αναπτυξιακής πολιτική 
απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη οι 
αναπτυξιακοί στόχοι και αρχές κατά τον 
σχεδιασμό των γεωργικών πολιτικών, 
ιδίως για να εξασφαλίζεται ότι συνάδουν 
με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και 
τη Συμφωνία του Παρισιού.

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 

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις, όπως η αυξανόμενη 
συγκέντρωση της γεωργικής γης 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 
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κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης, και 
μεταξύ άλλων της Ατζέντας του 2030 για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και της Συμφωνίας 
του Παρισιού. Τα παραπάνω 
επιτυγχάνονται μόνο όταν οι στόχοι είναι 
φιλόδοξοι και όταν γίνεται χρήση 
εποπτικού συστήματος ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η ΚΓΠ συμβάλλει σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στην 
προστασία του περιβάλλοντος, της 
βιοποικιλότητας, της καλής μεταχείρισης 
των ζώων, και στην κοινωνική 
δικαιοσύνη.

Τροπολογία 5

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» 
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 που έχουν 
εναρμονιστεί με τους ΣΒΑ. Εν 
προκειμένω, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, 
παράλληλα με τον στόχο 2 (μηδενική 
πείνα) και οι στόχοι 5 (ισότητα των 
φύλων), 12 (υπεύθυνη κατανάλωση και 
παραγωγή), 13 (δράση για το κλίμα) και 
15 (ζωή στη στεριά). Όπου αυτό είναι 
πρόσφορο, τα αποτελέσματα έρευνας και 
καινοτομίας θα πρέπει να 
ανταλλάσσονται με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
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συνεργασίας της Ένωσης με σκοπό την 
προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να δοθεί ουσία στους 
στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς 
και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον 
πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθεί για ένα σύνολο γενικών 
στόχων που αντικατοπτρίζουν τους 
προσανατολισμούς οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας». Ένα σύνολο ειδικών στόχων θα 
πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω σε 
επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί από τα 
κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ. Ενόψει της ισορροπίας 
μεταξύ των διαστάσεων της βιώσιμης 
ανάπτυξης, σύμφωνα με την εκτίμηση 
των επιπτώσεων, οι συγκεκριμένοι αυτοί 
στόχοι θα πρέπει να μεταφέρουν τους 
γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο 
συγκεκριμένες προτεραιότητες και να 
λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το κλίμα, 
την ενέργεια και το περιβάλλον.

(11) Προκειμένου να δοθεί ουσία στους 
στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς 
και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον 
πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθεί για ένα σύνολο γενικών 
στόχων που αντικατοπτρίζουν τους 
προσανατολισμούς οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας». Ένα σύνολο ειδικών στόχων θα 
πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω σε 
επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί από τα 
κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ. Οι συγκεκριμένοι αυτοί 
στόχοι θα πρέπει να επιτύχουν τις 
διάφορες πτυχές βιώσιμης ανάπτυξης, 
μεταφράζοντας συγχρόνως τους γενικούς 
στόχους της ΚΓΠ σε πιο συγκεκριμένες 
προτεραιότητες και λαμβάνοντας υπόψη 
τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά το κλίμα, την ενέργεια και το 
περιβάλλον.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Υπό το πρίσμα του ρόλου της 
Ένωσης ως κύριου εξαγωγέα και 
εισαγωγέα, η ΚΓΠ διαδραματίζει ρόλο 
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τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς 
γεωργικές αγορές, και κατ’ αυτόν τον 
τρόπο επηρεάζει τα μέσα βιοπορισμού 
των γεωργών μικρής κλίμακας και την 
ανθεκτικότητα των αγροτικών 
κοινοτήτων και οικοσυστημάτων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Σύμφωνα με την ανακοίνωση για 
«Το μέλλον των τροφίμων και της 
γεωργίας», η ΚΓΠ θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη σύμφωνα τα άρθρα 3 και 21 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) και το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ. Η 
εξασφάλιση της συνοχής των πολιτικών 
για την ανάπτυξη περιλαμβάνει τη 
συμμόρφωση με την αρχή «μη 
πρόκλησης ζημίας» με την αποφυγή της 
δημιουργίας αρνητικών εξωτερικών 
επιπτώσεων (π.χ. μέσω της αποψίλωσης 
ή επιζήμιων πρακτικών ντάμπινγκ ), την 
τήρηση της ευρωπαϊκής συναίνεσης για 
την ανάπτυξη και τη δέσμευσή της να 
επιτύχει τους στόχους στην ατζέντα για 
την αειφόρο ανάπτυξη του 2030, καθώς 
και το δικαίωμα στην ανάπτυξη όπως 
ορίζεται στη διακήρυξη για το δικαίωμα 
στην ανάπτυξη1a.
__________________
1α η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα 
41/128 της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών, της 4ης Δεκεμβρίου 
1986.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Μια εξυπνότερη, πιο σύγχρονη και 
βιώσιμη ΚΓΠ πρέπει να ενστερνιστεί την 
έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να 
υπηρετήσει τη πολυ-λειτουργικότητα των 
συστημάτων γεωργίας, δασοκομίας και 
τροφίμων της Ένωσης, να επενδύσει στην 
τεχνολογική ανάπτυξη και την 
ψηφιοποίηση καθώς και να βελτιώσει την 
πρόσβαση σε σωστές, αμερόληπτες, 
συναφείς και νέες γνώσεις.

(12) Μια πιο έξυπνη, εκσυγχρονισμένη 
και πιο βιώσιμη ΚΓΠ πρέπει να 
ενστερνιστεί την έρευνα και την 
καινοτομία, ώστε να συμβάλει στην 
παραγωγή πιο υγιεινών τροφίμων, κυρίως 
με την προοδευτική επίτευξη μιας άνευ 
φυτοφαρμάκων γεωργίας, τη μείωση της 
φτώχειας, την εξυπηρέτηση της πολυ-
λειτουργικότητας των συστημάτων 
γεωργίας, δασοκομίας και τροφίμων της 
Ένωσης, επενδύοντας στην τεχνολογική 
ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση και τις αγρο-
οικολογικές πρακτικές με τη βελτίωση 
της πρόσβασης σε αμερόληπτες, σωστές, 
συναφείς και νέες γνώσεις, καθώς και με 
τη δημιουργία ευκαιριών για τους 
αγρότες να ανταλλάσσουν πληροφορίες 
προς όφελος των αγροτικών κοινοτήτων 
και του γεωργικού τομέα σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Πρέπει, ειδικότερα, να 
ενσωματωθεί στην ΚΓΠ το στοιχείο της 
διάστασης του φύλου και της 
ενδυνάμωσης των γυναικών, ενώ τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν 
υποπρογράμματα στο πλαίσιο του 
στρατηγικού σχεδίου για την παροχή 
στήριξης στις γυναίκες γεωργούς 
προκειμένου να αξιοποιήσουν τα 
χρηματοδοτικά μέσα και να 
αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές τους.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ενώ στα πλαίσια του μοντέλου 
παράδοσης της ΚΓΠ η Ένωση πρέπει να 
ορίσει τους στόχους της Ένωσης και να 
ορίσει τους τύπους των παρεμβάσεων 
καθώς και τις βασικές απαιτήσεις της 
Ένωσης που ισχύουν για τα κράτη μέλη, το 

(13) Ενώ στα πλαίσια του μοντέλου 
παράδοσης της ΚΓΠ η Ένωση πρέπει να 
ορίσει τους στόχους της Ένωσης και να 
ορίσει τους τύπους των παρεμβάσεων 
καθώς και τις βασικές απαιτήσεις της 
Ένωσης που ισχύουν για τα κράτη μέλη, το 
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τελευταίο των κρατών μελών θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αυτού του 
πλαισίου της Ένωσης σε ρυθμίσεις 
στήριξης που ισχύουν για τους 
δικαιούχους. Στα πλαίσια αυτά, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης 
και να διασφαλίζουν ότι το νομικό πλαίσιο 
για τη χορήγηση στήριξης από την Ένωση 
στους δικαιούχους θα βασίζεται στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ και 
θα είναι σύμφωνο με τις αρχές και τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό και στο [Οριζόντια ρύθμιση].

τελευταίο των κρατών μελών θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αυτού του 
πλαισίου της Ένωσης σε ρυθμίσεις 
στήριξης που ισχύουν για τους 
δικαιούχους. Στα πλαίσια αυτά, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, 
την ενωσιακή υποχρέωση για τη 
διασφάλιση της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής κατά την 
ανάπτυξη των μέσων στήριξης της ΚΓΠ, 
την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, και να διασφαλίζουν ότι το 
νομικό πλαίσιο για τη χορήγηση στήριξης 
από την Ένωση στους δικαιούχους θα 
βασίζεται στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ και θα είναι σύμφωνο με τις 
αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και στο 
[Οριζόντια ρύθμιση].

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι άμεσες ενισχύσεις 
εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδες 
στοιχείο για την εξασφάλιση δίκαιης 
εισοδηματικής στήριξης των γεωργών, 
προκειμένου να προωθηθεί ένας έξυπνος 
και ανθεκτικός γεωργικός τομέας. Ομοίως, 
είναι απαραίτητες οι επενδύσεις για την 
αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισμό, την 
καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τη 
βελτίωση της ανταμοιβής της γεωργικής 
αγοράς.

(14) Οι άμεσες ενισχύσεις 
εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδες 
στοιχείο για την εξασφάλιση δίκαιης 
εισοδηματικής στήριξης των γεωργών, 
προκειμένου να προωθηθεί ένας έξυπνος 
και ανθεκτικός γεωργικός τομέας. Ομοίως, 
είναι απαραίτητες οι επενδύσεις για την 
αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισμό, την 
καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τη 
βελτίωση της ανταμοιβής της γεωργικής 
αγοράς. Εκτός αυτού, οι επενδυτικές 
στρατηγικές της Ένωσης θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν υπεύθυνες επενδύσεις στη 
βιώσιμη γεωργία, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην επεξεργασία και την προστιθέμενη 
αξία.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, η αλλαγή του κλίματος και η 
συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και 
κρίσεις υγειονομικού και 
φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για 
αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την 
τελική ευθύνη για το σχεδιασμό των 
στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα 
αγροκτήματά τους, πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί 
η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί 
θα μπορούν να αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τη διαχείριση του κινδύνου, 
προκειμένου οι γεωργοί να έχουν επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, 
κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
παροχή συμβουλών.

