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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 και τις 
επενδύσεις, βελτιώνοντας τα εργασιακά 
πρότυπα, καταπολεμώντας και 
προσαρμόζοντας την αλλαγή του κλίματος, 
επιδεικνύοντας προσαρμοστικότητα και 
μεταφέροντας την έρευνα και την 
καινοτομία από τα εργαστήρια 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 την 
ανάπτυξη της υπαίθρου.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49α) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο «Στρατηγική από το αγρόκτημα 
στο πιάτο για ένα δίκαιο, υγιεινό και 
φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα 
τροφίμων», που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου 
2020, τονίζεται ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί η τήρηση των βασικών 
αρχών που κατοχυρώνονται στον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ). Οι 
προβληματισμοί σχετικά με την 
κοινωνική προστασία και τις συνθήκες 
εργασίας και στέγασης των εργαζομένων, 
καθώς και σχετικά με την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας θα 
διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στην 
οικοδόμηση δίκαιων, ισχυρών και 
βιώσιμων συστημάτων τροφίμων. Η ΚΓΠ 
θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο για την 
επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
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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, που 
διασφαλίζει ότι οι πληρωμές προάγουν 
έναν υψηλό βαθμό βιωσιμότητας και 
εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού 
για τους γεωργούς τόσο εντός όσο και 
μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον 
αφορά τα σχετικά με το περιβάλλον, την 
κοινωνία και το κλίμα στοιχεία της, αλλά 
και για τη δημόσια υγεία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων. Αυτό συνεπάγεται 
ότι θα πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι και, 
εφόσον απαιτείται, να επιβάλλονται 
κυρώσεις για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος 
προϋποθέσεων. Για να διασφαλιστούν 
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 τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, σε 
επίπεδο Ένωσης.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καθορίζουν 
τις λεπτομέρειες σχετικά με τις κυρώσεις, 
οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι 
αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές και να μην θίγουν άλλες 
κυρώσεις που προβλέπονται από την 
ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία. Για να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματική και 
συνεκτική προσέγγιση από τα κράτη μέλη, 
είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ελάχιστη 
κύρωση σε επίπεδο Ένωσης για 
περιστατικά μη συμμόρφωσης που 
συμβαίνουν για πρώτη φορά εξαιτίας 
αμέλειας, ενώ τυχόν επανεμφάνιση θα 
πρέπει να συνεπάγεται υψηλότερο 
ποσοστό και, σε περίπτωση πρόθεσης, να 
προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός από την 
ενίσχυση. Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα των κυρώσεων, όταν η μη 
συμμόρφωση είναι ασήμαντη και 
εμφανίζεται για πρώτη φορά, θα πρέπει να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

(57) Ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καθορίζουν 
τις λεπτομέρειες σχετικά με τις κυρώσεις, 
οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι 
αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές και να μην θίγουν άλλες 
κυρώσεις που προβλέπονται από την 
ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία. Για να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματική και 
συνεκτική προσέγγιση από τα κράτη μέλη, 
είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ελάχιστες 
κυρώσεις σε επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω 
κυρώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που 
συμβαίνουν για πρώτη φορά εξαιτίας 
αμέλειας, ενώ τυχόν επανεμφάνιση θα 
πρέπει να συνεπάγεται υψηλότερο 
ποσοστό και, σε περίπτωση πρόθεσης, θα 
πρέπει να προβλέπεται ενδεχομένως 
πλήρης αποκλεισμός από την ενίσχυση. Ο 
εν λόγω αποκλεισμός είναι άμεσος στην 
περίπτωση δικαιούχων που έχουν 
καταδικαστεί για εγκλήματα κατά του 
περιβάλλοντος, της καλής μεταχείρισης 
των ζώων ή των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων. Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα των κυρώσεων, όταν η μη 
συμμόρφωση είναι ασήμαντη και 
εμφανίζεται για πρώτη φορά, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης, μέσω του 
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οποίου θα κοινοποιούν στον δικαιούχο 
την υποχρέωσή του να λάβει διορθωτικά 
μέτρα και θα έχουν τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης. Δεν θα πρέπει να 
επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στις 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης λόγω 
ανωτέρας βίας ή πρόδηλων σφαλμάτων 
που αναγνωρίζει η αρμόδια ή άλλη αρχή.
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