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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής συγκεντρώνει σε ένα κείμενο βάσεως όλες τις διατάξεις και 
προδιαγραφές για την ενιαία εκτέλεση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ με απώτερο σκοπό να 
υλοποιηθεί αποτελεσματικά η στρατηγική "Ευρώπη 2020".

Η πρόταση κανονισμού είναι και, λόγω του χαρακτήρα και της αποστολής της, πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πιο ορθολογική, να προσδιορίζει το κάθε επί μέρους θέμα που 
ανακύπτει από την κοινή γεωργική πολιτική και πρέπει να ρυθμίζεται μέσω αυτής, καθώς και 
κάθε σχετική ενιαία δράση ή δραστηριότητα σε ολόκληρη την Ένωση.

Για τον λόγο αυτό, ιδίως αν θεωρηθεί υπό το πρίσμα της περιφερειακής ανάπτυξης, η 
πρόταση δεν προσφέρεται στην ουσία για τροποποιήσεις και/ή ενσωματώσεις που θα 
μπορούσαν κατά κάποιον τρόπο να θέσουν σε κίνδυνο την αποστολή ή την έκβασή της.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή μας επέλεξε να δώσει μεγαλύτερο βάρος στους βασικούς 
αποδέκτες της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ – γεωργούς και αγροτικές κοινότητες – και να 
ακολουθήσει μία προσέγγιση επικεντρωμένη στις ειδικές ανάγκες που απορρέουν από τις 
τοπικές και εδαφικές ιδιαιτερότητες.

Συγκεκριμένα, προσπαθήσαμε να εκσυγχρονίσουμε και να καταστήσουμε 
αποτελεσματικότερη τη θεσμική πτυχή της κοινής γεωργικής πολιτικής και να μειώσουμε ή 
να απαλείψουμε τις δυσανάλογες επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στους γεωργούς. Ο 
κανονισμός προβλέπει την υπαιτιότητα και τον βαθμό της ευθύνης των οργανισμών 
πληρωμής για τη διοικητική ανεπάρκειά τους, αυτό όμως δεν συνεπάγεται αυτομάτως 
ανακούφιση των αποδεκτών από τις επιβαρύνσεις τους. Πράγματι, μία καθυστερημένη 
πληρωμή μπορεί, σε μία περίοδο οικονομικών περιορισμών και μεγάλης αστάθειας των 
γεωργικών αγορών, να επιφέρει δυσανάλογο άχθος σε κάποιες γεωργικές επιχειρήσεις οι 
οποίες, λόγω της καθυστέρησης, πλήττονται από την αποδυνάμωση της διαπραγματευτικής 
και της οικονομικής τους δύναμης, μία αποδυνάμωση που οφείλεται σε παράγοντες άσχετους 
με τις ίδιες ικανότητες διαχείρισης.

Προσπαθήσαμε εξάλλου να προσανατολίσουμε τα κριτήρια εφαρμογής του συστήματος 
παροχής γεωργικών συμβουλών προς τις γεωργικές επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες που 
χρειάζονται περισσότερο από άλλους ορθολογικό και υπεύθυνο προσανατολισμό όσον αφορά 
τη διαχείριση γεωργικής επιχείρησης. Και τούτο με σκοπό να στραφεί ο γεωργικός τομέας 
προς έναν περισσότερο ευαίσθητο παρά υποχρεωτικής φύσεως ορθολογισμό, ιδίως σε 
κατοικημένες αγροτικές περιοχές στις οποίες η γεωργία εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει 
πολιτισμική κληρονομιά, βιωσιμότητα και ευρωστία που δεν είναι κατ’ ανάγκη οικονομική.