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
ευρωπαϊκή αγορά, όπως περιγράφεται 
στην ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον 
της διατροφής και της γεωργίας», το 
άνοιγμα της αγοράς, η αλλαγή του 
κλίματος και η συναφής συχνότητα και 
σοβαρότητα των ακραίων καιρικών 
φαινομένων καθώς και κρίσεις 
υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού 
χαρακτήρα ενδεχομένως να οδηγήσουν σε 
αστάθεια των τιμών και αυξημένες πιέσεις 
στα εισοδήματα. Για αυτό το λόγο, αν και 
οι γεωργοί έχουν την τελική ευθύνη για το 
σχεδιασμό των στρατηγικών σε ό,τι αφορά 
τα αγροκτήματά τους, πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να 
διασφαλιστούν η ρύθμιση της αγοράς και 
η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων για την 
υγεία και το κλίμα, αλλά και να 
αποτρέπονται παγίδες και προβλήματα 
που απαντώνται σε άλλα μοντέλα ανά τον 
κόσμο. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
και οι γεωργοί θα μπορούν να αξιοποιούν 
μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη 
διαχείριση του κινδύνου, προκειμένου οι 
γεωργοί να έχουν επαρκή χρηματοδοτικά 
μέσα για επενδύσεις και πρόσβαση σε 
κεφάλαιο κίνησης, κατάρτιση, μεταφορά 
τεχνογνωσίας και παροχή συμβουλών.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής (16) Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
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φροντίδας και της δράσης για το κλίμα και 
η συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών της Ένωσης αποτελούν πολύ 
μεγάλη προτεραιότητα για το μέλλον της 
γεωργίας και της δασοκομίας της Ένωσης. 
Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα 
πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη 
φιλοδοξία σε ό,τι αφορά αυτούς τους 
στόχους. Δυνάμει του μοντέλου 
λειτουργίας, τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και της αλλαγής του 
κλίματος θα πρέπει να καθοδηγούνται από 
τα αποτελέσματα και το άρθρο 11 της 
ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
θεωρηθεί υποχρέωση επιτεύξεως 
συγκεκριμένου αποτελέσματος. Δεδομένου 
ότι πολλές αγροτικές περιοχές στην Ένωση 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα 
όπως η έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών 
απασχόλησης, οι ελλείψεις δεξιοτήτων, η 
έλλειψη επενδύσεων σε υποδομές, οι 
υποδομές και οι βασικές υπηρεσίες, καθώς 
και η διαρροή των νέων, είναι θεμελιώδους 
σημασίας η ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού στις περιοχές 
αυτές, σύμφωνα με το Cork 2.0. Η 
δήλωση, ιδίως μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των 
γενεών, με την προσέλκυση θέσεων 
απασχόλησης και ανάπτυξης της 
Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την 
ανανέωση των γενεών και την ανάπτυξη 
«έξυπνων χωριών» σε ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 
Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της 

φροντίδας και της δράσης για το κλίμα και 
η συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών της Ένωσης αποτελούν πολύ 
μεγάλη προτεραιότητα για το μέλλον της 
γεωργίας και της δασοκομίας της Ένωσης. 
Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα 
πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη 
φιλοδοξία και να επιταχυνθεί ώστε να 
εκπληρώσει αυτούς τους στόχους, 
καθιστώντας τη γεωργία ισχυρό πυλώνα 
για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής. Δυνάμει του μοντέλου 
λειτουργίας, τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και της αλλαγής του 
κλίματος θα πρέπει να καθοδηγούνται από 
τα αποτελέσματα και το άρθρο 11 της 
ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
θεωρηθεί υποχρέωση επιτεύξεως 
συγκεκριμένου αποτελέσματος. Δεδομένου 
ότι πολλές αγροτικές περιοχές στην Ένωση 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα 
όπως η έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών 
απασχόλησης, οι ελλείψεις δεξιοτήτων, η 
έλλειψη επενδύσεων σε υποδομές, οι 
υποδομές και οι βασικές υπηρεσίες, καθώς 
και η διαρροή των νέων, είναι θεμελιώδους 
σημασίας η ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού στις περιοχές 
αυτές, σύμφωνα με το Cork 2.0. Η 
δήλωση, ιδίως μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, ακόμα και σε τρίτες 
χώρες για τον αυξανόμενο πληθυσμό 
τους, και της ανανέωσης των γενεών, με 
την προσέλκυση θέσεων απασχόλησης και 
ανάπτυξης της Επιτροπής στις αγροτικές 
περιοχές, την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης, την ανανέωση των γενεών και την 
ανάπτυξη «έξυπνων χωριών» σε ολόκληρη 
την ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 
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πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να 
εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, το 
οποίο πρέπει να ερμηνεύεται ως 
πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε επαρκή, 
ασφαλή και θρεπτική τροφή. Επιπλέον, θα 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης 
στις νέες κοινωνικές απαιτήσεις όσον 
αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων και της βιώσιμης 
γεωργικής παραγωγής, της υγιεινότερης 
διατροφής, των απορριμμάτων τροφίμων 
και της καλής διαβίωσης των ζώων. Η 
ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί 
την παραγωγή με συγκεκριμένα και 
πολύτιμα χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα 
θα βοηθά τους αγρότες να προσαρμόζουν 
εκ των προτέρων την παραγωγή τους 
σύμφωνα με τα μηνύματα της αγοράς και 
τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

(17) Η ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να 
εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια για 
την Ένωση, δηλαδή την πρόσβαση ανά 
πάσα στιγμή σε επαρκή, ασφαλή και 
θρεπτική τροφή και την αύξηση της 
ευρωπαϊκής παραγωγής φυτοπρωτεΐνης. 
Επιπλέον, θα πρέπει να συμβάλει στη 
βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας 
της Ένωσης στις νέες κοινωνικές 
απαιτήσεις όσον αφορά τα τρόφιμα και την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένων και της 
βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, της 
υγιεινότερης διατροφής, της μείωσης των 
απορριμμάτων τροφίμων και της 
βελτιωμένης διαβίωσης των ζώων. Η ΚΓΠ 
θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την 
παραγωγή με συγκεκριμένα και πολύτιμα 
χαρακτηριστικά βοηθώντας παράλληλα 
τους αγρότες να προσαρμόζουν εκ των 
προτέρων την παραγωγή τους σύμφωνα με 
τα μηνύματα της αγοράς και τις απαιτήσεις 
των καταναλωτών, μέσω, μεταξύ άλλων, 
της πρόσβασης στη γη σε λογικές τιμές, 
ενθαρρύνοντας τους νέους γεωργούς να 
συστήσουν επιχείρηση και προάγοντας 



AD\1176613EL.docx 15/63 PE629.646v02-00

EL

τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και την 
τοπική αγορά. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι αγρότες θα 
λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη όταν 
αποκτούν νέες δεξιότητες απαραίτητες 
για την μεταστροφή της παραγωγής τους, 
ώστε να αποκρίνονται στις 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των 
καταναλωτών και να διαφυλάσσονται τα 
μέσα βιοπορισμού στις αγροτικές 
κοινότητες ανά τον κόσμο. Με την 
επιφύλαξη του χαρακτήρα της, ως 
εσωτερικής ενωσιακής πολιτικής, η 
πραγματική ενσωμάτωση της ΚΓΠ στην 
παγκόσμια οικονομία θα πρέπει να 
εξετάζεται αναφορικά με τις ευκαιρίες 
και την ευθύνη που απορρέει από αυτή 
για την Ένωση και τους παγκόσμιους 
εταίρους της. Αναφορικά με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, η συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) θα πρέπει 
να αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή 
για την Ένωση και τα κράτη μέλη της.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη 
δέσμευσή τους όσον αφορά τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) της Ατζέντας 
του 2030 και της Συμφωνίας του 
Παρισιού, η Ένωση και τα κράτη μέλη 
της θα πρέπει να μεταβούν σε ένα νέο 
ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων και 
γεωργίας, το οποίο θα εναρμονίζεται με 
τον μετασχηματιστικό χαρακτήρα της 
Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και της Συμφωνίας του 
Παρισιού, με βάση τα συμπεράσματα της 
Διεθνούς αξιολόγησης της γεωργικής 
γνώσης, επιστήμης και τεχνολογίας για 
την ανάπτυξη και τις συστάσεις του 
ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το 
δικαίωμα στη διατροφή. Ως εκ τούτου, 
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αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
προώθηση διαφοροποιημένων και 
βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και 
ανθεκτικών γεωργικών πρακτικών, οι 
οποίες συμβάλλουν στην προστασία και 
τη βελτίωση των φυσικών πόρων, και 
στην ενίσχυση των οικοσυστημάτων και 
της ικανότητάς τους να προσαρμόζονται 
και να μετριάζουν την κλιματική αλλαγή. 
Επομένως, τα μέτρα που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν 
θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την 
ικανότητα παραγωγής και επεξεργασίας 
τροφίμων και τη μακροπρόθεσμη 
επισιτιστική ασφάλεια των 
αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ).

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Η Ένωση θα πρέπει να συμβάλει 
στη διασφάλιση της παγκόσμιας 
επισιτιστικής ασφάλειας, με την 
ελαχιστοποίηση της εξάρτησης των 
αναπτυσσόμενων χωρών από τις 
εισαγωγές τροφίμων, την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους έναντι εξωτερικών 
κλυδωνισμών που συνδέονται, για 
παράδειγμα, με την αστάθεια των τιμών 
των βασικών γεωργικών προϊόντων ή με 
φυσικές καταστροφές. Για τον σκοπό 
αυτόν, η νέα ΚΓΠ θα πρέπει να συμβάλλει 
στην αξιοποίηση του δυναμικού των 
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, με στόχο την αύξηση και τη 
διαφοροποίηση της παραγωγής τροφίμων 
τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
εγχώριες και περιφερειακές αγορές.

Τροπολογία 17
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Για να υλοποιηθούν οι Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών (ΣΒΑ), κυρίως οι στόχοι 1 
(μηδενική φτώχεια) και 2 (μηδενική 
πείνα) και για να επιτευχθεί συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής δυνάμει του 
άρθρου 208 ΣΛΕΕ καθώς και των 
διατάξεων της «ευρωπαϊκής συναίνεσης 
σχετικά με την ανάπτυξη», η ΚΓΠ πρέπει 
να προαγάγει βιώσιμες οικογενειακές 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να 
διασφαλιστεί τοπική επισιτιστική 
ασφάλεια και να αναχαιτιστεί η αποδημία 
του αγροτικού πληθυσμού. Συνεπώς δεν 
επιτρέπεται να εξάγονται προϊόντα από 
την ΕΕ με τιμές κάτω του κόστους 
παραγωγής.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Βασιζόμενο στο προηγούμενο 
σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης που θα 
εφαρμόζεται μέχρι το 2020, το νέο 
σύστημα προϋποθέσεων συνδέει την 
πλήρη λήψη της στήριξης της ΚΓΠ με τη 
συμμόρφωση των δικαιούχων με τους 
βασικούς κανόνες που αφορούν το 
περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή μεταχείριση 
των ζώων. Τα βασικά πρότυπα 
περιλαμβάνουν σε μια εξορθολογισμένη 
μορφή έναν κατάλογο των κανονιστικών 
απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ) και των 
προτύπων καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης της γης 
(ΚΓΠΚ). Αυτά τα βασικά πρότυπα θα 

(21) Βασιζόμενο στο προηγούμενο 
σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης που θα 
εφαρμόζεται μέχρι το 2020, το νέο 
σύστημα προϋποθέσεων συνδέει την 
πλήρη λήψη της στήριξης της ΚΓΠ με τη 
συμμόρφωση των δικαιούχων με τους 
βασικούς κανόνες που αφορούν το 
περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή μεταχείριση 
των ζώων. Τα βασικά πρότυπα 
περιλαμβάνουν σε μια εξορθολογισμένη 
μορφή έναν κατάλογο των κανονιστικών 
απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ) και των 
προτύπων καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης της γης 
(ΚΓΠΚ). Αυτά τα βασικά πρότυπα θα 
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πρέπει να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προκλήσεις και τη νέα περιβαλλοντική 
αρχιτεκτονική της ΚΓΠ, επιτυγχάνοντας 
έτσι υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής 
και κλιματικής φιλοδοξίας, όπως 
ανακοίνωσε η Επιτροπή στις ανακοινώσεις 
της για το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ). Στόχος της συμβατότητας είναι η 
συμβολή στην ανάπτυξη αειφόρου 
γεωργίας μέσω της ευαισθητοποίησης των 
δικαιούχων για την ανάγκη τήρησης των 
βασικών αυτών προτύπων. Στοχεύει επίσης 
να καταστήσει την ΚΓΠ πιο συμβατή με 
τις προσδοκίες της κοινωνίας μέσω της 
βελτίωσης της συνέπειας της πολιτικής με 
τους στόχους για το περιβάλλον, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση 
των ζώων. Οι προϋποθέσεις πρέπει να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
περιβαλλοντικής δομής της ΚΓΠ ως μέρος 
της βάσης για πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις 
για το περιβάλλον και το κλίμα και θα 
πρέπει να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την 
Ένωση. Για τους αγρότες που δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
ότι εφαρμόζονται αναλογικές, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις σύμφωνα με [τον οριζόντιο 
κανονισμό].

