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Τροπολογία 25
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το 
άρθρο 208,

Or. de

Τροπολογία 26
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
χωρικών και άλλων ανθρώπων που 
εργάζονται σε αγροτικές περιοχές,

Or. de

Τροπολογία 27
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η 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 

(1) Η 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 
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τροφίμων και της γεωργίας» της 
29ης Νοεμβρίου 2017 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να 
συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της 
στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, 
ενισχύοντας την απασχόληση, την 
ανάπτυξη και τις επενδύσεις, 
καταπολεμώντας και προσαρμόζοντας την 
αλλαγή του κλίματος και προωθώντας την 
έρευνα και την καινοτομία όχι μόνο στα 
εργαστήρια, αλλά και επί τόπου στους 
διάφορους τομείς και τις αγορές. Η ΚΓΠ 
θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί και με τις 
ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη 
βιώσιμη γεωργική παραγωγή.

τροφίμων και της γεωργίας» της 
29ης Νοεμβρίου 2017 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να 
συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της 
στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες,
καθώς και να προσαρμόζει τη θέση των 
αγροτών στην αλυσίδα αξίας, ενισχύοντας 
την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις 
επενδύσεις για τη διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης στις 
αγροτικές περιοχές, προωθώντας την 
κοινωνική ένταξη, τη μείωση των 
αναπτυξιακών διαφορών μεταξύ 
περιοχών, καταπολεμώντας και 
προσαρμόζοντας την αλλαγή του κλίματος 
και την τεχνολογική αλλαγή, και 
προωθώντας την έρευνα και την 
καινοτομία όχι μόνο στα εργαστήρια, αλλά 
και επί τόπου στους διάφορους τομείς και 
τις αγορές. Η ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να 
ασχοληθεί και με τις ανησυχίες των 
πολιτών σχετικά με τη βιώσιμη γεωργική 
παραγωγή, την επισιτιστική ασφάλεια και 
την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
και της αποτελεσματικής διαχείρισης των 
φυσικών πόρων όπως το νερό, το έδαφος 
και ο αέρας

Or. en

Τροπολογία 28
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η 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 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική 

(1) Η 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 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική 
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Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να 
συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της 
στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, 
ενισχύοντας την απασχόληση, την 
ανάπτυξη και τις επενδύσεις, 
καταπολεμώντας και προσαρμόζοντας την 
αλλαγή του κλίματος και προωθώντας την 
έρευνα και την καινοτομία όχι μόνο στα 
εργαστήρια, αλλά και επί τόπου στους 
διάφορους τομείς και τις αγορές. Η ΚΓΠ
θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί και με τις 
ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη
βιώσιμη γεωργική παραγωγή.

Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να 
συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της 
στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, 
ενισχύοντας την απασχόληση, την 
ανάπτυξη και τις επενδύσεις, 
καταπολεμώντας και προσαρμόζοντας την 
αλλαγή του κλίματος και προωθώντας την 
έρευνα και την καινοτομία όχι μόνο στα 
εργαστήρια, αλλά και επί τόπου στους 
διάφορους τομείς και τις αγορές. 
Χρειάζεται επίσης ριζική μεταρρύθμιση 
της ΚΓΠ και πλήρης αναθεώρηση των 
αρχών της ώστε να έχει κυρίως στόχο να 
ευνοεί τη βιώσιμη γεωργία, προκειμένου 
να επιτρέπεται η δίκαιη αμοιβή των 
γεωργών και να διασφαλίζεται η 
προμήθεια υγιεινών τροφίμων στον 
πληθυσμό.

Or. fr

Τροπολογία 29
Stefan Gehrold

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η 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 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να 
συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της 
στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, 
ενισχύοντας την απασχόληση, την 
ανάπτυξη και τις επενδύσεις, 
καταπολεμώντας και προσαρμόζοντας την 
αλλαγή του κλίματος και προωθώντας την 
έρευνα και την καινοτομία όχι μόνο στα 
εργαστήρια, αλλά και επί τόπου στους 
διάφορους τομείς και τις αγορές. Η ΚΓΠ 

(1) Η 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 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να 
συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της 
στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, 
ενισχύοντας την απασχόληση, την 
ανάπτυξη και τις επενδύσεις, 
καταπολεμώντας και προσαρμόζοντας την 
αλλαγή του κλίματος και προωθώντας την 
έρευνα και την καινοτομία όχι μόνο στα 
εργαστήρια, αλλά και επί τόπου στους 
διάφορους τομείς και τις αγορές. Η 
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θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί και με τις 
ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη 
βιώσιμη γεωργική παραγωγή.

ανακοίνωση επισημαίνει επίσης την 
παγκόσμια διάσταση της ΚΓΠ και 
δηλώνει τη δέσμευση της Ένωσης για την 
ενίσχυση της συνοχής της βιώσιμης 
αναπτυξιακής πολιτικής (PCSD). Η ΚΓΠ 
θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί και με τις 
ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη 
βιώσιμη γεωργική παραγωγή.

Or. en

Τροπολογία 30
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η 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 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να 
συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της 
στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, 
ενισχύοντας την απασχόληση, την 
ανάπτυξη και τις επενδύσεις, 
καταπολεμώντας και προσαρμόζοντας την 
αλλαγή του κλίματος και προωθώντας την 
έρευνα και την καινοτομία όχι μόνο στα 
εργαστήρια, αλλά και επί τόπου στους 
διάφορους τομείς και τις αγορές. Η ΚΓΠ 
θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί και με τις 
ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη 
βιώσιμη γεωργική παραγωγή.

(1) Η 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 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να 
συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της 
στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, 
ενισχύοντας την απασχόληση, την 
ανάπτυξη και τις επενδύσεις, 
καταπολεμώντας και προσαρμόζοντας την 
αλλαγή του κλίματος και προωθώντας την 
έρευνα και την καινοτομία όχι μόνο στα 
εργαστήρια, αλλά και επί τόπου στους 
διάφορους τομείς και τις αγορές. Η ΚΓΠ 
θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί και με τις 
ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη 
βιώσιμη γεωργική παραγωγή και τις 
επιπτώσεις της σε τρίτες χώρες, ιδίως 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Or. de
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Τροπολογία 31
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η 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 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να 
συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της 
στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, 
ενισχύοντας την απασχόληση, την 
ανάπτυξη και τις επενδύσεις, 
καταπολεμώντας και προσαρμόζοντας την 
αλλαγή του κλίματος και προωθώντας την 
έρευνα και την καινοτομία όχι μόνο στα 
εργαστήρια, αλλά και επί τόπου στους 
διάφορους τομείς και τις αγορές. Η ΚΓΠ 
θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί και με τις 
ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη 
βιώσιμη γεωργική παραγωγή.

(1) Η 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 χαρακτηρίζεται 
από πολύ έντονο συντηρητισμό και
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κοινή 
Γεωργική Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα 
πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την 
ανταπόκρισή της στις μελλοντικές 
προκλήσεις και ευκαιρίες, ενισχύοντας την 
απασχόληση, την ανάπτυξη και τις 
επενδύσεις, καταπολεμώντας και 
προσαρμόζοντας την αλλαγή του κλίματος 
και προωθώντας την έρευνα και την 
καινοτομία όχι μόνο στα εργαστήρια, αλλά 
και επί τόπου στους διάφορους τομείς και 
τις αγορές. Η ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να 
ασχοληθεί και με τις ανησυχίες των 
πολιτών σχετικά με τη βιώσιμη γεωργική 
παραγωγή.

Or. fr

Τροπολογία 32
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Επιπλέον, για τη βελτίωση της 
ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις 
απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα 
τρόφιμα και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για 
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ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, 
καθώς και την καλή μεταχείριση των 
ζώων για τη συμβολή στην προστασία 
της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση 
των οικοτόπων και των τοπίων.

Or. en

Τροπολογία 33
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το βασιζόμενο στη συμμόρφωση 
μοντέλο υλοποίησης της ΚΓΠ θα πρέπει να 
προσαρμοστεί ώστε να εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα 
και τις επιδόσεις. Ως εκ τούτου, η Ένωση 
θα πρέπει να ορίσει τους βασικούς στόχους 
πολιτικής, τους τύπους των παρεμβάσεων 
και τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης, 
ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη και 
υποχρέωση λογοδοσίας για την επίτευξη 
των στόχων αυτών. Κατά συνέπεια, 
υπάρχει ανάγκη να εξασφαλισθεί 
μεγαλύτερη επικουρικότητα προκειμένου 
να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι τοπικές 
συνθήκες και ανάγκες. Σύμφωνα με το νέο 
μοντέλο υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνα για την 
προσαρμογή των παρεμβάσεών τους για 
την ΚΓΠ στις βασικές απαιτήσεις της 
Ένωσης για τη μεγιστοποίηση της 
συμβολής τους στους ενωσιακούς στόχους 
για την ΚΓΠ και για τη θέσπιση και τον 
σχεδιασμό του πλαισίου συμμόρφωσης και 
ελέγχου για τους δικαιούχους.

(3) Το βασιζόμενο στη συμμόρφωση 
μοντέλο υλοποίησης της ΚΓΠ θα πρέπει να 
προσαρμοστεί ώστε να εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα 
και τις επιδόσεις. Ως εκ τούτου, η Ένωση 
θα πρέπει να ορίσει τους βασικούς στόχους 
πολιτικής, τους τύπους των παρεμβάσεων 
και τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη συνοχή 
της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), ενώ 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν 
μεγαλύτερη ευθύνη και υποχρέωση 
λογοδοσίας για την επίτευξη των στόχων 
αυτών. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη να 
εξασφαλισθεί μεγαλύτερη επικουρικότητα 
προκειμένου να ληφθούν καλύτερα υπόψη 
οι τοπικές συνθήκες και ανάγκες. Σύμφωνα 
με το νέο μοντέλο υλοποίησης, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την 
προσαρμογή των παρεμβάσεών τους για 
την ΚΓΠ στις βασικές απαιτήσεις της 
Ένωσης για τη μεγιστοποίηση της 
συμβολής τους στους ενωσιακούς στόχους 
για την ΚΓΠ και για τη θέσπιση και τον 
σχεδιασμό του πλαισίου συμμόρφωσης και 
ελέγχου για τους δικαιούχους.