Ταυτόχρονα, προσπαθήσαμε να ευνοήσουμε τα κοινά οφέλη των κοινοτήτων σε βάρος 
ορισμένων μεμονωμένων ατόμων η συμπεριφορά των οποίων δεν συνάδει με τους κανόνες ή 
έχει ως αποτέλεσμα πράξεις που ενέχουν δόλο ή στοχεύουν στην απάτη, ατόμων που συχνά 
γίνονται αιτία κρίσεων και εξουδετερώνουν μια για πάντα τις θετικές προσπάθειες που έχουν 
γίνει στις περιοχές αναφοράς.
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Τέλος, έγιναν προσπάθειες για τον αναπροσανατολισμό των στόχων της παρακολούθησης 
προς την κατεύθυνση των οικονομικών δεικτών που συμπληρώνουν και αποδεικνύουν 
καλύτερα τα αποτελέσματα της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ με σκοπό να παρασχεθεί μία όσο 
το δυνατόν πιο ρεαλιστική εικόνα των συνεπειών από την εφαρμογή της γεωργικής πολιτικής 
της ΕΕ. Προς τούτο, θεωρήσαμε σκόπιμο να υποβάλουμε σε παρακολούθηση ορισμένες 
πρόσθετες μεταβλητές, όπως: πρόσβαση στις αγορές, διαδικασίες κατάρτισης και 
σταθερότητα των τιμών, διάδοση της αγροτικής συμβατικής οικονομίας· ποσοστό διάδοσης, 
παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον γεωργικό τομέα και στις 
αγροτικές κοινότητες, ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη σε περιφερειακή τουλάχιστον βάση, 
κοινωνική κινητικότητα, δυναμική των ανθρώπινων πληθυσμών, δημογραφική ερήμωση, 
εισόδημα (όχι κατ’ ανάγκη προερχόμενο από τον γεωργικό τομέα) και η φτώχια της 
υπαίθρου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου οι δικαιούχοι να 
ευαισθητοποιηθούν περισσότερο όσον 
αφορά, αφενός, τη σχέση μεταξύ των 
γεωργικών πρακτικών και τη διαχείριση 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και, 
αφετέρου, τα πρότυπα για το περιβάλλον, 
την κλιματική αλλαγή, την καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών 
εκτάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και 
των φυτών και την καλή μεταχείριση των 
ζώων, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν γενικό σύστημα παροχής 
συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που θα προσφέρει συμβουλές στους 
δικαίουχους. Το εν λόγω σύστημα παροχής 
συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
δεν θα πρέπει να θίγει την υποχρέωση και 
την ευθύνη των δικαιούχων για την τήρηση 
των προτύπων αυτών. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν επίσης τον σαφή 
διαχωρισμό μεταξύ των συμβουλών και 

(10) Προκειμένου οι δικαιούχοι να 
ευαισθητοποιηθούν περισσότερο όσον 
αφορά, αφενός, τη σχέση μεταξύ των 
γεωργικών πρακτικών που είναι 
χαρακτηριστικές, των γεωργικών 
πρακτικών που είναι συμβατές και 
εκείνων που προτιμούνται στην αγροτική 
έκταση αναφοράς, και τη διαχείριση των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και, 
αφετέρου, τα πρότυπα για το περιβάλλον, 
την κλιματική αλλαγή, την καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών 
εκτάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και 
των φυτών και την καλή μεταχείριση των 
ζώων, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν γενικό σύστημα παροχής 
συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που θα προσφέρει συμβουλές στους 
δικαίουχους. Το εν λόγω σύστημα παροχής 
συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
δεν θα πρέπει να θίγει την υποχρέωση και 
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των ελέγχων. την ευθύνη των δικαιούχων για την τήρηση 
των προτύπων αυτών. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν επίσης τον σαφή 
διαχωρισμό μεταξύ των συμβουλών και 
των ελέγχων.

Or. it

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το σύστημα παροχής συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτήσεις και 
τα πρότυπα που αποτελούν το πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης. 
Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τις απαιτήσεις που πρέπει να 
τηρούνται για τις άμεσες ενισχύσεις όσον 
αφορά τις γεωργικές πρακτικές που είναι 
φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής 
έκτασης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
xxx, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για 
τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων άμεσης στήριξης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής1. 
Το σύστημα αυτό θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει ορισμένα στοιχεία που αφορούν 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
και τον μετριασμό των επιπτώσεών της, τη 
βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών ζώων 
και φυτών, την καινοτομία, καθώς και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.