πρέπει να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προκλήσεις και τη νέα περιβαλλοντική 
αρχιτεκτονική της ΚΓΠ, επιτυγχάνοντας 
έτσι υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής 
και κλιματικής φιλοδοξίας, όπως 
ανακοίνωσε η Επιτροπή στις ανακοινώσεις 
της για το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας και το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ). Η ΣΑΠ θα πρέπει επίσης 
να λαμβάνεται υπόψη κατά τον 
σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση των προαναφερόμενων 
απαιτήσεων και προτύπων. Στόχος της 
συμβατότητας είναι η συμβολή στην 
ανάπτυξη αειφόρου γεωργίας μέσω της 
ευαισθητοποίησης των δικαιούχων για την 
ανάγκη τήρησης των βασικών αυτών 
προτύπων. Στοχεύει επίσης να καταστήσει 
την ΚΓΠ πιο συμβατή με τις προσδοκίες 
της κοινωνίας μέσω της βελτίωσης της 
συνέπειας της πολιτικής με τους στόχους 
για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την 
υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών και 
την καλή διαβίωση των ζώων. Οι 
προϋποθέσεις πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της περιβαλλοντικής 
δομής της ΚΓΠ ως μέρος της βάσης για 
πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για το 
περιβάλλον και το κλίμα και θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για τους αγρότες που δεν συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται 
αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σύμφωνα με [τον 
οριζόντιο κανονισμό].

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν τέτοια συστήματα παροχής 
γεωργικών συμβουλών ώστε να 

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν τέτοια συστήματα παροχής 
γεωργικών συμβουλών ώστε να 
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βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών 
επιχειρήσεων, καλύπτοντας την 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
διάσταση και να εντοπίσουν τις αναγκαίες 
βελτιώσεις όλων των μέτρων για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για 
την ΚΓΠ. Τα εν λόγω συστήματα παροχής 
συμβουλών θα βοηθήσουν τους αγρότες 
και άλλους δικαιούχους της στήριξης της 
ΚΓΠ να συνειδητοποιήσουν της σχέσης 
μεταξύ διαχείρισης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης της γης, 
αφενός, και ορισμένων προδιαγραφών, 
απαιτήσεων και πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών, αφετέρου. Ο κατάλογος αυτός 
περιλαμβάνει πρότυπα που ισχύουν ή είναι 
απαραίτητα για τους γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους της ΚΓΠ και περιλαμβάνονται 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καθώς 
και εκείνα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία για τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση 
φυτοφαρμάκων, καθώς και τις 
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση 
αντοχής στα αντιμικροβιακά και τη 
διαχείριση κινδύνων. Προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα των συμβουλών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν 
συμβούλους στα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS), 
προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν 
σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία.

βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών 
επιχειρήσεων, καλύπτοντας την 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
διάσταση και να εντοπίσουν τις αναγκαίες 
βελτιώσεις όλων των μέτρων για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για 
την ΚΓΠ. Τα εν λόγω συστήματα παροχής 
συμβουλών θα βοηθήσουν τους αγρότες 
και άλλους δικαιούχους της στήριξης της 
ΚΓΠ να συνειδητοποιήσουν της σχέσης 
μεταξύ διαχείρισης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης της γης, 
αφενός, και ορισμένων προδιαγραφών, 
απαιτήσεων και πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών, αφετέρου. Ο κατάλογος αυτός 
περιλαμβάνει πρότυπα που ισχύουν ή είναι 
απαραίτητα για τους γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους της ΚΓΠ και περιλαμβάνονται 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καθώς 
και εκείνα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία για τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση 
φυτοφαρμάκων, καθώς και τις 
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση 
αντοχής στα αντιμικροβιακά και τη 
διαχείριση κινδύνων. Προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα των συμβουλών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν 
συμβούλους στα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS), 
προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν 
σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία. Οι σύμβουλοι 
θα πρέπει επίσης να εκπαιδεύονται για 
την καλύτερη κατανόηση της παγκόσμιας 
διάστασης της ΚΓΠ.

Αιτιολόγηση

Ο γεωργός ούτε εμπλέκεται άμεσα στο διεθνές εμπόριο ούτε μπορεί να γνωρίζει τις 
διασυνδέσεις του διεθνούς εμπορίου ή τις παγκόσμιες επιπτώσεις για το περιβάλλον και το 
κλίμα. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις παρέχουν τη δυνατότητα 
ευαισθητοποίησης και περαιτέρω ενσωμάτωσης του ιδιωτικού τομέα στις κοινές προσπάθειες 
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της ΕΕ να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στο διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, 
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών 
αναγκών και της πραγματικής κατάστασης 
των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
βάσει των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, να καταρτίσουν οικολογικά 
προγράμματα προαιρετικά για τους 
γεωργούς, τα οποία θα πρέπει να 
συντονίζονται πλήρως με τις άλλες 
σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα πρέπει να 
οριστούν από τα κράτη μέλη ως ενισχύσεις 
που χορηγείται είτε για κίνητρα είτε ως 
αμοιβή για την παροχή δημόσιων αγαθών 
με γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το 
περιβάλλον και το κλίμα είτε ως 
αποζημίωση για την εισαγωγή αυτών των 
πρακτικών. Και στις δύο περιπτώσεις 
στόχος είναι η ενίσχυση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια 
πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις που ήδη προβλέπονται από 
το σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν τη θέσπιση 
οικολογικών συστημάτων για γεωργικές 
πρακτικές, όπως η ενισχυμένη διαχείριση 
των μόνιμων βοσκοτόπων και των 
χαρακτηριστικών τοπίου και η βιολογική 
γεωργία. Τα καθεστώτα αυτά μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν και «καθεστώτα 
εισόδου», τα οποία ενδεχομένως να 
αποτελέσουν προϋπόθεση για την ανάληψη 
πιο φιλόδοξων δεσμεύσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη.

(31) Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, 
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών 
αναγκών και της πραγματικής κατάστασης 
των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
βάσει των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, να καταρτίσουν οικολογικά 
προγράμματα προαιρετικά για τους 
γεωργούς, τα οποία θα πρέπει να 
συντονίζονται πλήρως με τις άλλες 
σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα πρέπει να 
οριστούν από τα κράτη μέλη ως ενισχύσεις 
που χορηγείται είτε για κίνητρα είτε ως 
αμοιβή για την παροχή δημόσιων αγαθών 
με γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το 
περιβάλλον και το κλίμα είτε ως 
αποζημίωση για την εισαγωγή αυτών των 
πρακτικών. Και στις δύο περιπτώσεις 
στόχος είναι η ενίσχυση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια 
πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις που ήδη προβλέπονται από 
το σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν τη θέσπιση 
οικολογικών συστημάτων για να 
προωθήσουν μοντέλα επωφελή για το 
περιβάλλον και κάθε είδους γεωργικές 
πρακτικές, όπως είναι, μεταξύ άλλων 
μέτρων, η ενισχυμένη διαχείριση των 
μόνιμων βοσκοτόπων και των 
χαρακτηριστικών τοπίου και η βιολογική 
γεωργία. Τα καθεστώτα αυτά μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν και «καθεστώτα 
εισόδου», τα οποία ενδεχομένως να 
αποτελέσουν προϋπόθεση για την ανάληψη 
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πιο φιλόδοξων δεσμεύσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος 
του οικονομικού τους ανώτατου ορίου που 
διατίθεται για τις άμεσες ενισχύσεις για τη 
στήριξη συνδεδεμένων εισοδημάτων 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα ή / και 
η ποιότητα σε ορισμένους τομείς και 
παραγωγές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
κοινωνικούς, οικονομικούς ή 
περιβαλλοντικούς λόγους και βιώνουν 
ορισμένες δυσκολίες. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα 
πρόσθετο μέρος του χρηματοδοτικού 
ανώτατου ορίου τους που είναι διαθέσιμο 
για άμεσες πληρωμές, προκειμένου να 
χορηγήσουν στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος ειδικά για τη στήριξη της 
παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών, 
προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της 
Ένωσης από την άποψη αυτή.

(32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος 
του οικονομικού τους ανώτατου ορίου που 
διατίθεται για τις άμεσες ενισχύσεις για τη 
στήριξη συνδεδεμένων εισοδημάτων 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα ή / και 
η ποιότητα σε ορισμένους τομείς και 
παραγωγές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
κοινωνικούς, οικονομικούς ή 
περιβαλλοντικούς λόγους και βιώνουν 
ορισμένες δυσκολίες. Η συνδεδεμένη 
εισοδηματική στήριξη θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε σαφή περιβαλλοντική 
ή κοινωνικοοικονομική ανάγκη ή όφελος 
ή θα πρέπει να χορηγείται για μεθόδους 
παραγωγής που υπερβαίνουν τα πρότυπα 
που ορίζονται στο σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης. Τα κράτη μέλη καλούνται 
να διευκρινίσουν στο στρατηγικό τους 
πρόγραμμα τις αιτίες για τις οποίες η 
παροχή συνδεδεμένων ενισχύσεων 
δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε σχέση 
με τους οικονομικούς, κοινωνικούς ή 
οικολογικούς στόχους και γιατί δεν θα 
μπορούσαν να επιτευχθούν τέτοιοι στόχοι 
μέσω μέτρων ανάπτυξης της υπαίθρου. 
Σύμφωνα με το θεματολόγιο του 2030 για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμφωνία 
του Παρισιού, η συνδεδεμένη στήριξη του 
εισοδήματος δεν θα πρέπει να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και δεν θα πρέπει 
να δημιουργεί στρεβλώσεις στην 
εσωτερική και διεθνή αγορά. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα 
πρόσθετο μέρος του χρηματοδοτικού 
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ανώτατου ορίου τους που είναι διαθέσιμο 
για άμεσες πληρωμές, προκειμένου να 
χορηγήσουν στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος ειδικά για τη στήριξη της 
παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών, 
προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της 
Ένωσης από την άποψη αυτή, και 
συνεπώς να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση 
από τις εισαγωγές ζωτροφών, ιδίως 
σόγιας και ελαιοφοίνικα, που έχουν 
αρνητικές συνέπειες, όπως η αποψίλωση 
δασών, οι απαλλοτριώσεις γης, η απώλεια 
βιοποικιλότητας και ο εκτοπισμός 
κοινοτήτων. Όταν εισάγονται 
πρωτεϊνούχα φυτά από τρίτες χώρες, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτικό να 
πιστοποιείται από την ΕΕ ότι 
παρήχθησαν με βιώσιμο τρόπο. Οι 
ενισχύσεις που χορηγούνται προς στήριξη 
της παραγωγής ψυχανθών θα πρέπει να 
είναι σε συμφωνία με τις προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιέχονται 
στην έκθεσή της προς το Συμβούλιο και 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 
ανάπτυξη πρωτεϊνούχων φυτών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να 
προωθηθεί η υπεύθυνη εισαγωγή 
πρωτεϊνούχων φυτών στην Ένωση, με 
την εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου δράσης στο πλαίσιο μιας 
στρατηγικής για τα ψυχανθή σε επίπεδο 
Ένωσης, με στόχο τη μείωση της 
εξάρτησης από τις εισαγωγές σόγιας και 
ζωοτροφών από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Λαμβανομένης υπόψη της 
συνεχούς ανάπτυξης της ψηφιοποίησης 
στον γεωργικό τομέα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν 
υποπρόγραμμα για την αναβάθμιση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων στις αγροτικές 
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περιοχές και να λάβουν περαιτέρω μέτρα 
για την ελαχιστοποίηση του ψηφιακού 
χάσματος μεταξύ των φύλων, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των 
γυναικών σε διά βίου μάθηση και 
επαγγελματική κατάρτιση στις αγροτικές 
περιοχές.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση της συνδεδεμένης στήριξης 
του εισοδήματος με τις διεθνείς δεσμεύσεις 
της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως τις 
απαιτήσεις του μνημονίου συμφωνίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής για τους ελαιούχους σπόρους 
στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ17, όπως 
εφαρμόζεται μετά από αλλαγές στην 
ξεχωριστή βασική έκταση της ΕΕ για 
ελαιούχους σπόρους μετά από αλλαγές στη 
σύνθεση της ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει την εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τον σκοπό αυτό και να 
καθορίζει λεπτομερείς κανόνες.