Or. de
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Τροπολογία 34
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το βασιζόμενο στη συμμόρφωση 
μοντέλο υλοποίησης της ΚΓΠ θα πρέπει να 
προσαρμοστεί ώστε να εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα 
και τις επιδόσεις. Ως εκ τούτου, η Ένωση 
θα πρέπει να ορίσει τους βασικούς στόχους 
πολιτικής, τους τύπους των παρεμβάσεων 
και τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης, 
ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη και 
υποχρέωση λογοδοσίας για την επίτευξη 
των στόχων αυτών. Κατά συνέπεια, 
υπάρχει ανάγκη να εξασφαλισθεί 
μεγαλύτερη επικουρικότητα προκειμένου 
να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι τοπικές 
συνθήκες και ανάγκες. Σύμφωνα με το νέο 
μοντέλο υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνα για την 
προσαρμογή των παρεμβάσεών τους για 
την ΚΓΠ στις βασικές απαιτήσεις της 
Ένωσης για τη μεγιστοποίηση της 
συμβολής τους στους ενωσιακούς στόχους 
για την ΚΓΠ και για τη θέσπιση και τον 
σχεδιασμό του πλαισίου συμμόρφωσης και 
ελέγχου για τους δικαιούχους.

(3) Το βασιζόμενο στη συμμόρφωση 
μοντέλο υλοποίησης της ΚΓΠ θα πρέπει να 
προσαρμοστεί ώστε να εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα 
και τις επιδόσεις. Ως εκ τούτου, η Ένωση 
θα πρέπει να ορίσει τους βασικούς στόχους 
πολιτικής, τους τύπους των παρεμβάσεων 
και τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης, 
ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη και 
υποχρέωση λογοδοσίας για την επίτευξη 
των στόχων αυτών. Κατά συνέπεια, 
υπάρχει ανάγκη να εξασφαλισθεί 
μεγαλύτερη επικουρικότητα προκειμένου 
να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι τοπικές 
συνθήκες και ανάγκες. Σύμφωνα με το νέο 
μοντέλο υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνα για την 
προσαρμογή των παρεμβάσεών τους για 
την ΚΓΠ στις συγκεκριμένες ανάγκες τους 
και τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής τους 
στους ενωσιακούς στόχους για την ΚΓΠ 
και για τη θέσπιση και τον σχεδιασμό του 
πλαισίου συμμόρφωσης και ελέγχου για 
τους δικαιούχους.

Or. en

Τροπολογία 35
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το βασιζόμενο στη συμμόρφωση 
μοντέλο υλοποίησης της ΚΓΠ θα πρέπει να 

(3) Το βασιζόμενο στη συμμόρφωση 
μοντέλο υλοποίησης της ΚΓΠ θα πρέπει να 
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προσαρμοστεί ώστε να εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα 
και τις επιδόσεις. Ως εκ τούτου, η Ένωση 
θα πρέπει να ορίσει τους βασικούς στόχους 
πολιτικής, τους τύπους των παρεμβάσεων 
και τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης, 
ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη και 
υποχρέωση λογοδοσίας για την επίτευξη 
των στόχων αυτών. Κατά συνέπεια, 
υπάρχει ανάγκη να εξασφαλισθεί 
μεγαλύτερη επικουρικότητα προκειμένου 
να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι τοπικές 
συνθήκες και ανάγκες. Σύμφωνα με το νέο 
μοντέλο υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνα για την 
προσαρμογή των παρεμβάσεών τους για 
την ΚΓΠ στις βασικές απαιτήσεις της 
Ένωσης για τη μεγιστοποίηση της 
συμβολής τους στους ενωσιακούς στόχους 
για την ΚΓΠ και για τη θέσπιση και τον 
σχεδιασμό του πλαισίου συμμόρφωσης και 
ελέγχου για τους δικαιούχους.

προσαρμοστεί ώστε να εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη εστίαση στην αρχή της 
βιώσιμης γεωργίας. Ως εκ τούτου, η 
Ένωση θα πρέπει να ορίσει τους βασικούς 
στόχους πολιτικής, τους τύπους των 
παρεμβάσεων και τις βασικές απαιτήσεις 
της Ένωσης, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη και 
υποχρέωση λογοδοσίας για την επίτευξη 
των στόχων αυτών. Κατά συνέπεια, 
υπάρχει ανάγκη να εξασφαλισθεί 
μεγαλύτερη επικουρικότητα προκειμένου 
να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι τοπικές 
συνθήκες και ανάγκες. Σύμφωνα με το νέο 
μοντέλο υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνα για την 
προσαρμογή των παρεμβάσεών τους για 
την ΚΓΠ στις βασικές απαιτήσεις της 
Ένωσης για τη μεγιστοποίηση της 
συμβολής τους στους ενωσιακούς στόχους 
για την ΚΓΠ και για τη θέσπιση και τον 
σχεδιασμό του πλαισίου συμμόρφωσης και 
ελέγχου για τους δικαιούχους.

Or. fr

Τροπολογία 36
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ΚΓΠ περιλαμβάνει διάφορες 
παρεμβάσεις και μέτρα, πολλά εκ των 
οποίων καλύπτονται από τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ, τα οποία αναφέρονται 
στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου10 [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]. Άλλες 
παρεμβάσεις και μέτρα εξακολουθούν να 
ακολουθούν την παραδοσιακή λογική 
συμμόρφωσης. Είναι σημαντικό να 
παρέχεται χρηματοδότηση για όλες τις 
παρεμβάσεις και τα μέτρα, προκειμένου να 

(4) Η ΚΓΠ περιλαμβάνει διάφορες 
παρεμβάσεις και μέτρα, πολλά εκ των 
οποίων καλύπτονται από τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ, τα οποία αναφέρονται 
στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) …/… 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου10 [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]. Άλλες 
παρεμβάσεις και μέτρα εξακολουθούν να 
ακολουθούν την παραδοσιακή λογική 
συμμόρφωσης. Είναι σημαντικό να 
παρέχεται χρηματοδότηση για όλες τις 
παρεμβάσεις και τα μέτρα, προκειμένου να 
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συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της ΚΓΠ. Οι εν λόγω παρεμβάσεις και 
μέτρα έχουν ορισμένα κοινά στοιχεία, 
επομένως η χρηματοδότησή τους θα πρέπει 
να εξετασθεί στο ίδιο σύνολο διατάξεων. 
Ωστόσο, εάν κρίνεται αναγκαίο, οι εν λόγω 
διατάξεις θα πρέπει να επιτρέπουν 
διαφορετική μεταχείριση. Ο κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11 διέπει 
δύο ευρωπαϊκά γεωργικά ταμεία, 
συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (στο εξής τα 
«ταμεία»). Τα ταμεία αυτά θα πρέπει να 
διατηρηθούν στον παρόντα κανονισμό. 
Λόγω του εύρους της μεταρρύθμισης, είναι 
σκόπιμο να αντικατασταθεί ο κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της ΚΓΠ, όπως η διασφάλιση βιώσιμης 
στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και 
της αγροτικής ανθεκτικότητας σε όλη την 
επικράτεια της ΕΕ για την ενίσχυση της 
επισιτιστικής ασφάλειας, την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της 
θέσης των αγροτών, τη συμβολή στην 
κλιματική αλλαγή, την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, την προώθηση της 
απασχόλησης, την ανάπτυξη, την 
κοινωνική ένταξη και την τοπική 
ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές. Οι εν 
λόγω παρεμβάσεις και μέτρα έχουν 
ορισμένα κοινά στοιχεία, επομένως η 
χρηματοδότησή τους θα πρέπει να 
εξετασθεί στο ίδιο σύνολο διατάξεων. 
Ωστόσο, εάν κρίνεται αναγκαίο, οι εν λόγω 
διατάξεις θα πρέπει να επιτρέπουν 
διαφορετική μεταχείριση. Ο κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11 διέπει 
δύο ευρωπαϊκά γεωργικά ταμεία, 
συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (στο εξής τα 
«ταμεία»). Τα ταμεία αυτά θα πρέπει να 
διατηρηθούν στον παρόντα κανονισμό. 
Λόγω του εύρους της μεταρρύθμισης, είναι 
σκόπιμο να αντικατασταθεί ο κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

_________________ _________________

10 Κανονισμός (ΕΕ).../... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
[...] [...] (ΕΕ L [...] της [...], σ. […]).

10 Κανονισμός (ΕΕ).../... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
[...] [...] (ΕΕ L [...] της [...], σ. […]).

11Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 
2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 

11Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 
2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 
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549). 549).

Or. en

Τροπολογία 37
Stefan Gehrold

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της ΚΓΠ που προβλέπονται στο 
άρθρο 39 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Συνθήκη») και 
να τηρηθεί η αρχή της επιμερισμένης 
διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξασφαλίσουν τη δημιουργία των 
απαραίτητων συστημάτων διακυβέρνησης. 
Θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί ο 
ορισμός της αρμόδιας αρχής, του 
οργανισμού πληρωμών, του συντονιστικού 
οργάνου και του οργανισμού 
πιστοποίησης.