(11) Το σύστημα παροχής συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτήσεις και 
τα πρότυπα που αποτελούν το πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης. 
Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τις απαιτήσεις που πρέπει να 
τηρούνται για τις άμεσες ενισχύσεις όσον 
αφορά τις γεωργικές πρακτικές που είναι 
φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής
έκτασης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ΑΑ/xxx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
xxx, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για 
τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων άμεσης στήριξης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής1. 
Το σύστημα αυτό θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει ορισμένα στοιχεία που αφορούν 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
και τον μετριασμό των επιπτώσεών της, τη 
βιοποικιλότητα, τις συνέπειες της 
χρήσεως σπόρων και παραγώγων ΓΤΟ, 
την προστασία των υδάτων, την 
κοινοποίηση ασθενειών ζώων και φυτών, 
την καινοτομία, καθώς και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας 
των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Or. it
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η ένταξη των δικαιούχων στο 
σύστημα παροχής συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 
γίνεται σε εθελοντική βάση. Όλοι οι 
δικαιούχοι ακόμη και αν δεν λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο 
σύστημα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν 
να ορίζουν κριτήρια προτεραιότητας. 
Λόγω του είδους του συστήματος, είναι 
σκόπιμο να θεωρούνται εμπιστευτικές οι 
πληροφορίες που συλλέγονται κατά την 
παροχή των συμβουλών, εκτός από 
περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων του 
ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου. Για να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος, οι σύμβουλοι θα πρέπει να 
διαθέτουν επαρκή προσόντα και να 
εκπαιδεύονται τακτικά.

(12) Η ένταξη των δικαιούχων στο 
σύστημα παροχής συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να 
γίνεται σε εθελοντική βάση. Όλοι οι 
δικαιούχοι ακόμη και αν δεν λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο 
σύστημα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν 
να ορίζουν κριτήρια προτεραιότητας, 
ιδιαίτερα για τους γεωργούς εκείνους οι 
οποίοι, διαφορετικά, θα μπορούσαν να 
αποκλειστούν και οι οποίοι έχουν 
περισσότερο από τους άλλους ανάγκη από 
υπεύθυνη καθοδήγηση, ιδίως σε περιοχές 
που χαρακτηρίζονται από 
κατακερματισμό της γης σε πολύ μικρά 
αγροτεμάχια. Λόγω του είδους του 
συστήματος, είναι σκόπιμο να θεωρούνται 
εμπιστευτικές οι πληροφορίες που 
συλλέγονται κατά την παροχή των 
συμβουλών, εκτός από περίπτωση 
σοβαρών παραβιάσεων του ενωσιακού ή 
του εθνικού δικαίου. Για να εξασφαλίζεται 
η αποτελεσματικότητα του συστήματος, οι 
σύμβουλοι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή 
προσόντα και να εκπαιδεύονται τακτικά.

Or. it

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι (13) Οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι 
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για την κάλυψη των δαπανών των 
διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ είναι σημαντικό να 
τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών 
από την Επιτροπή ως επιστροφές με βάση 
τη λογιστική καταχώριση των δαπανών 
των εν λόγω οργανισμών. Μέχρι να 
καταβληθούν οι επιστροφές αυτές, με τη 
μορφή μηνιαίων πληρωμών, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να συγκεντρώνουν τους 
αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους 
ανάλογα με τις ανάγκες των οικείων 
διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών. 
Οι δαπάνες προσωπικού και διοικητικής 
λειτουργίας, στις οποίες υποβάλλονται τα 
κράτη μέλη και οι δικαιούχοι που 
μετέχουν στην εφαρμογή της ΚΓΠ, 
βαρύνουν τους ίδιους.

για την κάλυψη των δαπανών των 
διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ είναι σημαντικό να 
τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών 
από την Επιτροπή ως επιστροφές με βάση 
τη λογιστική καταχώριση των δαπανών 
των εν λόγω οργανισμών. Μέχρι να 
καταβληθούν οι επιστροφές αυτές, με τη 
μορφή μηνιαίων πληρωμών, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να συγκεντρώνουν τους 
αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους 
ανάλογα με τις ανάγκες των οικείων
διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών. 
Για να καταστεί αποτελεσματικότερη η 
λειτουργία των οργανισμών πληρωμών 
είναι σκόπιμο οι δαπάνες προσωπικού και 
διοικητικής λειτουργίας, στις οποίες 
υποβάλλονται τα κράτη μέλη που μετέχουν 
στην εφαρμογή της ΚΓΠ, να βαρύνουν 
τους ίδιους.