(33) Πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση της συνδεδεμένης στήριξης 
του εισοδήματος με τις διεθνείς δεσμεύσεις 
της Ένωσης και τις γενικές διατάξεις για 
την εξωτερική της δράση. Αυτό 
περιλαμβάνει ιδίως τις απαιτήσεις του 
μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
για τους ελαιούχους σπόρους στο πλαίσιο 
της ΓΣΔΕ17, όπως εφαρμόζεται μετά από 
αλλαγές στην ξεχωριστή βασική έκταση 
της ΕΕ για ελαιούχους σπόρους μετά από 
αλλαγές στη σύνθεση της ΕΕ. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό αυτό 
και να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες.

_________________ _________________
17 Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της 
Οικονομικής Κοινότητας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο 
πλαίσιο της ΓΣΔΕ για τους ελαιούχους 
σπόρους (ΕΕ L 147 της 18.6.1993).

17 Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της 
Οικονομικής Κοινότητας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο 
πλαίσιο της ΓΣΔΕ για τους ελαιούχους 
σπόρους (ΕΕ L 147 της 18.6.1993).

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
οι παρεμβάσεις συμφωνούν με τη 
δέσμευση της Ένωσης στην ΣΑΠ, θα 
πρέπει να προβλέπεται συνεχής και 
ολοκληρωμένη παρακολούθηση. Η 
εκτίμηση των εξωτερικών επιπτώσεων 
της ΚΓΠ θα πρέπει να διενεργείται 
συστηματικά, δηλαδή με τη βοήθεια των 
δεικτών των ΣΒΑ. Σε αυτή τη βάση, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
ώστε να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις με κανόνες που ορίζουν επαρκή 
μέτρα τα οποία θα διέπουν την 
παρακολούθηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διευρύνει την 
εντολή των παρατηρητηρίων της αγοράς 
της ΕΕ για παρακολούθηση της 
παγκόσμιας διάστασης της ΚΓΠ, ιδίως 
των εισαγωγών και των εξαγωγών προς 
και από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε 
προϊόντα που οι χώρες εταίροι κρίνουν 
ευαίσθητα και σε προϊόντα που 
προέρχονται από τομείς όπου 
χορηγούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ και όπου εφαρμόζονται 
τα μέτρα διαχείρισης κρίσεων της ΚΓΠ. 
Όταν το σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης επισημαίνει παραβιάσεις 
της υποχρέωσης για τη ΣΑΠ, θα πρέπει 
να ξεκινά διάλογο με τους εταίρους των 
αναπτυσσόμενων χωρών ώστε να 
προτείνει κατάλληλα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων που 
προκαλούν ανησυχία.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (34α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση της συνδεδεμένης 



AD\1176613EL.docx 25/63 PE629.646v02-00

EL

εισοδηματικής στήριξης στον τομέα του 
βαμβακιού με τις διεθνείς ενωσιακές 
υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής, τα κράτη μέλη 
που χρησιμοποιούν την εν λόγω στήριξη 
θα πρέπει να παρακολουθούν τις 
επιπτώσεις της παραγωγής και του 
εμπορίου βαμβακιού και να υποβάλλουν 
εκθέσεις στην Επιτροπή, με σκοπό να 
διευκολύνεται η παρακολούθηση από την 
Επιτροπή του αντικτύπου της 
συνδεδεμένης στήριξης του βαμβακιού 
στην παραγωγή βαμβακιού στις 
αναπτυσσόμενες χώρες-εταίρους, ιδίως 
όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) Θα πρέπει να θεσπιστεί σύστημα 
για τον τομέα των καλλιεργειών 
ψυχανθών, με τρεις στόχους. Πρώτος 
στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης από 
το συμπυκνωμένο μείγμα ζωοτροφών που 
περιέχει σόγια, και δη εισαγόμενη σόγια η 
οποία προέρχεται από εκτάσεις που 
αποψιλώθηκαν ή μετατράπηκαν 
πρόσφατα, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 15, και 
με τη δέσμευση της Ένωσης και τις 
υφιστάμενες δεσμεύσεις ιδιωτικών 
εταιρειών όσον αφορά τη μηδενική 
αποψίλωση των δασών. Δεύτερος στόχος 
είναι το κλείσιμο των κύκλων θρεπτικών 
ουσιών και ο περιορισμός τους σε 
κλίμακα τοπικών και περιφερειακών 
λεκανών απορροής ποταμού, σύμφωνα με 
την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Τρίτος 
στόχος είναι η ενίσχυση των τοπικών και 
περιφερειακών αγορών τροφίμων και 
ζωοτροφών, και των τοπικά 
προσαρμοσμένων ποικιλιών σπόρων 
χαμηλών εισροών. Οι εν λόγω ενισχύσεις 
δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν τη 
μονοκαλλιέργεια ή τη συνεχή καλλιέργεια 
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ψυχανθών.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει 
επίσης να επιδιωχθούν με την υποστήριξη 
επενδύσεων τόσο παραγωγικών όσο και μη 
παραγωγικών, τόσο σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις όσο και εκτός αυτών. 
Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να αφορούν 
μεταξύ άλλων υποδομές που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της 
γεωργίας και της δασοκομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
γεωργικές και δασικές εκτάσεις, του 
αναδασμού και βελτίωσης της γης, των 
γεωργοδασικών πρακτικών και της 
παροχής και εξοικονόμησης ενέργειας και 
νερού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή των στρατηγικών σχεδίων για την 
ΚΓΠ με τους στόχους της Ένωσης, καθώς 
και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών, στον εν λόγω κανονισμό 
περιλαμβάνεται ένας αρνητικός κατάλογος 
επενδυτικών θεμάτων.

(41) Οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει 
επίσης να επιδιωχθούν με την υποστήριξη 
επενδύσεων τόσο παραγωγικών όσο και μη 
παραγωγικών, τόσο σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις όσο και εκτός αυτών. 
Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να αφορούν 
μεταξύ άλλων υποδομές που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της 
γεωργίας και της δασοκομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
γεωργικές και δασικές εκτάσεις, του 
αναδασμού και βελτίωσης της γης, των 
γεωργοδασικών πρακτικών και της 
παροχής και εξοικονόμησης ενέργειας και 
νερού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή των στρατηγικών σχεδίων για την 
ΚΓΠ με τους στόχους της Ένωσης, καθώς 
και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών, στον εν λόγω κανονισμό 
περιλαμβάνεται ένας αρνητικός κατάλογος 
επενδυτικών θεμάτων. Λαμβανομένων 
υπόψη των εκθέσεων, των στρατηγικών 
και του μηχανισμού της Ένωσης, όπως 
το Εξωτερικό Επενδυτικό Πλαίσιο, και η 
συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για 
βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας, 
καθώς και η επερχόμενη έκθεση της 
ειδικής ομάδας Rural Africa (Αγροτική 
Αφρική), οι γεωργοί θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνονται να επενδύουν υπεύθυνα 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Αιτιολόγηση

Παρέχοντας καθοδήγηση και εγγυήσεις που βοηθούν την κάλυψη πιθανών κινδύνων, η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της μπορούν να προσφέρουν στους γεωργούς κίνητρα για υπεύθυνη επένδυση 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στους γεωργούς θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να εξισορροπούν 
τις πιθανές αρνητικές πτυχές της στήριξης της ΚΓΠ με τέτοιες επενδύσεις.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η ανακοίνωση σχετικά με «Το 
μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» 
αναφέρει την ανταλλαγή γνώσεων και 
επικεντρώνεται στην καινοτομία ως 
οριζόντιο στόχο για τη νέα ΚΓΠ. Η ΚΓΠ 
θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει το 
μοντέλο της διαδραστικής καινοτομίας, το 
οποίο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των 
φορέων προκειμένου να αξιοποιήσουν με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμπληρωματικά 
είδη γνώσεων με σκοπό τη διάδοση 
πρακτικών λύσεων. Οι υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
πρέπει να ενισχυθούν στο πλαίσιο των 
συστημάτων γνώσης και καινοτομίας της 
γεωργίας. Το στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ πρέπει να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, της έρευνας 
και των αγροτικών δικτύων. Κάθε κράτος 
μέλος ή περιφέρεια, ανάλογα με την 
περίπτωση, μπορεί να χρηματοδοτήσει 
ορισμένες δράσεις που αποσκοπούν στην 
ανταλλαγή γνώσεων και την καινοτομία, 
χρησιμοποιώντας τα είδη παρεμβάσεων 
που παρουσιάζονται στον παρόντα 
Κανονισμό.

(46) Η ανακοίνωση σχετικά με «Το 
μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» 
αναφέρει την ανταλλαγή γνώσεων και την 
επικέντρωση στην καινοτομία ως οριζόντιο 
στόχο για τη νέα ΚΓΠ. Η ΚΓΠ θα πρέπει 
να συνεχίσει να υποστηρίζει το μοντέλο 
της διαδραστικής καινοτομίας, το οποίο 
ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των 
φορέων προκειμένου να αξιοποιήσουν με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμπληρωματικά 
είδη γνώσεων με σκοπό τη διάδοση 
πρακτικών λύσεων. Οι υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
πρέπει να ενισχυθούν στο πλαίσιο των 
συστημάτων γνώσης και καινοτομίας της 
γεωργίας. Το στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ πρέπει να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, της έρευνας 
και των αγροτικών δικτύων. Θα πρέπει να 
προβλέπονται ανταλλαγές με 
εμπειρογνώμονες στον τομέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας, προκειμένου 
να διευκολύνεται η μεταφορά γνώσεων 
και βέλτιστων πρακτικών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Κάθε κράτος 
μέλος ή περιφέρεια, ανάλογα με την 
περίπτωση, μπορεί να χρηματοδοτήσει 
ορισμένες δράσεις που αποσκοπούν στην 
ανταλλαγή γνώσεων και την καινοτομία, 
χρησιμοποιώντας τα είδη παρεμβάσεων 
που παρουσιάζονται στον παρόντα 
Κανονισμό.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής χρηματοδότηση για ορισμένες 
προτεραιότητες, πρέπει να καθοριστούν 
κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες 
χρηματοδοτικές χορηγήσεις για αυτές τις 
προτεραιότητες για τη στήριξη στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΑΑ. Για να εξασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
γεωργών, θα πρέπει επίσης να καθοριστεί 
το μέγιστο ποσό για τη συνδεδεμένη 
στήριξη βάσει των άμεσων ενισχύσεων. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ένα πρόσθετο μέρος του 
χρηματοδοτικού ανώτατου ορίου τους που 
είναι διαθέσιμο για άμεσες ενισχύσεις για 
τη χορήγηση στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος ειδικά για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας 
ή/και της ποιότητας της παραγωγής 
πρωτεϊνούχων φυτών.

(51) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής χρηματοδότηση για ορισμένες 
προτεραιότητες, πρέπει να καθοριστούν 
κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες 
χρηματοδοτικές χορηγήσεις για αυτές τις 
προτεραιότητες για τη στήριξη στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΑΑ. Για να εξασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
γεωργών, τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ένωσης, θα πρέπει επίσης να καθοριστεί 
το μέγιστο ποσό για τη συνδεδεμένη 
στήριξη βάσει των άμεσων ενισχύσεων. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ένα πρόσθετο μέρος του 
χρηματοδοτικού ανώτατου ορίου τους που 
είναι διαθέσιμο για άμεσες ενισχύσεις για 
τη χορήγηση στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος ειδικά για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας 
ή/και της ποιότητας της παραγωγής 
πρωτεϊνούχων φυτών, ώστε να μειωθούν 
οι εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
σαφής στρατηγικός χαρακτήρας αυτών των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και να 
διευκολυνθούν οι δεσμοί με άλλες 
πολιτικές της Ένωσης και ιδίως με τους 
καθιερωμένους μακροπρόθεσμους 
εθνικούς στόχους που απορρέουν από την 
ενωσιακή νομοθεσία ή από διεθνείς 
συμφωνίες όπως αυτές που σχετίζονται με 
την αλλαγή του κλίματος, τη 
βιοποικιλότητα και το νερό, είναι σκόπιμο 
να υπάρχει ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο 
ΚΓΠ ανά κράτος μέλος.