(8) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της ΚΓΠ που προβλέπονται στο 
άρθρο 39 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Συνθήκη») και 
να τηρηθεί η αρχή της επιμερισμένης 
διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξασφαλίσουν τη δημιουργία των 
απαραίτητων συστημάτων διακυβέρνησης. 
Θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί ο 
ορισμός της αρμόδιας αρχής, του 
οργανισμού πληρωμών, του συντονιστικού 
οργάνου και του οργανισμού 
πιστοποίησης. Θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η ανάγκη συντονισμού της ΚΓΠ 
με άλλες πολιτικές της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται ειδικά στο άρθρο 208 της 
Συνθήκης αναφορικά με τη συνοχή 
αναπτυξιακών πολιτικών (ΣΑΠ).

Or. en

Τροπολογία 38
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της ΚΓΠ που προβλέπονται στο 

(8) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της ΚΓΠ που προβλέπονται στο 
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άρθρο 39 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Συνθήκη») και 
να τηρηθεί η αρχή της επιμερισμένης 
διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξασφαλίσουν τη δημιουργία των 
απαραίτητων συστημάτων διακυβέρνησης. 
Θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί ο 
ορισμός της αρμόδιας αρχής, του 
οργανισμού πληρωμών, του συντονιστικού 
οργάνου και του οργανισμού 
πιστοποίησης.

άρθρο 39 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Συνθήκη»), να 
τεθεί ένας άλλος στόχος, πιο θεμελιώδης, 
ο οποίος συνίσταται στην επίτευξη 
βιώσιμης γεωργίας που σέβεται την υγεία 
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, και 
να τηρηθεί η αρχή της επιμερισμένης 
διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξασφαλίσουν τη δημιουργία των 
απαραίτητων συστημάτων διακυβέρνησης. 
Θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί ο 
ορισμός της αρμόδιας αρχής, του 
οργανισμού πληρωμών, του συντονιστικού 
οργάνου και του οργανισμού 
πιστοποίησης.

Or. fr

Τροπολογία 39
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η εμπλοκή των οργανισμών 
πληρωμών που έχουν διαπιστευθεί από τα 
κράτη μέλη αποτελεί βασική προϋπόθεση 
στο νέο μοντέλο υλοποίησης, προκειμένου 
να υπάρξει εύλογη διαβεβαίωση ότι οι 
στόχοι και οι σκοποί που καθορίζονται στα 
σχετικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
επιτευχθούν με τις παρεμβάσεις που 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
προβλέπεται ρητά στον παρόντα 
κανονισμό ότι μόνο οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από τους 
διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών 
μπορούν να επιστρέφονται από τον 
ενωσιακό προϋπολογισμό. Επιπλέον, οι 
δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την 
Ένωση για τις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον κανονισμό για το 

(11) Η εμπλοκή των οργανισμών 
πληρωμών που έχουν διαπιστευθεί από τα 
κράτη μέλη αποτελεί βασική προϋπόθεση 
στο νέο μοντέλο υλοποίησης, προκειμένου 
να υπάρξει εύλογη διαβεβαίωση ότι οι 
στόχοι και οι σκοποί που καθορίζονται στα 
σχετικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
επιτευχθούν με τις παρεμβάσεις που 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό
της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
προβλέπεται ρητά στον παρόντα 
κανονισμό ότι μόνο οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από τους 
διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών 
μπορούν να επιστρέφονται από τον 
ενωσιακό προϋπολογισμό. Επιπλέον, οι 
δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την 
Ένωση για τις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον κανονισμό για το 
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στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα πρέπει να 
έχουν αντίστοιχη εκροή και να 
συμμορφώνονται με τις βασικές ενωσιακές 
απαιτήσεις και τα συστήματα 
διακυβέρνησης.

στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα πρέπει να 
έχουν αντίστοιχη εκροή, να 
συμμορφώνονται με τις βασικές ενωσιακές 
απαιτήσεις και τα συστήματα 
διακυβέρνησης και να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Or. de

Τροπολογία 40
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να αποφευχθεί ο
υπερβολικός διοικητικός φόρτος για τις 
εθνικές διοικήσεις και τους γεωργούς, θα 
πρέπει να προβλεφθεί ότι η επιστροφή των 
μεταφερθέντων ποσών από το 
προηγούμενο οικονομικό έτος σε σχέση με 
την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική 
πειθαρχία δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιείται είτε όταν εφαρμόζεται 
δημοσιονομική πειθαρχία για δεύτερο 
συναπτό έτος (έτος N+1) είτε όταν το 
συνολικό ποσό των μη δεσμευθεισών 
πιστώσεων αντιπροσωπεύει λιγότερο από 
το 0,2 % του καθαρού ανώτατου ορίου του 
ΕΓΤΕ.

(15) Προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος που επί του παρόντος 
κρίνεται ιδιαίτερα υπερβολικός από τις 
εθνικές διοικήσεις και τους γεωργούς, θα 
πρέπει να προβλεφθεί ότι η επιστροφή των 
μεταφερθέντων ποσών από το 
προηγούμενο οικονομικό έτος σε σχέση με 
την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική 
πειθαρχία δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιείται είτε όταν εφαρμόζεται 
δημοσιονομική πειθαρχία για δεύτερο 
συναπτό έτος (έτος N+1) είτε όταν το 
συνολικό ποσό των μη δεσμευθεισών 
πιστώσεων αντιπροσωπεύει λιγότερο από 
το 0,2 % του καθαρού ανώτατου ορίου του 
ΕΓΤΕ.

Or. fr

Τροπολογία 41
Stefan Gehrold

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(21α) Προκειμένου να παρασχεθούν 
στην Επιτροπή τα μέσα για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της όσον 
αφορά τη διασφάλιση της ΣΑΠ κατά την 
υλοποίηση της ΚΓΠ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) …/… [Κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], 
απαιτούνται ικανότητες εκτενούς 
παρακολούθησης για τη διευκόλυνση της 
παρακολούθησης των εξωτερικών 
επιπτώσεων της ΚΓΠ, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 42
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η ενωσιακή ενίσχυση 
καταβάλλεται στους δικαιούχους εγκαίρως, 
ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά. Η μη τήρηση από τα 
κράτη μέλη των προθεσμιών πληρωμής 
που καθορίζονται στην ενωσιακή 
νομοθεσία ενδέχεται να προκαλέσει 
σοβαρά προβλήματα στους δικαιούχους 
και να υπονομεύσει τον ετήσιο χαρακτήρα 
του προϋπολογισμού της Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται 
χωρίς να τηρούνται οι προθεσμίες 
πληρωμής θα πρέπει να αποκλείονται από 
την ενωσιακή χρηματοδότηση. Σύμφωνα 
με την αρχή της αναλογικότητας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
προβλέπει εξαιρέσεις από τον γενικό αυτό 
κανόνα όσον αφορά τα δύο ταμεία.

(24) Τα κράτη μέλη καλούνται να 
διασφαλίζουν ότι η ενωσιακή ενίσχυση 
καταβάλλεται στους δικαιούχους εγκαίρως, 
ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά. Η μη τήρηση από τα 
κράτη μέλη των προθεσμιών πληρωμής 
που καθορίζονται στην ενωσιακή 
νομοθεσία ενδέχεται να προκαλέσει 
σοβαρά προβλήματα στους δικαιούχους 
και να υπονομεύσει τον ετήσιο χαρακτήρα 
του προϋπολογισμού της Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται 
χωρίς να τηρούνται οι προθεσμίες 
πληρωμής θα πρέπει να αποκλείονται από 
την ενωσιακή χρηματοδότηση. Σύμφωνα 
με την αρχή της αναλογικότητας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
προβλέπει εξαιρέσεις από τον γενικό αυτό 
κανόνα όσον αφορά τα δύο ταμεία.

Or. fr
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Τροπολογία 43
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Σύμφωνα με το νέο μοντέλο 
υλοποίησης της ΚΓΠ, το οποίο δίνει 
έμφαση στα αποτελέσματα, είναι 
απαραίτητος ο υπολογισμός των 
αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων που 
σχετίζονται με όλους τους στόχους της 
ΚΓΠ όπως αυτοί περιγράφονται στα 
άρθρα 5 και 6 του κανονισμού 
στρατηγικού σχεδιασμού [.../....], 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
κονδύλια της ΚΓΠ χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά.

Or. en

Τροπολογία 44
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25β) Σύμφωνα με την αρχή της 
αποδοτικότητας του προϋπολογισμού, τα 
δημόσια κονδύλια δεν θα πρέπει να 
δαπανώνται στην ΚΓΠ που προκαλεί 
άλλο κόστος για την περιβαλλοντική 
βοήθεια, την αναπτυξιακή βοήθεια ή τη 
βοήθεια για τη δημόσια υγεία· τέτοιου 
είδους καταστροφικές δραστηριότητες 
δεν πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδότηση 
για την ΚΓΠ. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο 
της διασφάλισης της 
αποτελεσματικότητας των δαπανών της 
ΚΓΠ και της ΕΕ, η έννοια του τι αποτελεί 
κίνδυνο για τα οικονομικά συμφέροντα 



AM\1172188EL.docx 17/43 PE632.096v01-00

EL

του ενωσιακού προϋπολογισμού θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κινδύνους για το 
περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τη 
συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών. 
Αυτό συμβάλλει επίσης στη διασφάλιση 
της συνοχής μεταξύ των προτεραιοτήτων 
και των στόχων της ΚΓΠ και άλλων 
πολιτικών της ΕΕ. Με την 
ελαχιστοποίηση πρόσθετων δαπανών σε 
άλλους τομείς θα πρέπει να διασφαλίζεται 
η αποτελεσματικότητα στις δημόσιες 
δαπάνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος που προκύπτει από επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, 
τις κοινωνικές δομές ή την ανάπτυξη μεταφέρεται σε άλλους τομείς δημόσιων δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πληρώνουμε ξανά 
και ξανά, εάν οι δαπάνες δεν είναι αποδοτικές, π.χ. μια φορά για την πληρωμή που ενισχύει την 
υπερπαραγωγή για παράδειγμα, μετά ξανά για την αντιμετώπιση κρίσεων και μετά ξανά για 
δαπάνες αναπτυξιακής βοήθειας. Ή μια πληρωμή για γεωργικές πρακτικές που προκαλούν 
ρύπανση, πληρωμή ξανά για την απορρύπανση μετά από αυτές τις πρακτικές ή για την 
αποκατάσταση οικοσυστημάτων ή πληρωμή ξανά για τον καθαρισμό του πόσιμου νερού.