Or. it

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει να καταβάλλεται η ενωσιακή 
ενίσχυση 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 ενωσιακού προϋπολογισμού. Ως εκ 
τούτου, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται 
χωρίς να τηρούνται οι προθεσμίες 
πληρωμής θα πρέπει να αποκλείονται από 
την ενωσιακή χρηματοδότηση. Για λόγους 
τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, 
ενδείκνυται να μπορεί η Επιτροπή να 

(25) Θα πρέπει να καταβάλλεται η 
ενωσιακή ενίσχυση 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 ενωσιακού 
προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες 
που πραγματοποιούνται χωρίς να 
τηρούνται οι προθεσμίες πληρωμής θα 
πρέπει να αποκλείονται από την ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Για λόγους τήρησης της 
αρχής της αναλογικότητας, ενδείκνυται να 
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προβλέπει εξαιρέσεις από τον γενικό αυτό 
κανόνα. Η αρχή αυτή που προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 θα 
πρέπει να διατηρηθεί και να εφαρμόζεται 
τόσο στο ΕΓΤΕ όσο και στο ΕΓΤΑΑ. Εάν 
τα κράτη μέλη καθυστερήσουν την 
πληρωμή, θα πρέπει να προστίθενται τόκοι 
στο βασικό ποσό, ιδία δαπάνη, για την 
αποζημίωση των δικαιούχων. Μια τέτοια 
διάταξη θα μπορούσε να αποτελέσει 
κίνητρο για τα κράτη μέλη να τηρούν τις 
προθεσμίες πληρωμών και θα μπορούσε να 
εξασφαλίζει καλύτερα την έγκαιρη 
πληρωμή των δικαιούχων ή τουλάχιστον 
την αποζημίωσή τους σε περίπτωση 
καθυστέρησης πληρωμής.

μπορεί η Επιτροπή να προβλέπει 
εξαιρέσεις από τον γενικό αυτό κανόνα. Η 
αρχή αυτή που προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 θα πρέπει 
να διατηρηθεί και να εφαρμόζεται τόσο 
στο ΕΓΤΕ όσο και στο ΕΓΤΑΑ. Εάν τα 
κράτη μέλη καθυστερήσουν την πληρωμή, 
θα πρέπει να προστίθενται τόκοι στο 
βασικό ποσό, ιδία δαπάνη, για την 
αποζημίωση των δικαιούχων και οι 
σχετικές προσωρινές πιστώσεις να 
εμφανίζονται στα περιουσιακά στοιχεία 
των δικαιούχων. Μια τέτοια διάταξη θα 
μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για τα 
κράτη μέλη να τηρούν τις προθεσμίες 
πληρωμών και θα μπορούσε να 
εξασφαλίζει καλύτερα την έγκαιρη 
πληρωμή των δικαιούχων ή τουλάχιστον 
την αποζημίωσή τους σε περίπτωση 
καθυστέρησης πληρωμής.

Or. it

Motivazione

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών υπέρ των δικαιούχων έχει πρωταρχική σημασία είτε 
πρόκειται για γεωργικές επιχειρήσεις, είτε για άλλες επιχειρήσεις ή παρόχους υπηρεσιών. Για 
τον λόγο αυτό, προκειμένου να προστατευθεί η τοπική οικονομία, τα οφειλόμενα ποσά πρέπει 
να μπορούν να εγγράφονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύουν έναν πολύ εύλογο βαθμό βεβαιότητας.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) Η κατάσχεση μέρους ή ολόκληρης 
της εκμετάλλευσης επειδή χορηγήθηκαν 
εσφαλμένα χρηματοδοτήσεις μέσω 
δημόσιων ανακοινώσεων οι οποίες 
δηλώθηκαν μεταγενέστερα ότι δεν ήταν 
συμβατές με τη νομοθεσία της ΕΕ·

Or. it
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οργανισμοί πληρωμών είναι 
ειδικευμένες υπηρεσίες ή φορείς των 
κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 και στο άρθρο 5.