(55) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
σαφής στρατηγικός χαρακτήρας αυτών των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και να 
διευκολυνθούν οι δεσμοί με άλλες 
πολιτικές της Ένωσης και ιδίως με τους 
καθιερωμένους μακροπρόθεσμους 
εθνικούς στόχους που απορρέουν από την 
ενωσιακή νομοθεσία ή από διεθνείς 
συμφωνίες όπως αυτές που σχετίζονται με 
την αλλαγή του κλίματος, τα δάση, τη 
βιοποικιλότητα και το νερό, καθώς και με 
την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, 
είναι σκόπιμο να υπάρχει ένα ενιαίο 
στρατηγικό σχέδιο ΚΓΠ ανά κράτος μέλος.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
καθορισμός των στόχων από τα κράτη 
μέλη, καθώς και ο σχεδιασμός των 
παρεμβάσεων είναι κατάλληλα και 
μεγιστοποιούν τη συμβολή στους στόχους 
της ΚΓΠ, είναι απαραίτητο να στηριχθεί η 
στρατηγική των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ σε προηγούμενη ανάλυση των 
τοπικών πλαίσιο και την αξιολόγηση των 
αναγκών σε σχέση με τους στόχους της 
ΚΓΠ.

(57) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
καθορισμός των στόχων από τα κράτη 
μέλη, καθώς και ο σχεδιασμός των 
παρεμβάσεων είναι κατάλληλα και 
μεγιστοποιούν τη συμβολή στους στόχους 
της ΚΓΠ, είναι απαραίτητο να στηριχθεί η 
στρατηγική των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ σε προηγούμενη ανάλυση των 
τοπικών πλαίσιο και την αξιολόγηση των 
αναγκών σε σχέση με τους στόχους της 
ΚΓΠ. Εν προκειμένω τα κράτη μέλη 
καλούνται να περιγράψουν πώς 
αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η 
εγκατάλειψη της υπαίθρου και η 
συγκέντρωση γαιών, η απερήμωση, η 
ποιότητα του νερού και η απώλεια 
βιοποικιλότητας, τα οποία έχουν 
επιπτώσεις και σε παγκόσμια κλίμακα.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση 
μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των 
πολλαπλών μέσων της ΚΓΠ, δεδομένου 
ότι θα πρέπει να καλύπτουν τύπους 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, τομεακών τύπων 
παρεμβάσεων και τύπων παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης 
διασφαλίζουν και να καταδεικνύουν την 
ευθυγράμμιση και την καταλληλότητα των 
επιλογών των κρατών μελών σε σχέση με 
τις προτεραιότητες και τους στόχους της 

(58) Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση 
μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των 
πολλαπλών μέσων της ΚΓΠ και της 
εξωτερικής της διάστασης, δεδομένου ότι 
θα πρέπει να καλύπτουν τύπους 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, τομεακών τύπων 
παρεμβάσεων και τύπων παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης 
διασφαλίζουν και να καταδεικνύουν την 
ευθυγράμμιση και την καταλληλότητα των 
επιλογών των κρατών μελών σε σχέση με 
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Ένωσης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
περιέχουν μια στρατηγική παρέμβασης με 
γνώμονα τα αποτελέσματα, δομημένη 
γύρω από τους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
ποσοτικοποιημένων στόχων σε σχέση με 
αυτούς τους στόχους. Προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η παρακολούθησή τους 
σε ετήσια βάση, είναι σκόπιμο οι στόχοι 
αυτοί να βασίζονται σε δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων.

τις προτεραιότητες και τους στόχους της 
Ένωσης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
περιέχουν μια στρατηγική παρέμβασης με 
γνώμονα τα αποτελέσματα, δομημένη 
γύρω από τους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
ποσοτικοποιημένων στόχων σε σχέση με 
αυτούς τους στόχους. Προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η παρακολούθησή τους 
σε ετήσια βάση, είναι σκόπιμο οι στόχοι 
αυτοί να βασίζονται σε δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να 
τονίζει τη συμπληρωματικότητα τόσο 
μεταξύ των εργαλείων της ΚΓΠ όσο και με 
τις άλλες πολιτικές της Ένωσης. 
Συγκεκριμένα, το κάθε στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει υπόψη, όπου 
ενδείκνυται, τη νομοθεσία για το 
περιβάλλον και το κλίμα και τα εθνικά 
σχέδια που απορρέουν από τη νομοθεσία 
αυτή πρέπει να περιγράφονται ως μέρος 
της ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης 
(«ανάλυση SWOT»). Είναι σκόπιμο να 
απαριθμηθούν τα νομοθετικά μέσα στα 
οποία θα πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ.

(59) Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να 
τονίζει τη συμπληρωματικότητα τόσο 
μεταξύ των εργαλείων της ΚΓΠ όσο και με 
τις άλλες πολιτικές της Ένωσης. 
Συγκεκριμένα, το κάθε στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει υπόψη, όπου 
ενδείκνυται, τη νομοθεσία για το 
περιβάλλον και το κλίμα, την ενωσιακή 
δέσμευση για τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής και τα εθνικά 
σχέδια που απορρέουν από τη νομοθεσία 
αυτή πρέπει να περιγράφονται ως μέρος 
της ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης 
(«ανάλυση SWOT»). Είναι σκόπιμο να 
απαριθμηθούν τα νομοθετικά μέσα στα 
οποία θα πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Σύμφωνα με την αρχή της (70) Σύμφωνα με την αρχή της 
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επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή 
επικουρείται από επιτροπές που 
συγκροτούνται από εκπροσώπους των 
κρατών μελών κατά την εφαρμογή της 
ΚΓΠ. Προκειμένου να απλουστευθεί το 
σύστημα και να βελτιωθεί η θέση των 
κρατών μελών, δημιουργείται μία μόνο 
επιτροπή παρακολούθησης για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με τη 
συγχώνευση της Επιτροπής «Αγροτικής 
Ανάπτυξης» και της Επιτροπής «Άμεσων 
Ενισχύσεων», οι οποίες είχαν θεσπιστεί 
στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 
2014-2020. Η διαχειριστική αρχή και η 
επιτροπή ελέγχου φέρουν από κοινού την 
ευθύνη να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην 
υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ. Η επιτροπή πρέπει επίσης να 
επικουρείται από την επιτροπή «Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή 
επικουρείται από επιτροπές που 
συγκροτούνται από εκπροσώπους των 
κρατών μελών κατά την εφαρμογή της 
ΚΓΠ. Προκειμένου να απλουστευθεί το 
σύστημα και να βελτιωθεί η θέση των 
κρατών μελών, δημιουργείται μία μόνο 
επιτροπή παρακολούθησης για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με τη 
συγχώνευση της Επιτροπής «Αγροτικής 
Ανάπτυξης» και της Επιτροπής «Άμεσων 
Ενισχύσεων», οι οποίες είχαν θεσπιστεί 
στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 
2014-2020. Η διαχειριστική αρχή και η 
επιτροπή ελέγχου φέρουν από κοινού την 
ευθύνη να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην 
υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να 
επικουρείται από την επιτροπή «Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής» και θα πρέπει να 
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή 
Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Σε ένα πλαίσιο όπου τα κράτη μέλη 
θα έχουν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και 
επικουρικότητα στο σχεδιασμό των 
παρεμβάσεων, τα δίκτυα αποτελούν 
βασικό εργαλείο για την καθοδήγηση και 
τον προσανατολισμό της πολιτικής και για 
τη διασφάλιση επαρκούς προσοχής και 
δυνατοτήτων στα κράτη μέλη. Ένα ενιαίο 
δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζει καλύτερο 
συντονισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων 
δικτύωσης στην Ένωση και σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό και 
το εθνικό δίκτυο της ΚΓΠ αντικαθιστούν 
το σημερινό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και την ΕΣΚ για τα δίκτυα 
«γεωργικής παραγωγικότητας και 

(72) Σε ένα πλαίσιο όπου τα κράτη μέλη 
θα έχουν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και 
επικουρικότητα στο σχεδιασμό των 
παρεμβάσεων, τα δίκτυα αποτελούν 
βασικό εργαλείο για την καθοδήγηση και 
τον προσανατολισμό της πολιτικής και για 
τη διασφάλιση επαρκούς προσοχής και 
δυνατοτήτων στα κράτη μέλη. Ένα ενιαίο 
δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζει καλύτερο 
συντονισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων 
δικτύωσης στην Ένωση και σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό και 
το εθνικό δίκτυο της ΚΓΠ αντικαθιστούν 
το σημερινό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και την ΕΣΚ για τα δίκτυα 
«γεωργικής παραγωγικότητας και 
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βιωσιμότητας» και τα εθνικά αγροτικά 
δίκτυα, με τη μορφή πλατφόρμας που 
προβλέπει μεγαλύτερη ανταλλαγή 
γνώσεων για την αποτύπωση των 
αποτελεσμάτων και της προστιθέμενης 
αξίας της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ιδίως στο πλαίσιο της πολιτικής Horizon 
Europe (Ορίζων Ευρώπη). Με την ίδια 
προοπτική βελτίωσης της ανταλλαγής 
γνώσεων και καινοτομίας, δημιουργείται 
μια ΕΣΠ για την «γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα», με την 
εφαρμογή του διαδραστικού μοντέλου 
καινοτομίας σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που περιγράφεται στον παρόντα 
κανονισμό.

βιωσιμότητας» και τα εθνικά αγροτικά 
δίκτυα, με τη μορφή πλατφόρμας που 
προβλέπει μεγαλύτερη ανταλλαγή 
γνώσεων για την αποτύπωση των 
αποτελεσμάτων και της προστιθέμενης 
αξίας της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ιδίως στο πλαίσιο της πολιτικής Horizon 
Europe (Ορίζων Ευρώπη). Με την ίδια 
προοπτική βελτίωσης της ανταλλαγής 
γνώσεων και καινοτομίας, δημιουργείται 
μια ΕΣΠ για την «γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα», με την 
εφαρμογή του διαδραστικού μοντέλου 
καινοτομίας σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που περιγράφεται στον παρόντα 
κανονισμό. Θα πρέπει να προβλέπεται 
ανταλλαγή με εμπειρογνώμονες στον 
τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, 
προκειμένου να υπάρχει ευαισθητοποίηση 
και να διευκολύνεται η μεταφορά 
γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Το μοντέλο λειτουργίας που 
επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως 
επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων 
κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια 
πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις 
συνεπάγεται ετήσια και πολυετή 
αξιολόγηση βάσει επιλεγμένων 
αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
επιλεγεί ένα περιορισμένο και 
στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο 
που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο το κατά πόσον οι 
υποστηριζόμενες παρεμβάσεις 

(74) Το μοντέλο λειτουργίας που 
επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως 
επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων 
κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια 
πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις 
συνεπάγεται ετήσια και πολυετή 
αξιολόγηση βάσει επιλεγμένων 
αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
επιλεγεί ένα περιορισμένο και 
στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο 
που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο το κατά πόσον οι 
υποστηριζόμενες παρεμβάσεις 
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συμβάλλουν στην επίτευξη των 
προβλεπόμενων στόχων. Οι δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων και εκροών που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον 
μπορούν να περιλαμβάνουν και 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στα εθνικά 
μέσα περιβαλλοντικής και κλιματικής 
ρύθμισης τα οποία απορρέουν από τη 
νομοθεσία της Ένωσης.