Τροπολογία 45
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25γ) Οι ενέργειες συμπυκνωμένης 
διατροφής ζώων δεν πρέπει να 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 46
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαβιβάσουν στην Επιτροπή, έως τις 
15 Φεβρουαρίου N+1, τους ετήσιους 
λογαριασμούς και την ετήσια έκθεση 
απόδοσης σχετικά με την εφαρμογή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ. Σε 
περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα δεν 
αποσταλούν, με αποτέλεσμα η Επιτροπή 
να μην είναι σε θέση να εκκαθαρίσει τους 
λογαριασμούς του σχετικού οργανισμού 
πληρωμών ή να ελέγξει την επιλεξιμότητα 
των δαπανών έναντι των αναφερόμενων 
υλοποιήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να αναστείλει τις 
μηνιαίες πληρωμές και να διακόψει την 
τριμηνιαία επιστροφή έως ότου ληφθούν 
τα έγγραφα που βρίσκονται σε 
εκκρεμότητα.

(28) Τα κράτη μέλη καλούνται να 
διαβιβάσουν στην Επιτροπή, έως τις 
15 Φεβρουαρίου N+1, τους ετήσιους 
λογαριασμούς και την ετήσια έκθεση 
απόδοσης σχετικά με την εφαρμογή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Or. fr

Τροπολογία 47
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Θα πρέπει να θεσπιστεί νέα μορφή 
αναστολής πληρωμών για τις 
καταστάσεις με ασυνήθιστα χαμηλές 
εκροές. Όταν οι αναφερόμενες εκροές 
κυμαίνονται σε ασυνήθιστα χαμηλό 
επίπεδο σε σύγκριση με τις δηλωθείσες 
δαπάνες και όταν τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να παράσχουν εύλογους και 
κατανοητούς λόγους για την κατάσταση 
αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται, εκτός από το να μειώσει 
τις δαπάνες για το οικονομικό έτος N-1, 
να αναστείλει τις μελλοντικές δαπάνες 
που σχετίζονται με την παρέμβαση για 

διαγράφεται
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την οποία οι εκροές ήταν ασυνήθιστα 
χαμηλές. Οι εν λόγω αναστολές θα πρέπει 
να υπόκεινται σε επιβεβαίωση στην 
ετήσια απόφαση εκκαθάρισης απόδοσης.

Or. fr

Τροπολογία 48
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Όσον αφορά την πολυετή 
παρακολούθηση επιδόσεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να 
αναστείλει τις πληρωμές. Ως εκ τούτου, σε 
περίπτωση καθυστερημένης ή ανεπαρκούς 
προόδου ως προς την επίτευξη των 
στόχων, όπως ορίζεται στο εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να ζητήσει 
από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να 
λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα 
σύμφωνα με σχέδιο δράσης που θα 
θεσπιστεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή 
και θα περιέχει σαφείς δείκτες προόδου. 
Εάν το κράτος μέλος δεν υποβάλει ή 
εφαρμόσει το σχέδιο δράσης ή το σχέδιο 
δράσης είναι προδήλως ανεπαρκές για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή 
θα πρέπει να έχει την εξουσία να 
αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες 
πληρωμές μέσω εκτελεστικής πράξης.

(30) Όσον αφορά την πολυετή 
παρακολούθηση επιδόσεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να 
αναστείλει τις πληρωμές. Ως εκ τούτου, σε 
περίπτωση καθυστερημένης ή ανεπαρκούς 
προόδου ως προς την επίτευξη των 
στόχων, όπως ορίζεται στο εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να ζητήσει 
από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να 
λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα 
σύμφωνα με σχέδιο δράσης που θα 
θεσπιστεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή 
και θα περιέχει σαφείς δείκτες προόδου. 
Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να 
καταρτιστεί με τη συμμετοχή των 
εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 94 
παράγραφος 3. Εάν το κράτος μέλος δεν 
υποβάλει ή εφαρμόσει το σχέδιο δράσης ή 
το σχέδιο δράσης είναι προδήλως 
ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει 
την εξουσία να αναστείλει τις μηνιαίες ή 
ενδιάμεσες πληρωμές μέσω εκτελεστικής 
πράξης.

Or. de

Τροπολογία 49
Doru-Claudian Frunzulică
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα 
πρέπει να καταβάλλουν στο ακέραιο στους 
σχετικούς δικαιούχους τα ποσά των 
ενισχύσεων της ΚΓΠ που προβλέπονται 
από το δίκαιο της Ένωσης.

(32) Οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα 
πρέπει να καταβάλλουν στο ακέραιο στους 
σχετικούς δικαιούχους τα ποσά των 
ενισχύσεων της ΚΓΠ που προβλέπονται 
από το δίκαιο της Ένωσης προκειμένου να 
κινηθούν προς μια πιο βιώσιμη γεωργία, 
να παράσχουν στήριξη στο εισόδημα και 
στη βιωσιμότητα των γεωργών και να 
διασφαλίσουν ότι η γεωργία 
ανταποκρίνεται στο ακέραιο στον ρόλο 
της όσον αφορά την επίτευξη των 
γενικών στόχων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 50
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Για να μπορέσει η Επιτροπή να 
εκπληρώσει την υποχρέωσή της σχετικά με 
την εξακρίβωση της ύπαρξης και της 
εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου των ενωσιακών 
δαπανών στα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως 
των ελέγχων που διενεργούνται από τα ίδια 
τα κράτη μέλη, θα πρέπει να προβλεφθούν 
έλεγχοι οι οποίοι θα πρέπει να 
διενεργούνται από πρόσωπα 
εξουσιοδοτημένα από την Επιτροπή τα 
οποία θα μπορούν να ζητούν τη συνδρομή 
των κρατών μελών για τις εργασίες τους.

(36) Για να μπορέσει η Επιτροπή να 
εκπληρώσει την υποχρέωσή της σχετικά με 
την εξακρίβωση της ύπαρξης και της 
εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου των ενωσιακών 
δαπανών στα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως 
των ελέγχων που διενεργούνται από τα ίδια 
τα κράτη μέλη, θα μπορούσαν να 
προβλεφθούν έλεγχοι οι οποίοι θα πρέπει 
να διενεργούνται από πρόσωπα 
εξουσιοδοτημένα από την Επιτροπή τα 
οποία θα μπορούν να ζητούν τη συνδρομή 
των κρατών μελών για τις εργασίες τους.

Or. fr
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Τροπολογία 51
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 317 της Συνθήκης. 
Η Επιτροπή θα πρέπει επομένως να 
εξουσιοδοτείται να αποφασίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, αν οι δαπάνες των 
κρατών μελών είναι σύμφωνες με την 
ενωσιακή νομοθεσία. Θα πρέπει να 
χορηγηθεί στα κράτη μέλη το δικαίωμα να 
αιτιολογούν τις αποφάσεις πληρωμών τους 
και να προσφεύγουν σε συμβιβασμό σε 
περίπτωση διαφωνίας τους με την 
Επιτροπή. Για να δοθούν στα κράτη μέλη 
νομικές και οικονομικές διασφαλίσεις 
όσον αφορά τις δαπάνες του παρελθόντος, 
πρέπει να καθοριστεί προθεσμία 
παραγραφής στη διάρκεια της οποίας η 
Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει τις 
δημοσιονομικές συνέπειες της μη 
συμμόρφωσης.

(41) Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 317 της Συνθήκης. 
Η Επιτροπή θα πρέπει επομένως να 
εξουσιοδοτείται να αποφασίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, αν οι δαπάνες των 
κρατών μελών είναι σύμφωνες με την 
ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς 
συμφωνίες. Θα πρέπει να χορηγηθεί στα 
κράτη μέλη το δικαίωμα να αιτιολογούν τις 
αποφάσεις πληρωμών τους και να 
προσφεύγουν σε συμβιβασμό σε 
περίπτωση διαφωνίας τους με την 
Επιτροπή. Για να δοθούν στα κράτη μέλη 
νομικές και οικονομικές διασφαλίσεις 
όσον αφορά τις δαπάνες του παρελθόντος, 
πρέπει να καθοριστεί προθεσμία 
παραγραφής στη διάρκεια της οποίας η 
Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει τις 
δημοσιονομικές συνέπειες της μη 
συμμόρφωσης.

