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15.10.2020 A8-0199/299

Τροπολογία 299
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

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 
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.

(49) Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής με 
τίτλους «Το μέλλον των τροφίμων και της 
γεωργίας», «Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία», «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο – Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, 
υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον 
σύστημα τροφίμων» και «Στρατηγική της 
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 
2030», ορίζουν την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράσης 
για το κλίμα και τη συμβολή στην επίτευξη 
των περιβαλλοντικών και κλιματικών 
στόχων και σκοπών 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 
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 
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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.
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15.10.2020 A8-0199/300

Τροπολογία 300
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) «δείκτης επιπτώσεων»: δείκτης 
επιπτώσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Or. en
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15.10.2020 A8-0199/301

Τροπολογία 301
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο 
για τον διαπιστευμένο οργανισμό 
πληρωμών καταρτίζει και υποβάλλει στην 
Επιτροπή την έκθεση επιδόσεων, 
κάνοντας χρήση των δεδομένων που 
αναφέρονται στο άρθρο 129, ούτως ώστε 
να αντικατοπτρίζεται η πρόοδος που έχει 
σημειωθεί στην επίτευξη των στόχων και 
των σκοπών που συνδέονται με την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, όπως 
καθορίζονται στο εθνικό στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων 
εκθέσεων για τους δείκτες αντικτύπου, 
έως τις 15 Απριλίου του δεύτερου 
ημερολογιακού έτους μετά την/τις... 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] και ανά διετία στη 
συνέχεια.

Or. en
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15.10.2020 A8-0199/302

Τροπολογία 302
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) οι εκθέσεις για τους σκοπούς της 
πολυετούς παρακολούθησης επιδόσεων 
που αναφέρεται στα άρθρα 115 και 121 
του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός 
για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], που 
αντικατοπτρίζουν τις εκτελούμενες 
πράξεις και τη σημειούμενη πρόοδο στην 
επίτευξη των στόχων και των σκοπών 
που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, όπως αυτοί 
ορίζονται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ, ευσταθούν·

Or. en
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15.10.2020 A8-0199/303

Τροπολογία 303
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0199/2019
Ulrike Müller
Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. O οργανισμός πιστοποίησης 
διαθέτει την αναγκαία τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη. Λειτουργεί 
ανεξάρτητα από τον οργανισμό πληρωμών 
και τον σχετικό οργανισμό συντονισμού, 
καθώς και από την αρχή η οποία 
διαπίστευσε τον οργανισμό αυτό και από 
τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση της 
ΚΓΠ.

2. O οργανισμός πιστοποίησης 
διαθέτει την αναγκαία τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη, όχι μόνο από άποψη 
δημοσιονομικής διαχείρισης, αλλά και σε 
σχέση με την επίτευξη των 
επιδιωκόμενων στόχων των 
παρεμβάσεων και των πληρωμών για τα 
δημόσια αγαθά. Όλα τα δεδομένα και τα 
στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να 
μπορούν οι οργανισμοί πιστοποίησης να 
παρέχουν τη διαβεβαίωση ότι πράγματι 
επιτυγχάνονται οι σκοποί και οι στόχοι 
της ΚΓΠ, καθώς και εκείνα που 
στηρίζουν τις σχετικές παραδοχές της, 
καθίστανται διαθέσιμα με διαφανή 
τρόπο, είναι τεκμηριωμένα και μπορούν 
να επαληθεύονται από τρίτους. 
Λειτουργεί ανεξάρτητα από τον οργανισμό 
πληρωμών και τον σχετικό οργανισμό 
συντονισμού, καθώς και από την αρχή η 
οποία διαπίστευσε τον οργανισμό αυτό και 
από τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση της 
ΚΓΠ.

Or. en