συμβάλλουν στην επίτευξη των 
προβλεπόμενων στόχων. Οι δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων και εκροών που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον 
μπορούν να περιλαμβάνουν και 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στα εθνικά 
μέσα περιβαλλοντικής και κλιματικής 
ρύθμισης τα οποία απορρέουν από τη 
νομοθεσία της Ένωσης. Η εκτίμηση κατά 
πόσο οι στόχοι της ΚΓΠ επιτυγχάνονται 
θα πρέπει επίσης να διενεργείται βάσει 
δεικτών που σχετίζονται με τον 
αντίκτυπο της ΚΓΠ στους αναπτυξιακούς 
στόχους της Ένωσης και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Στα πλαίσια των επιδόσεων, 
εποπτείας και αξιολόγησης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρακολουθούν και να 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται. 
Οι πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη 
μέλη αποτελούν τη βάση με την οποία η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε 
όσον αφορά την επίτευξη συγκεκριμένων 
στόχων για όλη την περίοδο 
προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας για το 
σκοπό αυτό ένα βασικό σύνολο δεικτών.

(75) Στα πλαίσια των επιδόσεων, 
εποπτείας και αξιολόγησης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρακολουθούν και να 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται. 
Οι πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη 
μέλη αποτελούν τη βάση με την οποία η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε 
όσον αφορά την επίτευξη συγκεκριμένων 
στόχων για όλη την περίοδο 
προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας για το 
σκοπό αυτό ένα βασικό σύνολο δεικτών. 
Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τα κράτη 
μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να 
δημοσιεύει το οικολογικό αποτύπωμα της 
παραγωγής και κατανάλωσης γεωργικών 
τροφίμων στην ΕΕ ετησίως.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75α) Το σύστημα παρακολούθησης της 
ΚΓΠ θα πρέπει να συμπληρώνεται από 
ανεξάρτητο σύστημα εντός της Ένωσης 
για την υποβολή καταγγελιών από 
πρόσωπα ή κοινότητες που πλήττονται 
από την ΚΓΠ. Θα πρέπει να αναγνωριστεί 
ο σημαντικός ρόλος της Επιτροπής 
Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου και του 
μόνιμου εισηγητή της για την ΚΓΠ. 

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 θ α) «συνοχή της αναπτυξιακής 
πολιτικής»: η υποχρέωση της Ένωσης να 
λαμβάνει υπόψη τους στόχους της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη στις 
πολιτικές που εφαρμόζει, και η 
υποχρέωσή της να αποφεύγει, κατά την 
επιδίωξη των στόχων εσωτερικής 
πολιτικής της, αρνητικά μέτρα πολιτικής 
που επηρεάζουν δυσμενώς τους 
αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 ι α)  «επισιτιστική ασφάλεια»: το 
δικαίωμα των ατόμων σε υγιεινά και 
πολιτιστικά κατάλληλα τρόφιμα που 
παράγονται μέσω οικολογικά ορθών και 
βιώσιμων μεθόδων, καθώς και το 
δικαίωμα κάθε λαού να καθορίζει τις 
δικές του επιλογές για τα τρόφιμα και τα 
συστήματα γεωργικής παραγωγής·
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προώθηση ενός έξυπνου, 
ανθεκτικού και διαφοροποιημένου 
γεωργικού τομέα που θα διασφαλίζει την 
επισιτιστική ασφάλεια·

α) την προώθηση μιας μακρόπνοης, 
ανθεκτικής, βιώσιμης και 
διαφοροποιημένης γεωργικής παραγωγής 
χωρίς αποκλεισμούς, που θα διασφαλίζει 
τη βιώσιμη, αποκεντρωμένη, 
μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια, 
με την αποφυγή της υπερπαραγωγής και 
τη διασφάλιση της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της δράση για το κλίμα και 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων της Ένωσης·

β) την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας, της βιοποικιλότητας και της 
δράσης για το κλίμα και την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
της Ένωσης που συνδέονται με τη 
γεωργία·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών.

γ) την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής 
ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών 
και κοινοτήτων με την ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών.
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στόχοι αυτοί συμπληρώνονται από τον 
εγκάρσιο στόχο του εκσυγχρονισμού του 
τομέα με την προώθηση και τη διάδοση 
της γνώσης, της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις 
αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση 
της υιοθέτησής τους.

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται κατά τρόπο 
που διασφαλίζει την επίτευξη των 
εγκάρσιων στόχων της Ατζέντας του 2030 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Συμφωνία του 
Παρισιού. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο 
συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των 
στόχων, ο κανονισμός αποσκοπεί στην 
προώθηση και τη διάδοση γνώσεων, 
τεχνικών και εργαλείων στη γεωργία και 
τις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση 
της υιοθέτησής τους, καθώς και στη 
διασφάλιση της μετάβασης στην αειφόρο 
ανάπτυξη που αναφέρεται στο άρθρο 11 
ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την υποστήριξη βιώσιμων 
γεωργικών εισοδημάτων και 
ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση 
για τη στήριξη της επισιτιστικής 
ασφάλειας·

α) την υποστήριξη βιώσιμων 
γεωργικών εισοδημάτων και 
ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση 
για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης 
επισιτιστικής ασφάλειας, αποφεύγοντας 
παράλληλα τις επιζήμιες πρακτικές 
νταμπινγκ ·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενίσχυση του προσανατολισμού β) ενίσχυση του προσανατολισμού 
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προς την αγορά και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης 
εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και 
την ψηφιοποίηση·

προς την αγορά προωθώντας βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού και προϊόντα 
προστιθέμενης αξίας όπως αυτά που 
προέρχονται από τη βιολογική γεωργία 
και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 
μεταξύ άλλων με μεγαλύτερη έμφαση 
στην αμοιβαία μάθηση μεταξύ ομοτίμων, 
την έρευνα, την τεχνολογία και την 
ψηφιοποίηση·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή 
σε αυτήν, καθώς και στη βιώσιμη 
ενέργεια·

δ) συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή 
σε αυτήν, με τη σημαντική μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
τη γεωργία, σύμφωνα με τους στόχους 
της Συμφωνίας του Παρισιού και της 
Ένωσης όσον αφορά το κλίμα·

Τροπολογία 48

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 βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς, της διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων και του εισοδήματος, 
της ισότητας των φύλων, της κοινωνικής 
ένταξης, της καταπολέμησης της 
φτώχειας, της τοπικής ανάπτυξης στις 
αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης 
της βιώσιμης δασοκομίας, καθώς και τη 
βελτίωση βασικών δημόσιων υπηρεσιών, 
για την προαγωγή της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής·
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) βελτίωση της ανταπόκρισης της 
γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 
απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και 
βιώσιμα τρόφιμα, απορρίμματα τροφίμων, 
καθώς και για καλή μεταχείριση των ζώων.

θ) βελτίωση της ανταπόκρισης της 
γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 
απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά ποιοτικά 
και βιώσιμα τρόφιμα και τα απορρίμματα 
τροφίμων, καθώς και για περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα και καλύτερη μεταχείριση 
των ζώων, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) Συνοχή της αναπτυξιακής 
πολιτικής (ΣΑΠ): συστηματική 
συνεκτίμηση των στόχων της 
αναπτυξιακής συνεργασίας και αποφυγή 
του αρνητικού εξωτερικού αντικτύπου 
των ενωσιακών πολιτικών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και στους 
πληθυσμούς τους.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Στόχοι της Ένωσης και των κρατών 

μελών
1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
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παρατίθενται στα άρθρα 5 και 6 του 
κανονισμού, τα συνδυασμένα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ θα οδηγήσουν σε:
α) καθαρή αύξηση του αριθμού των 
γεωργών, των γεωργικών εργατών και 
των συναφών θέσεων εργασίας σε 
αγροτικές περιοχές·
β) σημαντική μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου που συνδέονται 
με το αγροτικό τομέα έως το 2027·
γ) ανάσχεση και αντιστροφή της 
απώλειας βιοποικιλότητας·
δ) ανάσχεση και αντιστροφή της 
εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής·
ε) ανάσχεση και αντιστροφή της 
απώλειας επικονιαστών, πουλιών και 
εντόμων· 
στ) αύξηση της γενετικής 
διαφοροποίησης τόσο εντός όσο και 
μεταξύ καλλιεργειών και ζώων·
ζ) μείωση των εξαγωγών ζώντων 
ζώων·
η) μείωση της ρύπανσης της 
ατμόσφαιρας και των υδάτων λόγω του 
γεωργικού τομέα·
θ) διατήρηση και αύξηση της 
επιφάνειας μόνιμου λειμώνα·
ι) μείωση της χρήσης των 
φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με την οδηγία 
2009/128/ΕΚ·
2. Στα σχέδια στρατηγικών σχεδίων 
τους, τα κράτη μέλη υποδεικνύουν πώς 
προτίθενται να συνεισφέρουν σε αυτούς 
τους στόχους και προτείνουν 
συγκεκριμένους εθνικούς στόχους.
3. Σύμφωνα με τη διαδικασία που 
σκιαγραφείται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του 
τίτλου V, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο 
συνδυασμός των εθνικών στόχων θα 
επιτρέπει την επίτευξη του ενωσιακού 
στόχου, που καθορίζεται στην παράγραφο 
1, ότι οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται 
από τα κράτη μέλη αρκούν για την 
επίτευξη των εθνικών τους στόχων. 
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Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού, η Επιτροπή θα 
εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη έχουν 
προκρίνει συναφείς εθνικούς στόχους.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός ελάχιστων στόχων ανά την Ένωση είναι απαραίτητος ώστε αν διασφαλίζεται ότι 
εκπληρώνονται οι γενικοί στόχοι του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι παρεμβάσεις συμμορφώνονται με τη 
δέσμευση της Ένωσης για τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), το 
δικαίωμα στην ανάπτυξη και το 
δικαίωμα στην τροφή. 
2. Οι παρεμβάσεις των κρατών 
μελών συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο θεματολόγιο 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 
2030, ιδίως στον ΣΒΑ 2, στον ΣΒΑ 10, 
στον ΣΒΑ 12 και στον ΣΒΑ 13. Ως εκ 
τούτου, η ΚΓΠ 
i) συμβάλλει στην ανάπτυξη 
διαφοροποιημένης και βιώσιμης γεωργίας 
και ανθεκτικών αγρο-οικολογικών 
πρακτικών τόσο εντός της Ένωσης όσο 
και σε χώρες εταίρους·
ii) συμβάλλει στη διατήρηση της 
γενετικής ποικιλότητας των σπόρων, των 
καλλιεργούμενων φυτών, των 
εκτρεφόμενων και εξημερωμένων ζώων 
και των συναφών άγριων ειδών, τόσο 
εντός της Ένωσης όσο και σε χώρες 
εταίρους·
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iii) συμβάλλει στην αξιοποίηση του 
δυναμικού των γεωργών μικρής 
κλίμακας, των μικρών γεωργικών 
επιχειρήσεων, ιδίως των γυναικών, των 
αυτόχθονων πληθυσμών που 
δραστηριοποιούνται στη γεωργική 
παραγωγή και των νομαδικών 
κτηνοτρόφων τόσο εντός της Ένωσης 
όσο και σε χώρες εταίρους·
iv) συμβάλλει στην ανάπτυξη τοπικών 
συστημάτων τροφίμων και εγχώριων και 
περιφερειακών αγορών, τόσο εντός της 
Ένωσης όσο και σε χώρες εταίρους, με 
στόχο την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης 
από εισαγωγές τροφίμων και τη 
συντόμευση των αλυσίδων τροφίμων·
v) δίνει τέλος στις πρακτικές που 
στρεβλώνουν το παγκόσμιο εμπόριο στις 
γεωργικές αγορές·
vi) ενσωματώνει πλήρως μέτρα για τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 
την προσαρμογή σε αυτή·
vii) τηρεί την συμφωνία του Παρισιού για 
την κλιματική αλλαγή· οι κανόνες που 
αφορούν το γεωργικό εμπόριο δεν 
εμποδίζουν τη βιώσιμη χρήση των πόρων 
ή τους πολυμερείς στόχους για το κλίμα.
3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
παρακολουθούν την εφαρμογή της ΚΓΠ 
και διασφαλίζουν ότι τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ αποφεύγουν να έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο στις τοπικές 
γεωργικές αγορές και στους τοπικούς 
παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Οι διατάξεις για την παρακολούθηση 
καθορίζονται στο άρθρο 119α.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 9β
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Συμμόρφωση με τη Συμφωνία του 
Παρισιού

1. Οι στόχοι των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ επιδιώκονται σύμφωνα 
με τη Συμφωνία του Παρισιού και με 
γνώμονα την επίτευξη των παγκόσμιων 
στόχων που θέτει η Συμφωνία και τις 
δεσμεύσεις που περιγράφονται στις 
εθνικά καθορισμένες συνεισφορές της 
Ένωσης και των κρατών μελών.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τα στρατηγικά τους σχέδια 
ευθυγραμμίζονται με τους ήδη 
θεσπισμένους μακροπρόθεσμους εθνικούς 
στόχους που καθορίζονται στις 
νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο παράρτημα XI, ή που απορρέουν από 
αυτές, και με τους στόχους που ορίζονται 
στην παράγραφο 2.
3. Προτού εγκρίνει τα στρατηγικά 
σχέδια, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
σέβονται τους στόχους που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν εργαλεία για να ευθυγραμμίσουν τα ενωσιακά κονδύλια με 
πρότυπα που αφορούν αποκλειστικά περιβαλλοντικές ανησυχίες. Είναι αναγκαία η 
αντιμετώπιση των μεθόδων παραγωγής (που μπορούν εν ευθέτω χρόνω να έχουν αντίκτυπο 
στην καταναλωτική συμπεριφορά) για να διασφαλιστεί ότι η Ένωση στο σύνολό της δεν θα 
θεσμοθετήσει την υπερπαραγωγή (όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα).