Or. de

Τροπολογία 52
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Για τη διασφάλιση των 
οικονομικών συμφερόντων του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν συστήματα 
προκειμένου να βεβαιώνονται για την 
πραγματική και ορθή εκτέλεση των 

(42) Για τη διασφάλιση των 
οικονομικών συμφερόντων του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, τα κράτη μέλη
καλούνται να θεσπίσουν συστήματα 
προκειμένου να βεβαιώνονται για την 
πραγματική και ορθή εκτέλεση των 
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παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από 
τα ταμεία, διατηρώντας συγχρόνως το 
υφιστάμενο ισχυρό πλαίσιο για χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση. Σύμφωνα με 
τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου15 , τον κανονισμό (Ευρατόμ, 
ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου16 , τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 
του Συμβουλίου17 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου18 , τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της 
ανίχνευσης, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών, 
συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της 
ανάκτησης των απολεσθέντων, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των κακώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, 
εφόσον απαιτείται, με την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της 
απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί 
διοικητικές έρευνες, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων 
και επιθεωρήσεων, με σκοπό να 
διαπιστωθεί εάν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή 
κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις 
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
δύναται να διενεργεί έρευνες και να διώκει 
την απάτη και άλλα ποινικά αδικήματα που 
θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 . 
Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που 
λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης πρέπει να 
συνεργάζεται πλήρως για την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης, να εκχωρεί τα απαραίτητα 
δικαιώματα και να δίνει πρόσβαση στην 

παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από 
τα ταμεία, διατηρώντας συγχρόνως το 
υφιστάμενο ισχυρό πλαίσιο για χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση. Σύμφωνα με 
τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου15 , τον κανονισμό (Ευρατόμ, 
ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου16 , τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 
του Συμβουλίου17 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου18 , τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της 
ανίχνευσης, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών, 
συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της 
ανάκτησης των απολεσθέντων, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των κακώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, 
εφόσον απαιτείται, με την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της 
απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί 
διοικητικές έρευνες, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων 
και επιθεωρήσεων, με σκοπό να
διαπιστωθεί εάν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή 
κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις 
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
δύναται να διενεργεί έρευνες και να διώκει 
την απάτη και άλλα ποινικά αδικήματα που 
θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 . 
Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που 
λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης πρέπει να 
συνεργάζεται πλήρως για την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης, να εκχωρεί τα απαραίτητα 
δικαιώματα και να δίνει πρόσβαση στην 
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Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΕΣ), και να εξασφαλίζει ότι 
τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη 
χρησιμοποίηση των κονδυλίων της 
Ένωσης χορηγούν ισοδύναμα δικαιώματα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα 
συστήματα που θα τους επιτρέπουν να 
κοινοποιούν στην Επιτροπή, προκειμένου 
να μπορεί η OLAF να ασκεί τις εξουσίες 
της και να εξασφαλίζει την 
αποτελεσματική ανάλυση των υποθέσεων 
παρατυπιών, τις παρατυπίες που 
διαπιστώνουν και άλλες υποθέσεις μη 
συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, 
και για την συνέχεια που δίνουν, καθώς και 
σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στις 
έρευνες της OLAF. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εξέταση των καταγγελιών 
σχετικά με τα ταμεία, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν θεσπίσει τις αναγκαίες 
ρυθμίσεις.

Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΕΣ), και να εξασφαλίζει ότι 
τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη 
χρησιμοποίηση των κονδυλίων της 
Ένωσης χορηγούν ισοδύναμα δικαιώματα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα 
συστήματα που θα τους επιτρέπουν να 
κοινοποιούν στην Επιτροπή, προκειμένου 
να μπορεί η OLAF να ασκεί τις εξουσίες 
της και να εξασφαλίζει την 
αποτελεσματική ανάλυση των υποθέσεων 
παρατυπιών, τις παρατυπίες που 
διαπιστώνουν και άλλες υποθέσεις μη 
συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, 
και για την συνέχεια που δίνουν, καθώς και 
σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στις 
έρευνες της OLAF. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εξέταση των καταγγελιών 
σχετικά με τα ταμεία, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν θεσπίσει τις αναγκαίες 
ρυθμίσεις.

_________________ _________________

15 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

15 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις 
έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2988/95 του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, 
για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 312 της 
23.12.95, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2988/95 του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, 
για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 312 της 
23.12.95, σ. 1).

17 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 

17 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
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Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 
15.11.1996, σ. 2).

Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 
15.11.1996, σ. 2).

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ. 1).

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ. 1).

19 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

19 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

Or. fr

Τροπολογία 53
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Θα πρέπει να διατηρηθούν τα 
υφιστάμενα κύρια στοιχεία του 
ολοκληρωμένου συστήματος, ιδίως οι 
διατάξεις σχετικά με ένα σύστημα 
αναγνώρισης αγροτεμαχίων, ένα σύστημα 
υποβολής αιτήσεων γεωχωρικών 
πληροφοριών και με βάση τα ζώα, ένα 
σύστημα αναγνώρισης και καταχώρισης 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ένα σύστημα 
καταγραφής της ταυτότητας των 
δικαιούχων και ένα σύστημα ελέγχου και 
επιβολής κυρώσεων. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα 
προϊόντα δεδομένων ή πληροφοριών που 
παρέχονται από το πρόγραμμα Copernicus, 
πέραν των τεχνολογιών πληροφοριών όπως 
το GALILEO και το EGNOS, προκειμένου 

(47) Θα πρέπει να διατηρηθούν τα 
υφιστάμενα κύρια στοιχεία του 
ολοκληρωμένου συστήματος, ιδίως οι 
διατάξεις σχετικά με ένα σύστημα 
αναγνώρισης αγροτεμαχίων, ένα σύστημα 
υποβολής αιτήσεων γεωχωρικών 
πληροφοριών και με βάση τα ζώα, ένα 
σύστημα αναγνώρισης και καταχώρισης 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ένα σύστημα 
καταγραφής της ταυτότητας των 
δικαιούχων και ένα σύστημα ελέγχου και 
επιβολής κυρώσεων. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα 
προϊόντα δεδομένων ή πληροφοριών που 
παρέχονται από το πρόγραμμα Copernicus, 
πέραν των τεχνολογιών πληροφοριών όπως 
το GALILEO και το EGNOS, προκειμένου 
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να διασφαλιστεί η ύπαρξη συνολικών και 
συγκρίσιμων δεδομένων σε ολόκληρη την 
Ένωση για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης της 
γεωργοπεριβαλλοντικής και κλιματικής 
πολιτικής για την ενίσχυση της χρήσης 
πλήρων, ελεύθερων και ανοιχτών 
δεδομένων και πληροφοριών από τους 
δορυφόρους και τις υπηρεσίες Copernicus 
Sentinels. Για τον σκοπό αυτό, το 
ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επίσης σύστημα 
παρακολούθησης εκτάσεων.

να διασφαλιστεί η ύπαρξη συνολικών και 
συγκρίσιμων δεδομένων σε ολόκληρη την 
Ένωση για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης της 
γεωργοπεριβαλλοντικής και κλιματικής 
πολιτικής για την ενίσχυση της χρήσης 
πλήρων, ελεύθερων και ανοιχτών 
δεδομένων και πληροφοριών από τους 
δορυφόρους και τις υπηρεσίες Copernicus 
Sentinels. Επιπλέον, η δορυφορική 
τεχνολογία θα μειώσει σημαντικά τον 
αριθμό των επιτόπιων ελέγχων, 
εξαλείφοντας το κλίμα φόβου, και θα 
συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
κόστους των ελέγχων. Για τον σκοπό 
αυτό, το ολοκληρωμένο σύστημα θα 
πρέπει να περιλαμβάνει επίσης σύστημα 
παρακολούθησης εκτάσεων.

Or. en

Τροπολογία 54
Stefan Gehrold

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Η ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της 
γεωργίας» ορίζει την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράσης 
για το κλίμα και τη συμβολή στην επίτευξη 
των περιβαλλοντικών και κλιματικών 
στόχων της Ένωσης ως στρατηγικό 
προσανατολισμό της μελλοντικής ΚΓΠ. Ως 
εκ τούτου, η ανταλλαγή δεδομένων του 
Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων 
και άλλων δεδομένων του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
κατέστη αναγκαία για περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς σκοπούς σε εθνικό και
ενωσιακό επίπεδο. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η ανταλλαγή 
δεδομένων τα οποία συλλέγονται μέσω του 
ολοκληρωμένου συστήματος και αφορούν 

(49) Η ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της 
γεωργίας» ορίζει την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράσης 
για το κλίμα και τη συμβολή στην επίτευξη 
των περιβαλλοντικών και κλιματικών 
στόχων της Ένωσης ως στρατηγικό 
προσανατολισμό της μελλοντικής ΚΓΠ. Η 
ανακοίνωση επισημαίνει επίσης την 
παγκόσμια διάσταση της ΚΓΠ και 
δηλώνει τη δέσμευση της Ένωσης για την 
ενίσχυση της συνοχής της βιώσιμης 
αναπτυξιακής πολιτικής (PCSD). Ως εκ 
τούτου, η ανταλλαγή δεδομένων του 
Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων 
και άλλων δεδομένων του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
κατέστη αναγκαία για περιβαλλοντικούς 
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περιβαλλοντικούς και κλιματικούς
σκοπούς, μεταξύ των δημόσιων αρχών των 
κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων
και οργανισμών της Ένωσης. Για να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα στη χρήση των 
διαθέσιμων δεδομένων σε διάφορες 
δημόσιες αρχές με σκοπό την παραγωγή 
ευρωπαϊκών στατιστικών, θα πρέπει επίσης 
να προβλέπεται ότι τα δεδομένα από το 
Ολοκληρωμένο Σύστημα πρέπει να 
καθίστανται διαθέσιμα για στατιστικούς 
σκοπούς στους οργανισμούς που 
αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος.