1. Οι οργανισμοί πληρωμών είναι 
υπηρεσίες ή φορείς των κρατών μελών ή 
των περιφερειών, που είναι υπεύθυνοι για 
τη διαχείριση και τον έλεγχο, εντός των 
ορίων των εν λόγω οργανισμών, των 
δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 και το άρθρο 5.

Or. it

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου 
που ορίζει το κράτος μέλος, ο οποίος 
γνωμοδοτεί όσον αφορά τη διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των σχετικών πράξεων, 
καθώς και την τήρηση της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

1. Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι 
εξωτερικός δημόσιος ή ιδιωτικός 
οργανισμός ελέγχου, τον οποίον 
εξουσιοδοτεί το κράτος μέλος ύστερα από 
διεξαγωγή διεθνούς δημόσιας 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών, και ο 
οποίος γνωμοδοτεί, σύμφωνα με τα 
διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου επί 
τη βάσει ελέγχων βασιζομένων στον 
κίνδυνο και λαμβάνοντας υπόψη τις 
προηγούμενες επιδόσεις του κράτους 
μέλους ή της περιφέρειας, όσον αφορά τη 
διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας σχετικά 
με την πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών του 
οργανισμού πληρωμών, την ορθή 
λειτουργία του εσωτερικού του 
συστήματος ελέγχου, τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των σχετικών πράξεων, 
καθώς και την τήρηση της αρχής της 
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χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Or. it

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν σύστημα 
παροχής συμβουλών στους δικαιούχους 
για τη διαχείριση των εκτάσεων και των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (εφεξής 
«σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις») το οποίο 
λειτουργεί υπό την ευθύνη ενός ή 
περισσότερων οριζόμενων οργανισμών. Οι 
οριζόμενοι οργανισμοί μπορεί να είναι 
δημόσιοι ή ιδιωτικοί.

1. Τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες
καθιερώνουν σύστημα παροχής 
συμβουλών στους δικαιούχους για τη 
διαχείριση των εκτάσεων και των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (εφεξής 
«σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις») το οποίο 
λειτουργεί υπό την ευθύνη ενός ή 
περισσότερων οριζόμενων οργανισμών. Οι 
οριζόμενοι οργανισμοί μπορεί να είναι 
δημόσιοι ή ιδιωτικοί, και να συνδέονται 
κατά προτίμηση με πανεπιστημιακά 
ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα.

Or. it

Motivazione

Σύμφωνα με την περιφερειοποίηση της ΚΓΠ, δεν θα ήταν σκόπιμο να επιφορτιστεί ένας μόνο 
οργανισμός σε εθνικό επίπεδο, ιδίως εκεί όπου το εθνικό έδαφος παρουσιάζει πολύ έντονες 
ιδιαιτερότητες γεωμορφολογικού, εδαφικού και κλιματικού χαρακτήρα, ιδιαιτερότητες 
συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με το μέγεθος 
του εδάφους. Επίσης, φαίνεται σκόπιμο να γίνει εξορθολογισμός της δραστηριότητας 
συνδέοντάς την άμεσα με πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα, με σκοπό να έρθει το 
πανεπιστημιακό προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων και ερευνητών με διάφορες ιδιότητες) 
κοντά στα προβλήματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις απαιτήσεις ή τις ενέργειες για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
τον μετριασμό των συνεπειών της, για τη 
βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών ζώων 
και φυτών, και την καινοτομία 
τουλάχιστον όπως ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

γ) τις απαιτήσεις ή τις ενέργειες για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
τον μετριασμό των συνεπειών της, για τη 
βιοποικιλότητα,  τις συνέπειες της 
χρήσεως σπόρων και παραγώγων ΓΤΟ, 
την προστασία των υδάτων, την 
κοινοποίηση ασθενειών ζώων και φυτών, 
και την καινοτομία τουλάχιστον όπως 
ορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος 
κανονισμού·