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες καλύπτουν τις οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις 
και παρέχουν επικαιροποιημένες 
τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία. Πρέπει να 

2. Οι γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες καλύπτουν τις οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις 
και παρέχουν επικαιροποιημένες 
τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία. Πρέπει να 
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εντάσσονται στις αλληλένδετες υπηρεσίες 
συμβούλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 
ερευνητών, γεωργικών οργανώσεων και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών που 
αποτελούν τα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS).

εντάσσονται στις αλληλένδετες υπηρεσίες 
συμβούλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 
ερευνητών, γεωργικών οργανώσεων και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών που 
αποτελούν τα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS). 
Επιτρέπεται στους εμπειρογνώμονες στον 
τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας να 
έχουν συνεχή ανταλλαγή με το AKIS, 
ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά 
γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 στ α) βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, οι 
οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση των 
οικοσυστημάτων, ενισχύουν την 
ικανότητα προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή και βελτιώνουν σταδιακά την 
ποιότητα της γης και του εδάφους, 
σύμφωνα με τους στόχους του ΣΒΑ 2.

Αιτιολόγηση

Η παροχή κατάρτισης στους γεωργούς και στους δικαιούχους κονδυλίων της ΚΓΠ όσον αφορά 
τον τρόπο υλοποίησης των επιδιώξεων του ΣΒΑ 2 εμπίπτει στο πλαίσιο της ενωσιακής 
δέσμευσης ως προς την αντιμετώπιση των κλιματικών ζητημάτων και την Ατζέντα του 2030.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι σύμβουλοι εκπαιδεύονται για 
την καλύτερη κατανόηση των 
επιπτώσεων της ΚΓΠ σε παγκόσμια 
κλίμακα.
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος·

α) στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος, εντός του πεδίου εφαρμογής 
των απαιτήσεων του ΠΟΕ όσον αφορά 
την εξάλειψη της στήριξης που 
στρεβλώνει το εμπόριο·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στήριξη 
σε εθελοντικά προγράμματα για το κλίμα 
και το περιβάλλον («οικολογικά 
προγράμματα») υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως 
διευκρινίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη αυξάνουν σταδιακά 
τη στήριξη σε προγράμματα για το κλίμα 
και το περιβάλλον («οικολογικά 
προγράμματα») υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως 
διευκρινίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά τη σύνταξη των 
στρατηγικών σχεδίων τους για την ΚΓΠ, 
τα κράτη μέλη θα θέσουν σε 
προτεραιότητα συστήματα εκτροφής που 
παρέχουν πολλαπλά οφέλη με αποδοτικό 
τρόπο για την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 6.1, όπως η ενισχυμένη 
διαχείριση των μόνιμων βοσκοτόπων και 
των χαρακτηριστικών τοπίου και η 
βιολογική γεωργία.
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Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής των μέτρων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο οικολογικών προγραμμάτων 
πρέπει να οριστεί καλύτερα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ευέλικτα να επιλέγουν πρακτικές 
που είναι καλά προσαρμοσμένες στην επικράτειά τους, αλλά δίνουν προτεραιότητα στη στήριξη 
συστημάτων εκτροφής που αποτελούνται από πολλαπλές πρακτικές εκτροφής ώστε να 
μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα των οικολογικών προγραμμάτων επί του κλίματος και του 
περιβάλλοντος. Επιπλέον, στηρίζοντας τα υφιστάμενα συστήματα πιστοποίησης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εξασφαλίζουν ότι η διοίκηση των οικολογικών προγραμμάτων είναι απλούστερη.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όταν ένα κράτος μέλος προτείνει 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη στο 
στρατηγικό του σχέδιο, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 106, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι:
α) οι ενισχύσεις πληρούν την αρχή 
του μη βλάπτειν·
β) υπάρχει σαφής ανάγκη ή όφελος 
περιβαλλοντικού ή κοινωνικού 
χαρακτήρα που να δικαιολογείται από 
εμπειρικά ποσοτικοποιημένα και 
ανεξαρτήτως επαληθεύσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία·
γ) η στήριξη χρησιμοποιείται για την 
κάλυψη των ενωσιακών αναγκών στον 
τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας και 
δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στις 
εσωτερικές ή διεθνείς αγορές·
δ) η χορήγηση της συνδεδεμένης 
εισοδηματικής στήριξης δεν έχει 
εμπορικά αποτελέσματα που επηρεάζουν 
αρνητικά την ανάπτυξη των επενδύσεων, 
της παραγωγής και της επεξεργασίας 
στον τομέα των γεωργικών τροφίμων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες-εταίρους·
ε) η προαιρετική συνδεδεμένη 
στήριξη δεν χορηγείται για αγορές που 
βρίσκονται σε κρίση λόγω 
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υπερπαραγωγής ή πλεονάζουσας 
προσφοράς·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Εφόσον είναι αναγκαίο, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από 
τα κράτη μέλη κατά τη χορήγηση 
συνδεδεμένης στήριξης εισοδήματος, με 
σκοπό την εξάλειψη των δυσμενών 
επιπτώσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 62

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: σιτηρά, 
ελαιούχους σπόρους, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, όσπρια, λινάρι, κάνναβη, 
ρύζι, καρπούς με κέλυφος, γεώμηλα 
αμυλοποιίας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόρους, πρόβειο και αίγειο 
κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκο, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά 
και άλλες μη εδώδιμες καλλιέργειες, 

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της βιολογικής γεωργίας που υπερβαίνει 
τα πρότυπα που ορίζονται στο σύστημα 
πολλαπλής συμμόρφωσης ή που κρίνονται 
ως σημαντικές για οικονομικούς, 
κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους: 
σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, οσπριοειδή, κτηνοτροφικά 
ψυχανθή, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, σπόροι, πρόβειο και αίγειο 
κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά και 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
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εξαιρουμένων των δέντρων, που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

βραχυχρόνια αμειψισπορά.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 58α
Ο τομέας των καλλιεργειών ψυχανθών

Στόχοι του τομέα των καλλιεργειών 
ψυχανθών
Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τους 
ακόλουθους στόχους στον τομέα των 
καλλιεργειών ψυχανθών:
α) το σύστημα αυξάνει τη βιώσιμη 
παραγωγή και κατανάλωση οσπριοειδών 
σε ολόκληρη την Ένωση, για να αυξηθεί 
η αυτάρκεια, σύμφωνα με τους στόχους 
που καθορίζονται στο παράρτημα Ι·
β) οι αρόσιμες καλλιέργειες 
ψυχανθών που υποστηρίζονται από την 
ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή 
εντάσσονται σε αμειψισπορά τουλάχιστον 
ανά τριετία ή σε συνδυασμό ειδών σε 
προσωρινές χορτολιβαδικές εκτάσεις σε 
αρόσιμη γη. Η εν λόγω εναλλαγή είναι 
συμβατή με τα συστήματα για το κλίμα 
και το περιβάλλον («οικολογικά 
συστήματα») του άρθρου 28, σύμφωνα με 
τα οποία ανταμείβεται η αμειψισπορά 
ανά τετραετία και άνω. Το σύστημα 
μπορεί επίσης να ανταμείβει τις 
υποκαλλιέργειες ή τις ενδιάμεσες 
καλλιέργειες που ειδάλλως δεν 
επιβραβεύονται στο πλαίσιο άλλων 
μέτρων·
γ) μπορούν επίσης να επιδοτηθούν 
βοηθητικές εκτάσεις βοσκής με μεγάλη 
ποικιλία ειδών, ή λιβάδια με μεγάλη 
ποικιλία ειδών, που περιλαμβάνει 
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ψυχανθή και που, κατόπιν χορτοκοπής, 
χρησιμοποιείται ως χορτονομή σε 
μόνιμους βοσκότοπους, υπό τον όρο ότι 
δεν θα υπάρξει εκ νέου όργωμα και 
σπορά·
δ) τα μέτρα που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο ευθυγραμμίζονται με τις 
κλιματικές και περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις και τη νομοθεσία της 
Ένωσης, δεν προκαλούν άμεση ή έμμεση 
αλλαγή της χρήσης γης, και έχουν 
πραγματικά θετικό αντίκτυπο στις 
παγκόσμιες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου σύμφωνα με το παγκόσμιο 
μοντέλο διαχείρισης βιόσφαιρας 
[GLOBIOM]·
ε) Οι εν λόγω ενισχύσεις δεν θα 
υποστηρίζουν τη μονοκαλλιέργεια ή τη 
συνεχή καλλιέργεια ψυχανθών.
στ) η μείωση της εξάρτησης από το 
συμπυκνωμένο μείγμα ζωοτροφών που 
περιέχει σόγια, και δη εισαγόμενη σόγια η 
οποία προέρχεται από εκτάσεις που 
αποψιλώθηκαν ή μετατράπηκαν 
πρόσφατα, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 15, και 
με τη δέσμευση της ΕΕ και τις 
υφιστάμενες δεσμεύσεις ιδιωτικών 
εταιρειών όσον αφορά τη μηδενική 
αποψίλωση των δασών.
ζ) το κλείσιμο των κύκλων 
θρεπτικών ουσιών και ο περιορισμός τους 
σε κλίμακα τοπικών και περιφερειακών 
λεκανών απορροής ποταμού, σύμφωνα με 
την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα·
η) η ενίσχυση των τοπικών και 
περιφερειακών αγορών τροφίμων και 
ζωοτροφών, και των τοπικά 
προσαρμοσμένων ποικιλιών σπόρων 
χαμηλών εισροών.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) Επενδύσεις στην παραγωγή 
βιοενέργειας οι οποίες δεν συνάδουν με τα 
κριτήρια αειφορίας στην οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού 
συγκεκριμένων πρώτων υλών.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ, και παράλληλα λαμβάνουν 
υπόψη τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο 
στις επενδύσεις στον τομέα των 
γεωργικών τροφίμων, καθώς στην 
ανάπτυξη διαδικασιών παραγωγής και 
επεξεργασίας σε αναπτυσσόμενες χώρες-
εταίρους. 

Τροπολογία 66

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 5%, κατ’ ανώτατο όριο, 
των ποσών που ορίζονται στο παράρτημα 
VII.
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Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής στους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής 
χρησιμοποιώντας μια απλή και κοινή 
μεθοδολογία.