και κλιματικούς σκοπούς, καθώς και για 
τον σκοπό της συνοχής με άλλες 
εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της 
Ένωσης, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. 
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί η 
ανταλλαγή δεδομένων τα οποία 
συλλέγονται μέσω του ολοκληρωμένου 
συστήματος και αφορούν αυτούς τους
σκοπούς, μεταξύ των δημόσιων αρχών των 
κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων 
και οργανισμών της Ένωσης. Για να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα στη χρήση των 
διαθέσιμων δεδομένων σε διάφορες 
δημόσιες αρχές με σκοπό την παραγωγή
ευρωπαϊκών στατιστικών, θα πρέπει επίσης 
να προβλέπεται ότι τα δεδομένα από το 
Ολοκληρωμένο Σύστημα πρέπει να 
καθίστανται διαθέσιμα για στατιστικούς 
σκοπούς στους οργανισμούς που 
αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 55
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Η ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της 
γεωργίας» ορίζει την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράσης 
για το κλίμα και τη συμβολή στην επίτευξη 
των περιβαλλοντικών και κλιματικών 
στόχων της Ένωσης ως στρατηγικό 
προσανατολισμό της μελλοντικής ΚΓΠ. Ως 
εκ τούτου, η ανταλλαγή δεδομένων του 
Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων 
και άλλων δεδομένων του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
κατέστη αναγκαία για περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς σκοπούς σε εθνικό και
ενωσιακό επίπεδο. Κατά συνέπεια, θα 

(49) Η ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της 
γεωργίας» ορίζει την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράσης 
για το κλίμα και τη συμβολή στην επίτευξη 
των περιβαλλοντικών και κλιματικών 
στόχων της Ένωσης, καθώς και την 
ένταξη της παγκόσμιας διάστασης της 
ΚΓΠ, ως στρατηγικό προσανατολισμό της 
μελλοντικής ΚΓΠ. Ως εκ τούτου, η 
ανταλλαγή δεδομένων του Συστήματος 
Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων και άλλων 
δεδομένων του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
κατέστη αναγκαία για περιβαλλοντικούς 
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πρέπει να προβλεφθεί η ανταλλαγή 
δεδομένων τα οποία συλλέγονται μέσω του 
ολοκληρωμένου συστήματος και αφορούν 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
σκοπούς, μεταξύ των δημόσιων αρχών των 
κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων
και οργανισμών της Ένωσης. Για να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα στη χρήση των 
διαθέσιμων δεδομένων σε διάφορες 
δημόσιες αρχές με σκοπό την παραγωγή 
ευρωπαϊκών στατιστικών, θα πρέπει επίσης 
να προβλέπεται ότι τα δεδομένα από το 
Ολοκληρωμένο Σύστημα πρέπει να 
καθίστανται διαθέσιμα για στατιστικούς 
σκοπούς στους οργανισμούς που 
αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος.

και κλιματικούς σκοπούς σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο, καθώς και για τη ΣΑΠ 
και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
προβλεφθεί η ανταλλαγή δεδομένων τα 
οποία συλλέγονται μέσω του 
ολοκληρωμένου συστήματος και αφορούν 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
σκοπούς, μεταξύ των δημόσιων αρχών των 
κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων 
και οργανισμών της Ένωσης. Για να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα στη χρήση των 
διαθέσιμων δεδομένων σε διάφορες 
δημόσιες αρχές με σκοπό την παραγωγή 
ευρωπαϊκών στατιστικών, θα πρέπει επίσης 
να προβλέπεται ότι τα δεδομένα από το 
Ολοκληρωμένο Σύστημα πρέπει να 
καθίστανται διαθέσιμα για στατιστικούς 
σκοπούς στους οργανισμούς που 
αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος.

Or. de

Τροπολογία 56
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Λαμβανομένης υπόψη της διεθνούς 
διάρθρωσης του εμπορίου στον τομέα της 
γεωργίας και προς όφελος της ορθής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, είναι 
αναγκαίο να οργανωθεί η συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών. Είναι επίσης 
αναγκαίο να δημιουργηθεί, σε ενωσιακό 
επίπεδο, κεντρικό σύστημα τεκμηρίωσης 
όσον αφορά τις επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και 
λαμβάνουν ή πραγματοποιούν πληρωμές.

(53) Λαμβανομένης υπόψη της διεθνούς 
διάρθρωσης του εμπορίου στον τομέα της 
γεωργίας, προς όφελος της ορθής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και 
της ΣΑΠ που προβλέπεται στο ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αναγκαίο να οργανωθεί η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών
αλλά και με τρίτες χώρες. Είναι επίσης 
αναγκαίο να δημιουργηθεί, σε ενωσιακό 
επίπεδο, κεντρικό σύστημα τεκμηρίωσης 
όσον αφορά τις επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και 
λαμβάνουν ή πραγματοποιούν πληρωμές.

Or. de
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Τροπολογία 57
Stefan Gehrold

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Λαμβανομένης υπόψη της διεθνούς 
διάρθρωσης του εμπορίου στον τομέα της 
γεωργίας και προς όφελος της ορθής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, είναι 
αναγκαίο να οργανωθεί η συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών. Είναι επίσης 
αναγκαίο να δημιουργηθεί, σε ενωσιακό 
επίπεδο, κεντρικό σύστημα τεκμηρίωσης 
όσον αφορά τις επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και 
λαμβάνουν ή πραγματοποιούν πληρωμές.

(53) Λαμβανομένης υπόψη της διεθνούς 
διάρθρωσης του εμπορίου στον τομέα της 
γεωργίας προς όφελος της ορθής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τη ΣΑΠ, είναι αναγκαίο 
να οργανωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών. Είναι επίσης αναγκαίο να 
δημιουργηθεί, σε ενωσιακό επίπεδο, 
κεντρικό σύστημα τεκμηρίωσης όσον 
αφορά τις επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και 
λαμβάνουν ή πραγματοποιούν πληρωμές.

Or. en

Τροπολογία 58
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Οι προϋποθέσεις αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο της ΚΓΠ, ιδίως όσον 
αφορά τα σχετικά με το περιβάλλον και το 
κλίμα στοιχεία της, αλλά και για τα 
ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία 
και τα ζώα. Αυτό συνεπάγεται ότι θα 
πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι και, εφόσον 
απαιτείται, να επιβάλλονται κυρώσεις για 
τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
του συστήματος προϋποθέσεων. Για να 
υπάρξουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ 
των δικαιούχων σε διάφορα κράτη μέλη, 

(55) Οι προϋποθέσεις αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο της ΚΓΠ, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι πληρωμές 
επιτυγχάνουν υψηλό βαθμό βιωσιμότητας 
καθώς και ότι υπάρχουν δίκαιοι όροι 
ανταγωνισμού για τους αγρότες εντός και 
μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον 
αφορά τα σχετικά με το περιβάλλον και το 
κλίμα στοιχεία της, αλλά και όσον αφορά
τη δημόσια υγεία και την ορθή 
μεταχείριση των ζώων. Αυτό συνεπάγεται 
ότι θα πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι και, 
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θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι γενικοί 
κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις και 
τις κυρώσεις σε επίπεδο Ένωσης.

εφόσον απαιτείται, να επιβάλλονται 
κυρώσεις για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος 
προϋποθέσεων. Για να υπάρξουν αυτοί οι
ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
δικαιούχων σε διάφορα κράτη μέλη, θα 
πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι γενικοί 
κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις, 
καθώς και τους ελέγχους και τις κυρώσεις
για τη μη συμμόρφωση σε επίπεδο 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 59
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Οι προϋποθέσεις αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο της ΚΓΠ, ιδίως όσον 
αφορά τα σχετικά με το περιβάλλον και το 
κλίμα στοιχεία της, αλλά και για τα 
ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία 
και τα ζώα. Αυτό συνεπάγεται ότι θα 
πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι και, εφόσον 
απαιτείται, να επιβάλλονται κυρώσεις για 
τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
του συστήματος προϋποθέσεων. Για να 
υπάρξουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ 
των δικαιούχων σε διάφορα κράτη μέλη, 
θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι γενικοί 
κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις και 
τις κυρώσεις σε επίπεδο Ένωσης.

(55) Οι προϋποθέσεις αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο της ΚΓΠ, ιδίως όσον 
αφορά τα σχετικά με το περιβάλλον και το 
κλίμα στοιχεία της, αλλά και για τα 
ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία 
και τα ζώα. Όσον αφορά τη δημόσια 
υγεία, η τήρηση των κανονισμών σχετικά 
με τα φυτοφάρμακα πρέπει βεβαίως να 
συμβάλλει σύμφωνα με τους όρους που 
διέπουν τις ενισχύσεις. Αυτό συνεπάγεται 
ότι θα πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι και, 
εφόσον απαιτείται, να επιβάλλονται 
κυρώσεις για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος 
προϋποθέσεων. Για να υπάρξουν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των δικαιούχων σε 
διάφορα κράτη μέλη, θα πρέπει να 
θεσπιστούν ορισμένοι γενικοί κανόνες 
σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις 
κυρώσεις σε επίπεδο Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 60
Maria Heubuch
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56α) Προκειμένου να διατηρηθούν ίσοι 
όροι ανταγωνισμού μεταξύ και εντός των 
κρατών μελών όσον αφορά τη νομοθεσία 
και τους κανόνες σχετικά με τη γεωργία ή 
τις ορθές πρακτικές σε περιβαλλοντικά, 
υγειονομικά ζητήματα, ζητήματα 
δημόσιας υγείας και ορθής μεταχείρισης 
των ζώων, δεν θα πρέπει να υπάρχουν 
εξαιρέσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις 
και οι κανόνες θα πρέπει κατά συνέπεια 
να ισχύουν για όλους τους δικαιούχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσέγγιση βάσει κινδύνου η οποία στοχεύει σε περιορισμένο αριθμό ελέγχων όπου 
είναι περισσότερο απαραίτητοι, για τη διασφάλιση της ορθής και δίκαιης χρήσης των 
κονδυλίων της ΕΕ, βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές, και 
αποτελεί ήδη κοινή πρακτική εδώ και πολλές δεκαετίες στους οργανισμούς πληρωμών. 
Αποφεύγοντας τη λογική των αποκλεισμών, μπορούμε να διασφαλίσουμε ίσους και δίκαιους 
όρους ανταγωνισμού για όλους.

Τροπολογία 61
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 82

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(82) Επίσης, οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες της Επιτροπής θα πρέπει να 
καλύπτουν: κανόνες ενιαίας εφαρμογής 
των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον 
αφορά την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, τις διατάξεις 
που είναι απαραίτητες για την ενιαία 
εφαρμογή των ελέγχων στην Ένωση.