Or. it

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, 
σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, τις 
κατηγορίες προτεραιότητας όσον αφορά 
τους δικαιούχους που έχουν πρόσβαση στο 
σύστημα παροχής συμβουλών. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίνεται 
προτεραιότητα στους γεωργούς οι οποίοι 
έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε 
άλλη υπηρεσία παροχής συμβουλών εκτός 
από το σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σύμφωνα με 
αντικειμενικά κριτήρια, τις κατηγορίες 
προτεραιότητας όσον αφορά τους 
δικαιούχους που έχουν πρόσβαση στο 
σύστημα παροχής συμβουλών. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίνεται 
προτεραιότητα στους γεωργούς οι οποίοι 
έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε 
άλλη υπηρεσία παροχής συμβουλών εκτός 
από το σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα για 
τους γεωργούς εκείνους οι οποίοι, 
διαφορετικά, θα μπορούσαν να 
αποκλειστούν και οι οποίοι έχουν 
περισσότερο από τους άλλους ανάγκη από 
υπεύθυνη καθοδήγηση, ιδίως σε περιοχές 
που χαρακτηρίζονται από 
κατακερματισμό της γης σε πολύ μικρά 
αγροτεμάχια.



PA\910290EL.doc PE494.608v01-0012/16 PA\910290EL.doc

EL

Or. it

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό 
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 4% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα. 
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση 
αντιπροσωπεύει το 2% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

1. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του προγράμματος, 
καταβάλλεται από την Επιτροπή αρχικό
ποσό προχρηματοδότησης για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης 
αντιπροσωπεύει το 7% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα. 
Μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις το πολύ 
δόσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό. Η πρώτη δόση 
αντιπροσωπεύει το 3% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ στο σχετικό πρόγραμμα.

Or. it

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι να παρασχεθεί συνεπής, 
αντικειμενική και σφαιρική ενημέρωση 
εντός και εκτός Ένωσης ώστε να δοθεί 
συνολική εικόνα της πολιτικής αυτής.

Στόχος είναι να παρασχεθεί συνεπής, 
αντικειμενική και σφαιρική ενημέρωση 
εντός και εκτός Ένωσης ώστε να δοθεί 
συνολική εικόνα της πολιτικής αυτής· η 
ενημέρωση αυτή μπορεί να αφορά 
ειδικούς στόχους και να είναι 
σχεδιασμένη κατά τρόπο που να 
προσεγγίζει θέματα και προβληματισμούς 
που περιορίζονται σε ειδικές γεωγραφικές 
περιοχές.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη στρεμματική ενίσχυση, 
κάθε κράτος μέλος καθορίζει το ελάχιστο 
μέγεθος ενός αγροτεμαχίου που μπορεί να 
αποτελέσει το αντικείμενο αίτησης. 
Ωστόσο, το ελάχιστο μέγεθος δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 0,3 εκτάρια.

Όσον αφορά τη στρεμματική ενίσχυση, 
κάθε κράτος μέλος καθορίζει το ελάχιστο 
μέγεθος ενός αγροτεμαχίου που μπορεί να 
αποτελέσει το αντικείμενο αίτησης. 
Ωστόσο, το ελάχιστο μέγεθος δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των 0,3 εκταρίων.

Or. it

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης 
αποτελούν τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης στο πλαίσιο της ενωσιακής 
νομοθεσίας και τα πρότυπα για την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
των εκτάσεων που θεσπίζονται σε εθνικό 
επίπεδο τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ, όσον αφορά τους 
ακόλουθους τομείς:

Οι κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης 
αποτελούν τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης στο πλαίσιο της ενωσιακής 
νομοθεσίας και τα πρότυπα για την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
των εκτάσεων που θεσπίζονται σε εθνικό 
επίπεδο προτάσει των περιφερειών και 
είναι συμβατοί με τις τοπικές εδαφικές 
ιδιαιτερότητες· τα πρότυπα αυτά 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, όσον 
αφορά τους ακόλουθους τομείς :