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής στους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής 
χρησιμοποιώντας μια απλή, ακριβή και 
κοινή μεθοδολογία.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 1α. Διεξάγονται ανεξάρτητες 
επιστημονικές μελέτες, για να 
προσδιοριστεί η συμβολή των διαφόρων 
δραστηριοτήτων που εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη στη μείωση των εκπομπών ή 
στη δέσμευση αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 1β. Με βάση τις μελέτες αυτές, η 
Επιτροπή προτείνει μεθοδολογία 
ανίχνευσης και διασφαλίζει ότι:
α) λογίζονται ως δαπάνες για το 
κλίμα μόνον οι δαπάνες που έχουν 
διατεθεί σε δραστηριότητες οι οποίες 
συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των 
εκπομπών και στη δέσμευση·
β) το ποσοστό κάθε δαπάνης που 
θεωρείται δαπάνη για το κλίμα είναι 
ανάλογο προς τον πραγματικό θετικό 
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αντίκτυπο της δραστηριότητας στις 
εκπομπές ή στη δέσμευση αερίων του 
θερμοκηπίου·
γ) οι δαπάνες που διατίθενται σε 
δραστηριότητες που έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στις εκπομπές και στη 
δέσμευση αερίων του θερμοκηπίου 
αφαιρούνται από τις συνολικές δαπάνες 
για το κλίμα, με χρήση παρόμοιας 
μεθοδολογίας.

Αιτιολόγηση

Στην έκθεσή του σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για την ΚΓΠ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο χαρακτήρισε «μη ρεαλιστική» την εκτιμώμενη συμβολή της ΚΓΠ στην επίτευξη των 
στόχων που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Η συμβολή αυτή πρέπει να υπολογίζεται σε κάθε 
παρέμβαση, με βάση τον πραγματικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων, όπως με εκτιμάται από 
επιστημονικές μελέτες που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο οργανισμός του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση 
του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ 
εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές 
αναπτυξιακής συνεργασίας συμμετέχουν 
αποτελεσματικά στην κατάρτιση, την 
παρακολούθηση και την εφαρμογή του 
στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ 
προκειμένου να ευθυγραμμίζονται με την 
πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας του 
κράτους μέλους με την Ένωση.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι· β) οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί εταίροι·

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών και αρμόδια 
όργανα υπεύθυνα για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και 
της καταπολέμησης των διακρίσεων.

γ) αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν 
τα συμφέροντα της κοινωνίας των 
πολιτών, όπως ΜΚΟ, και αρμόδια όργανα 
υπεύθυνα για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και 
της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους 
αυτούς στην προετοιμασία των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους 
αυτούς στην προετοιμασία των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Οι εταίροι 
από τρίτες χώρες προσκαλούνται να 
συμμετάσχουν στην προετοιμασία των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 στοιχεία δ), ε) και στ), η αξιολόγηση 

Για τους συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 στοιχεία δ), ε) και στ), η αξιολόγηση 
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λαμβάνει υπόψη τα εθνικά περιβαλλοντικά 
και κλιματικά σχέδια που απορρέουν από 
τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο Παράρτημα XI.

λαμβάνει υπόψη τα εθνικά περιβαλλοντικά 
και κλιματικά σχέδια που απορρέουν από 
τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο Παράρτημα XI, τους στόχους της 
Συμφωνίας του Παρισιού και τον στόχο 
της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που συνδέονται με τη 
γεωργία κατά σημαντικά έως το 2027.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια επεξήγηση του πώς η 
περιβαλλοντική και κλιματική δομή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ πρέπει να 
συμβάλλει σε ήδη καθορισμένους 
μακροπρόθεσμους εθνικούς στόχους που 
ορίζονται ή απορρέουν από τις νομοθετικές 
πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα 
XI·

β) μια επεξήγηση του πώς η 
περιβαλλοντική και κλιματική δομή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ πρέπει να 
συμβάλλει σε ήδη καθορισμένους 
μακροπρόθεσμους εθνικούς στόχους που 
ορίζονται ή απορρέουν από τις νομοθετικές 
πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα 
XI, τους στόχους της Συμφωνίας του 
Παρισιού και τον στόχο της ΕΕ για 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που συνδέονται με τη 
γεωργία σημαντικά έως το 2027·

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) περιγραφής του τρόπου με τον 
οποίο οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 13, τα δίκτυα 
έρευνας και η ΚΓΠ θα συνεργαστούν στο 
πλαίσιο του AKIS και πώς παρέχονται 
υπηρεσίες υποστήριξης παροχής 
συμβουλών και καινοτομίας·

ii) περιγραφής του τρόπου με τον 
οποίο οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 13, τα δίκτυα 
έρευνας και η ΚΓΠ θα συνεργαστούν στο 
πλαίσιο του AKIS, πώς παρέχονται 
υπηρεσίες υποστήριξης παροχής 
συμβουλών και καινοτομίας και πώς οι 
εμπειρογνώμονες στον τομέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας έχουν τη 
δυνατότητα να έχουν συνεχή ανταλλαγή 
με το AKIS·
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του 
άρθρου 208 της ΣΛΕΕ, με τον παρόντα 
κανονισμό και τις διατάξεις που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του, καθώς και 
με τον οριζόντιο κανονισμό, τη συμβολή 
τους στους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον 
αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, τη συμμόρφωση με τους 
υφιστάμενους μακροπρόθεσμους 
εθνικούς στόχους, οι οποίοι 
προσδιορίζονται στις νομοθετικές 
πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα 
XI του παρόντος κανονισμού, το επίπεδο 
διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους και τη διοίκηση και τον τρόπο 
με τον οποίο λαμβάνονται οι συνεισφορές 
των αρμόδιων αρχών και άλλων 
ενδιαφερομένων υπόψη σύμφωνα με το 
άρθρο 94. Η αξιολόγηση αφορά ειδικότερα 
την καταλληλόλητα της στρατηγικής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τους 
στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 208 ΣΛΕΕ υποχρεώνει την ΕΕ να «λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας 
για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 



AD\1176613EL.docx 55/63 PE629.646v02-00

EL

αναπτυσσόμενες χώρες».

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) τη δημιουργία διοικητικών 
ικανοτήτων για τις δημόσιες αρχές και 
τους δικαιούχους, κατά περίπτωση, καθώς 
και για την κοινωνία των πολιτών και 
άλλους θεσμούς, δυνάμει του άρθρου 94.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο το αργότερο 
12 μήνες μετά την έγκριση του το 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την 
Επιτροπή. Προβλέπεται ανταλλαγή με 
εμπειρογνώμονες στον τομέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας, προκειμένου 
να υπάρχει ευαισθητοποίηση και να 
διευκολύνεται η μεταφορά γνώσεων και 
βέλτιστων πρακτικών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 81

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθούν την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και την πρόοδο που σημειώνεται 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με βάση 
τους δείκτες παραγωγής και 
αποτελεσμάτων.

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθούν την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και την πρόοδο που σημειώνεται 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με βάση 
τους δείκτες παραγωγής και 
αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιώντας 
στοιχεία από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
θα πρέπει να δημοσιεύει το οικολογικό 
αποτύπωμα της παραγωγής και 
κατανάλωσης γεωργικών τροφίμων στην 
ΕΕ ετησίως.
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Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 119α
Παρακολούθηση της συνοχής της 

αναπτυξιακής πολιτικής και ανεξάρτητο 
σύστημα για την παραλαβή των 

καταγγελιών
1. Η επίτευξη των στόχων που 
διατυπώνονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
3 αναλύεται, παρακολουθείται και 
αξιολογείται επίσης βάσει δεικτών των 
ΣΒΑ που σχετίζονται με τον αντίκτυπο 
της ΚΓΠ, τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
και τις παρεμβάσεις που στηρίζονται 
στους αναπτυξιακούς στόχους της 
Ένωσης και στις αναπτυσσόμενες χώρες.
2. Η Ένωση και τα κράτη μέλη 
επεκτείνουν την εντολή των 
παρατηρητηρίων της αγοράς της ΕΕ και 
αναπτύσσουν ένα μεθοδολογικό πλαίσιο 
για την παρακολούθηση των επιπτώσεων 
της ΚΓΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
ιδίως σε τομείς που έχουν χαρακτηριστεί 
ευαίσθητοι από τη χώρα-εταίρο ή/και σε 
προϊόντα από τους τομείς στους οποίους 
χορηγούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις και 
όπου εφαρμόζονται μέτρα διαχείρισης 
κρίσεων.
3. Η αξιολόγηση βασίζεται επίσης 
στα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχουν 
οι κυβερνήσεις, οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και άλλοι 
συμφεροντούχοι στις αναπτυσσόμενες 
χώρες που είναι εμπορικοί εταίροι της 
Ένωσης.
4. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα 
αποτελέσματα της εκτίμησης, τα 
αποδεικτικά στοιχεία που έχει λάβει και 
την απόκριση της Ένωσης σε επίπεδο 
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πολιτικής.
5. Η επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 που 
συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με 
κανόνες που ορίζουν επαρκή μέτρα για 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση του αντίκτυπου της ΚΓΠ, 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
των παρεμβάσεων που στηρίζονται στους 
αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης και 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διεθνείς 
πρωτοβουλίες, ιδίως από τον Ειδικό 
Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για το 
δικαίωμα στην τροφή, τον FAO και την 
Επιτροπή Επισιτιστικής Ασφάλειας..
6. Το σύστημα παρακολούθησης της 
ΚΓΠ θα συμπληρώνεται από ανεξάρτητο 
σύστημα εντός της Ένωσης για την 
υποβολή καταγγελιών από πρόσωπα ή 
κοινότητες που πλήττονται από την ΚΓΠ. 
Οι καταγγελίες παραλαμβάνονται από τον 
μόνιμο εισηγητή του Κοινοβουλίου για 
την ΚΓΠ και έναν σύμβουλο ακροάσεων 
της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Επιτροπής. 
Αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να 
παρουσιάζονται από τον καταγγέλλοντα ή 
τρίτα μέρη.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 119β
Κοινωνικές διασφαλίσεις

 Ρήτρα κοινωνικής διασφάλισης είναι 
διαθέσιμη σε θιγόμενες ομάδες ή χώρες 
σε περίπτωση αρνητικού αντικτύπου της 
ΚΓΠ στη μακροπρόθεσμη επισιτιστική 
ασφάλεια και αν δημιουργηθούν σοβαρές 
δυσκολίες σε μικροπαραγωγούς.
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Αιτιολόγηση

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries 
depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and 
policy choices in the partner countries. Hence, regular assessment is required to receive 
evidence from within the partner countries and to take into account international 
developments in this area. A social safeguard clause may be based on the precedent of Article 
25(2b) of the European Partnership Agreement Cariforum-EU, which states that a safeguard 
measure may be taken when a product is being imported into the territory of the other Party 
in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause 
disturbances in a sector of the economy, particularly where these disturbances produce major 
social problems

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές και 
εξωτερικές επιπτώσεις του. Η έκθεση που 
υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 208 ΣΛΕΕ υποχρεώνει την ΕΕ να «λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας 
για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 
αναπτυσσόμενες χώρες».

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 και 
141 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονική 
περίοδο επτά ετών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
την ανάθεση αρμοδιοτήτων το αργότερο 
εννέα μήνες πριν από το πέρας της 
επταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

2. Η εξουσία έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104, 
119α και 141 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για χρονική περίοδο επτά ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή συντάσσει 
έκθεση σχετικά με την ανάθεση 
αρμοδιοτήτων το αργότερο εννέα μήνες 
πριν από το πέρας της επταετούς περιόδου. 
Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 
τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στα άρθρα 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 
37, 41, 50, 78, 81, 104 και 141 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
τερματίζει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν 
ισχύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στα άρθρα 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119α και 141 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
τερματίζει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν 
ισχύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7, 12, 
15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 
104 και 141 αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν 
έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, 
πριν από την παρέλευση εν λόγω χρονικού 
διαστήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να 
προβάλουν αντίρρηση. Με πρωτοβουλία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7, 12, 
15, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 
81, 104, 119α και 141 αρχίζει να ισχύει 
μόνο εάν δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, 
πριν από την παρέλευση εν λόγω χρονικού 
διαστήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να 
προβάλουν αντίρρηση. Με πρωτοβουλία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες.
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