(82) Επίσης, οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες της Επιτροπής θα πρέπει να 
καλύπτουν: κανόνες ενιαίας εφαρμογής 
των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον 
αφορά την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, οι οποίοι θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν την αρχή της 
αποδοτικότητας του προϋπολογισμού η 
οποία δεν επιτρέπει πληρωμές ΚΓΠ που 
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επιφέρουν επιπλέον κόστος για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, και τις διατάξεις
που είναι απαραίτητες για την ενιαία 
εφαρμογή των ελέγχων στην Ένωση. Η 
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ορίσει 
κανόνες για τη διασφάλιση της συνοχής 
μεταξύ της εφαρμογής της ΚΓΠ από τα 
κράτη μέλη και των άλλων πολιτικών της 
Ένωσης, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 11 και 191 της 
ΣΛΕΕ, καθώς και στις υποχρεώσεις όσον 
αφορά τη συνοχή της αναπτυξιακής 
πολιτικής (ΣΑΠ) σύμφωνα με το άρθρο 
208 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος που προκύπτει από επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, 
τις κοινωνικές δομές ή την ανάπτυξη μεταφέρεται σε άλλους τομείς δημόσιων δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πληρώνουμε ξανά
και ξανά, εάν οι δαπάνες δεν είναι αποδοτικές, π.χ. μια φορά για την πληρωμή που ενισχύει την 
υπερπαραγωγή για παράδειγμα, μετά ξανά για την αντιμετώπιση κρίσεων και μετά ξανά για 
δαπάνες αναπτυξιακής βοήθειας. Ή μια πληρωμή για γεωργικές πρακτικές που προκαλούν 
ρύπανση, πληρωμή ξανά για την απορρύπανση μετά από αυτές τις πρακτικές ή για την 
αποκατάσταση οικοσυστημάτων ή πληρωμή ξανά για τον καθαρισμό του πόσιμου νερού.

Τροπολογία 62
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης σε δράσεις ενημέρωσης και 
προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην 
εσωτερική αγορά της Ένωσης και σε τρίτες 
χώρες που υλοποιούνται από τα κράτη 
μέλη και επιλέγονται από την Επιτροπή·

δ) τη χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης σε δράσεις ενημέρωσης και 
προώθησης για υψηλής ποιότητας
γεωργικά προϊόντα που φέρουν 
προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις 
και ονομασίες προέλευσης στην 
εσωτερική αγορά της Ένωσης και σε τρίτες 
χώρες που υλοποιούνται από τα κράτη 
μέλη και επιλέγονται από την Επιτροπή·
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Or. de

Τροπολογία 63
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προώθηση γεωργικών 
προϊόντων είτε απευθείας από την 
Επιτροπή είτε μέσω διεθνών οργανισμών·

α) την προώθηση υψηλής ποιότητας
γεωργικών προϊόντων που φέρουν 
προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις 
και ονομασίες προέλευσης είτε απευθείας 
από την Επιτροπή είτε μέσω διεθνών 
οργανισμών·

Or. de

Τροπολογία 64
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ΕΓΤΕ δεν χρηματοδοτεί 
ενέργειες συμπυκνωμένης διατροφής των 
ζώων.

Or. en

Τροπολογία 65
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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παρεμβάσεις για την παροχή υποστήριξης 
σε ενέργειες συμπυκνωμένης διατροφής 
των ζώων δεν θα χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο της ΕΓΤΑΑ.

Or. en

Τροπολογία 66
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις μελέτες για την ΚΓΠ και την 
αξιολόγηση των μέτρων που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των 
μεθόδων αξιολόγησης και της ανταλλαγής 
στοιχείων για τις πρακτικές στα πλαίσια 
της ΚΓΠ, καθώς και μελέτες που 
διεξάγονται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

στ) τις μελέτες για την ΚΓΠ και την 
αξιολόγηση των μέτρων που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των 
μεθόδων αξιολόγησης και της ανταλλαγής 
στοιχείων για τις πρακτικές στα πλαίσια 
της ΚΓΠ, καθώς και μελέτες που 
διεξάγονται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τη συμμετοχή 
όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών 
φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 94 του 
κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια·

Or. de

Τροπολογία 67
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τη συνεισφορά σε μέτρα για τη 
διάδοση των πληροφοριών, την 
ευαισθητοποίηση, την προώθηση της 
συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών 
σε ενωσιακό επίπεδο τα οποία 
λαμβάνονται στο πλαίσιο παρεμβάσεων 
αγροτικής ανάπτυξης, 

η) τη συνεισφορά σε μέτρα για τη 
διάδοση των πληροφοριών, την 
ευαισθητοποίηση, μεταξύ άλλων και 
σχετικά με τις παγκόσμιες συνέπειες της 
ευρωπαϊκής ΚΓΠ, την προώθηση της 
συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών 
σε ενωσιακό επίπεδο τα οποία 
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συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης των 
ενδιαφερόμενων μερών·

λαμβάνονται στο πλαίσιο παρεμβάσεων 
αγροτικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης των 
ενδιαφερόμενων μερών·

Or. de

Τροπολογία 68
Stefan Gehrold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) επιπτώσεις της ΚΓΠ σε τρίτες 
χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 69
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την προώθηση και την εξασφάλιση 
εναρμονισμένης εφαρμογής των 
ενωσιακών κανόνων.

δ) την προώθηση και την εξασφάλιση 
εναρμονισμένης εφαρμογής των 
ενωσιακών κανόνων και εκείνων που 
απορρέουν για την Ένωση από τις 
σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Or. de

Τροπολογία 70
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διαχειρίζεται τις ενωσιακές 
γεωργικές αγορές σε παγκόσμιο πλαίσιο,

α) να διαχειρίζεται τις ενωσιακές 
γεωργικές αγορές σε παγκόσμιο πλαίσιο με 
σκοπό τη διασφάλιση της επίτευξης των 
ΣΒΑ και της ΣΑΠ,

Or. de

Τροπολογία 71
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να συνεισφέρει στη διαφάνεια των 
παγκόσμιων αγορών,

δ) να συνεισφέρει στη διαφάνεια των 
παγκόσμιων αγορών, 
συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης 
της συνοχής των αναπτυξιακών 
πολιτικών,

Or. en

Τροπολογία 72
Stefan Gehrold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο γ), η 
Επιτροπή χρηματοδοτεί τις δράσεις που 
αφορούν τη συλλογή ή την αγορά των 
αναγκαίων δεδομένων για την εφαρμογή 
και την παρακολούθηση της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, 
των γεωχωρικών και των μετεωρολογικών 
δεδομένων, τη δημιουργία υποδομής για 
διαστημικά δεδομένα και ενός δικτυακού 
τόπου, την εκπόνηση ειδικών μελετών 
σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες, την 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο γ), η 
Επιτροπή χρηματοδοτεί τις δράσεις που 
αφορούν τη συλλογή ή την αγορά των 
αναγκαίων δεδομένων για την εφαρμογή 
και την παρακολούθηση της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, 
των γεωχωρικών και των μετεωρολογικών 
δεδομένων, τη δημιουργία υποδομής για 
διαστημικά δεδομένα και ενός δικτυακού 
τόπου, την εκπόνηση ειδικών μελετών 
σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες, την 
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τηλεπισκόπηση για τη συμβολή στην 
παρακολούθηση της αλλαγής της χρήσης 
των γεωργικών εκτάσεων και της υγείας 
του εδάφους και την επικαιροποίηση των 
γεωργομετεωρολογικών και 
οικονομετρικών μοντέλων. Εφόσον κριθεί 
αναγκαίο, οι δράσεις αυτές υλοποιούνται 
σε συνεργασία με τον ΕΟΧ, το ΚΚΕρ, 
εργαστήρια και φορείς σε εθνικό επίπεδο ή 
με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

τηλεπισκόπηση για τη συμβολή στην 
παρακολούθηση της αλλαγής της χρήσης 
των γεωργικών εκτάσεων και της υγείας 
του εδάφους και την επικαιροποίηση των 
γεωργομετεωρολογικών και 
οικονομετρικών μοντέλων. Εφόσον κριθεί 
αναγκαίο, οι δράσεις αυτές υλοποιούνται 
σε συνεργασία με τον ΕΟΧ, το ΚΚΕρ, 
εργαστήρια και φορείς σε εθνικό επίπεδο ή 
με τη συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών και του ιδιωτικού τομέα.

Or. en

Τροπολογία 73
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23a

Παρακολούθηση της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής

1. Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, 
οι επιπτώσεις της ΚΓΠ στα συστήματα 
τροφίμων και στη μακροπρόθεσμη 
επισιτιστική ασφάλεια στις 
αναπτυσσόμενες χώρες υπόκεινται σε 
τακτική και ανεξάρτητη αξιολόγηση. 
Αυτή η παρακολούθηση δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στις επιπτώσεις των εμπορικών 
ροών γεωργικών προϊόντων διατροφής 
μεταξύ της ΕΕ και των αναπτυσσόμενων 
χωρών (i) στην παραγωγή, επεξεργασία 
και διανομή τροφίμων στις ΛΑΧ, (ii) 
στους τοπικούς παραγωγούς που 
διαθέτουν μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και τις γυναίκες 
γεωργούς, (iii) στα προϊόντα που 
θεωρούνται ευαίσθητα από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, (iv) στα προϊόντα 
από τομείς όπου συνδεδεμένες ενισχύσεις 
της ΚΓΠ έχουν παρασχεθεί και όπου 
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έχουν εφαρμοστεί μέτρα διαχείρισης 
κρίσεων της ΚΓΠ.