Or. it
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
γεωργικές εκτάσεις, και ιδιαίτερα οι 
εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να 
διατηρούνται σε καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη
μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις 
απαιτήσεις για τους δικαιούχους σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση με βάση το παράρτημα II, 
λαμβάνοντας υπόψη τους τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων 
περιοχών, όπως το έδαφος και οι 
κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η 
χρήση γης, η αμειψισπορά, οι γεωργικές 
πρακτικές και η διάρθρωση των 
εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη μέλη δεν 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν 
προβλέπονται στο παράρτημα II.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
γεωργικές εκτάσεις, και ιδιαίτερα οι 
εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να 
διατηρούνται σε καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν, σε εθνικό και κατά 
περίπτωση σε περιφερειακό επίπεδο, 
βάσει εκτιμήσεων που υποστηρίζονται 
από επιστημονικά στοιχεία τις 
στοιχειώδεις απαιτήσεις για τους 
δικαιούχους σχετικά με την καλή γεωργική 
και περιβαλλοντική κατάσταση με βάση το 
παράρτημα II, λαμβάνοντας υπόψη τους τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
συγκεκριμένων περιοχών, όπως το έδαφος 
και οι κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η 
χρήση γης, και ο ορισμός και η 
τροποποίηση του τοπίου, ακόμη και 
ύστερα από σοβαρές φυσικές 
καταστροφές όπως πλημμύρες και 
πυρκαγιές, η αμειψισπορά, οι γεωργικές 
πρακτικές και η διάρθρωση των 
εκμεταλλεύσεων  Τα κράτη μέλη δεν 
καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις που δεν 
προβλέπονται στο παράρτημα II.

Or. it

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 10% των ποσών που προκύπτουν από 

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
το 10% των ποσών που προκύπτουν από 
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την επιβολή των μειώσεων και των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99.

την επιβολή των μειώσεων και των 
αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
99. Οι πόροι που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο παραμένουν, όπου 
απαιτείται, στη διάθεση των αρμόδιων 
περιφερειών και μπορούν να χορηγηθούν 
σε παρεμβάσεις αγροτικής υποδομής.

Or. it

Motivazione

Οι πόροι που προέρχονται βάσει ανάρμοστης συμπεριφοράς μεμονωμένων δικαιούχων που 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία των δράσεων οι οποίες έχουν αναληφθεί από 
περιφερειακές κοινότητες σε διάφορα επίπεδα, θα πρέπει να επενδύονται εκ νέου, εφόσον αυτό 
συνάδει με τις απαιτήσεις που αφορούν την ειδική χρήση των εσόδων, υπέρ της κοινότητας 
αναφοράς.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, με 
έμφαση στο γεωργικό εισόδημα, στην 
γεωργική παραγωγικότητα και στη 
σταθερότητα των τιμών.

α) βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, με 
έμφαση στο γεωργικό εισόδημα, στην 
γεωργική παραγωγικότητα, στην 
πρόσβαση στις αγορές, στις διαδικασίες 
κατάρτισης και στη σταθερότητα των 
τιμών, στη διάδοση της αγροτικής 
συμβατικής οικονομίας·

Or. it

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αειφόρος διαχείριση των φυσικών 
πόρων και δράση για την κλιματική 
αλλαγή, με έμφαση στις εκπομπές αερίων 

β) αειφόρος διαχείριση των φυσικών 
πόρων και δράση για την κλιματική
αλλαγή, με έμφαση στις εκπομπές αερίων 
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θερμοκηπίου, στη βιοποικιλότητα, στο 
έδαφος και τα ύδατα· 

θερμοκηπίου, στο ποσοστό διάδοσης, 
στην παραγωγή και χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στον γεωργικό τομέα 
και στις αγροτικές κοινότητες, στη 
βιοποικιλότητα, στο έδαφος και τα ύδατα·

Or. it

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, με έμφαση 
στην αγροτική ανάπτυξη, στην οικονομική 
ανάπτυξη και στη φτώχεια στις αγροτικές 
περιοχές.

γ) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη επί βάσεως 
τουλάχιστον περιφερειακής, με έμφαση 
στην αγροτική ανάπτυξη, στην οικονομική 
ανάπτυξη, στην κοινωνική κινητικότητα, 
στη δυναμική των ανθρώπινων 
πληθυσμών, στη δημογραφική ερήμωση, 
στο εισόδημα και στη φτώχια της 
υπαίθρου.

Or. it