2. Η αξιολόγηση εξετάζει δεδομένα από 
παρατηρητήρια αγοράς της ΕΕ, μελέτες 
περιπτώσεων, αναφορές σχετικά με τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και 
αποδεικτικά που παρέχονται από χώρες 
εταίρους και άλλους σχετικούς 
εμπλεκόμενους φορείς όπως οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών. Για τον 
σκοπό αυτόν, το τομεακό και γεωγραφικό 
πεδίο εφαρμογής των παρατηρητηρίων 
αγοράς της ΕΕ θα επεκταθεί σε προϊόντα 
που θεωρούνται ευαίσθητα από χώρες 
εταίρους και ώστε να καλύπτει τις ΛΑΧ. 
Η Επιτροπή θα ορίσει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, το πεδίο 
εφαρμογής και τη διαδικασία της 
αξιολόγησης.

3. Εάν τα δεδομένα παρακολούθησης 
καταδείξουν κίνδυνο αρνητικών 
επιπτώσεων στην παραγωγή και 
επεξεργασία γεωργικών τροφίμων ή στην 
επισιτιστική ασφάλεια αναπτυσσόμενης 
χώρας, θα εκδίδεται έγκαιρη 
προειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, με την οποία θα ξεκινούν 
διαβουλεύσεις μεταξύ της Ένωσης και
των θιγόμενων γεωργικών κοινοτήτων 
καθώς και τις κυβερνήσεις των χωρών 
εταίρων για την επίτευξη συμφωνίας 
σχετικά με διορθωτικά μέτρα. 
Κοινωνικές διασφαλίσεις θα είναι 
διαθέσιμες στα θιγόμενα μέρη.

4. Εάν δεν εκδοθεί έγκαιρη 
προειδοποίηση αλλά υπάρξουν αρνητικές 
επιπτώσεις, το θιγόμενο μέρος μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία. Οι καταγγελίες θα 
λαμβάνονται από τον μόνιμο εισηγητή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και 
θα αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης 
από συμβούλους ακροάσεων στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποδεικτικά 
μπορούν να υποβάλλονται από τις 
θιγόμενες ομάδες και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη.
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5. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης, τα αποδεικτικά στοιχεία 
που έχει λάβει και την απόκριση της ΕΕ 
σε επίπεδο πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να θεσπίσει έναν μηχανισμό που παρακολουθεί ταυτόχρονα 
τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και επιτρέπει στην Επιτροπή να λαμβάνει σήματα για τις 
αγορές και τις κοινότητες που είναι πιθανό να επηρεάζονται. Έτσι επεκτείνεται ο ρόλος των 
παρατηρητηρίων αγοράς που υπάρχουν ήδη. Σύμβουλος ακροάσεων της Επιτροπής υπάρχει ήδη 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ρόλος αυτός θα μπορούσε επίσης να ανατεθεί στις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ με αρμοδιότητα σε θέματα εμπορίου και γεωργίας.

Τροπολογία 74
Stefan Gehrold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κανόνες σχετικά με τη 
χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 7 
στοιχεία β) και γ),

α) κανόνες σχετικά με τη 
χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 7 
στοιχεία β), γ) και ια),

Or. en

Τροπολογία 75
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) δεν προκαλεί κοινωνικές ή 
περιβαλλοντικές βλάβες και συνάδει με 
τους στόχους πολιτικής της ΕΕ, καθώς 
και με τις διεθνείς δεσμεύσεις και 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 
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6 του κανονισμού για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 76
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι 
προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης, η Επιτροπή δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 30.

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο 
δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι 
προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης ή αντιβαίνει προς τις 
διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η 
Ένωση και προς τη ΣΑΠ, η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με 
τις οποίες αναστέλλονται οι μηνιαίες 
πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 19 
παράγραφος 3 ή οι ενδιάμεσες πληρωμές 
που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Or. de

Τροπολογία 77
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή πληροφοριών που 
χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 
στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την 
επεξήγηση, την εφαρμογή και την 
ανάπτυξη της ΚΓΠ, την ευαισθητοποίηση 
του κοινού για το περιεχόμενο και τους 
στόχους της πολιτικής αυτής, την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 

Η παροχή πληροφοριών που 
χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 
στοιχείο ε) πρέπει να αφορά κυρίως τα 
ακόλουθα θέματα: προστασία του 
κλίματος, του περιβάλλοντος και των 
ζώων, διατήρηση των κοινωνικών δομών 
στις αγροτικές περιοχές και 
υπευθυνότητα στο πλαίσιο της ΚΓΠ όσον 
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καταναλωτών έπειτα από κρίσεις μέσω 
εκστρατειών ενημέρωσης, την ενημέρωση 
των γεωργών και λοιπών ενδιαφερομένων 
που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές 
περιοχές και την προώθηση του 
ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, καθώς 
και την κατανόησή του από τους πολίτες.

αφορά τις επιπτώσεις αυτής στον κόσμο 
και κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Η παροχή πληροφοριών έχει ως στόχο 
ιδίως την επεξήγηση, την εφαρμογή και 
την ανάπτυξη της ΚΓΠ, την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για το 
περιεχόμενο και τους στόχους της 
πολιτικής αυτής, την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών έπειτα 
από κρίσεις μέσω εκστρατειών 
ενημέρωσης, την ενημέρωση των γεωργών 
και λοιπών ενδιαφερομένων που 
δραστηριοποιούνται στις αγροτικές 
περιοχές και την προώθηση του 
ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, καθώς 
και την κατανόησή του από τους πολίτες.

Or. de

Τροπολογία 78
Stefan Gehrold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή πληροφοριών που 
χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 
στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την 
επεξήγηση, την εφαρμογή και την 
ανάπτυξη της ΚΓΠ, την ευαισθητοποίηση 
του κοινού για το περιεχόμενο και τους 
στόχους της πολιτικής αυτής, την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών έπειτα από κρίσεις μέσω 
εκστρατειών ενημέρωσης, την ενημέρωση 
των γεωργών και λοιπών ενδιαφερομένων 
που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές 
περιοχές και την προώθηση του 
ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, καθώς 
και την κατανόησή του από τους πολίτες.

Η παροχή πληροφοριών που 
χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 
στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την 
επεξήγηση, την εφαρμογή και την 
ανάπτυξη της ΚΓΠ, την ευαισθητοποίηση 
του κοινού για το περιεχόμενο, τους 
στόχους της πολιτικής αυτής και της 
διεθνούς διάστασής της, την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών έπειτα από κρίσεις μέσω 
εκστρατειών ενημέρωσης, την ενημέρωση 
των γεωργών και λοιπών ενδιαφερομένων 
που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές 
περιοχές και την προώθηση του 
ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, καθώς 
και την κατανόησή του από τους πολίτες.

Or. en

Τροπολογία 79
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Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σύστημα που έχουν θεσπίσει τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 57 
παράγραφος 2 περιλαμβάνει 
συστηματικούς ελέγχους οι οποίοι 
στοχεύουν επίσης στους τομείς όπου ο 
κίνδυνος σφαλμάτων είναι ο υψηλότερος.

Το σύστημα που έχουν θεσπίσει τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 57 
παράγραφος 2 περιλαμβάνει 
συστηματικούς ελέγχους οι οποίοι 
στοχεύουν επίσης στους τομείς όπου ο 
κίνδυνος σφαλμάτων είναι ο υψηλότερος
και όπου η φύση αυτών των κινδύνων 
προκαλεί τον υψηλότερο βαθμό βλάβης 
στο περιβάλλον, το κλίμα και τη δημόσια 
υγεία ή την υγεία των ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι επικαιροποιείται η έννοια του κινδύνου σύμφωνα με το νέο μοντέλο υλοποίησης. Η αρχή 
σχετικά με τον «κίνδυνο για τα ταμεία» που εφαρμόζεται μέχρι στιγμής πρέπει επίσης να γίνει 
κατανοητή ως αποτελεσματική δαπάνη των δημόσιων κονδυλίων της ΕΕ και των κρατών 
μελών: Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με την αρχή της αποδοτικότητας του προϋπολογισμού, η 
ΚΓΠ δεν πρέπει να επιτρέπει τη δαπάνη δημόσιων κονδυλίων η οποία προκαλεί επιπλέον 
κόστος, καθώς τα εν λόγω μεταφερόμενα έξοδα καταλήγουν αργότερα να καλύπτονται από 
δημόσια κονδύλια.

Τροπολογία 80
Stefan Gehrold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τα σύνολα δεδομένων που συλλέγονται 
μέσω του ενοποιημένου συστήματος και 
τα οποία είναι χρήσιμα στην Επιτροπή 
προκειμένου να αναλύει, να παρακολουθεί 
και να αξιολογεί τις επιπτώσεις της ΚΓΠ, 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
των παρεμβάσεων που στηρίζει σχετικά 
με τους αναπτυξιακούς στόχους της 
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Ένωσης και τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
παρέχονται δωρεάν στην Επιτροπή και, 
εφόσον απαιτείται, στους εθνικούς φορείς 
των κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι 
για την κατάρτιση των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ και στις διαχειριστικές 
αρχές των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 81
Stefan Gehrold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 76a

Αποδεικτικά υπεύθυνων επενδύσεων και 
ορθών πρακτικών

Αποτελεί ευθύνη των επιχειρήσεων οι 
οποίες επιθυμούν να λαμβάνονται υπόψη 
οι επενδύσεις και οι ορθές πρακτικές τους 
που μπορούν να εξισορροπούν τις 
αρνητικές επιπτώσεις, στο πλαίσιο της 
εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], να 
παρέχουν στην Επιτροπή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.

Or. en

Τροπολογία 82
Stefan Gehrold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) παροχή αποδεικτικών σύμφωνα με 
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το άρθρο 76α όσον αφορά τις υπεύθυνες 
επενδύσεις και τις ορθές πρακτικές·

Or. en
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