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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εγκρίνει τη δήλωσή του καθώς και 
την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και 
της Επιτροπής και την κοινή δήλωση του 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής που επισυνάπτονται στο 
παρόν ψήφισμα, οι οποίες θα 
δημοσιευθούν στη σειρά C της Επίσημης 
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Προς ενημέρωση, οι δηλώσεις αναφέρουν τα εξής:

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή και τη διαφάνεια της 
κοινής γεωργικής πολιτικής 

Το νέο νομικό πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) περιλαμβάνει ενισχυμένη 
ευελιξία για τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
σχεδίων. Αυτό επιτρέπει την προσαρμογή στις τοπικές ανάγκες, ενώ παράλληλα εξακολουθεί 
να διασφαλίζει ότι οι τελικοί δικαιούχοι πληρούν τους γενικούς όρους επιλεξιμότητας. Το νέο 
μοντέλο υλοποίησης, το οποίο εισάγει μια προσέγγιση με βάση τις επιδόσεις, περιλαμβάνει 
επίσης σημαντική μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το επίπεδο της Ένωσης στις εθνικές 
διοικήσεις όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο των γεωργικών ταμείων της Ένωσης. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η διοργανική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των 
συννομοθετών περιέχει τις αναγκαίες διασφαλίσεις για την πρόληψη των κινδύνων που 
εντοπίστηκαν για την ορθή εφαρμογή των εγκριθέντων από την Επιτροπή εθνικών 
στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί 
στενά την υλοποίηση των εγκριθέντων από την Επιτροπή εθνικών στρατηγικών σχεδίων από 
τα κράτη μέλη και θα ασκεί πλήρως τον ρόλο που του αναθέτουν οι Συνθήκες και οι 
κανονισμοί της ΚΓΠ όσον αφορά την εποπτεία των εργασιών της Επιτροπής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φρονεί ότι η αποτελεσματική προστασία των οικονομικών 
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συμφερόντων της Ένωσης διασφαλίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και 
της δημοσίευσης δεδομένων σχετικά με ομάδες που εγγυώνται τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, παρατυπίες, ζητήματα 
διπλής χρηματοδότησης και κατάχρηση κονδυλίων για εγκληματικούς σκοπούς. Ενόψει της 
χρήσης ενός ενιαίου εργαλείου εξόρυξης δεδομένων στα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο επικροτεί τη δέσμευση να εξεταστεί πρόταση για την υποχρεωτική χρήση του 
σε όλα τα κράτη μέλη, κατόπιν έκθεσης της Επιτροπής που θα αξιολογεί τη χρήση του και τη 
διαλειτουργικότητά του και η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2025.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
παρακολούθηση επιδόσεων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι, ενόψει του νέου μοντέλου 
υλοποίησης και του πλαισίου επιδόσεων που πρόκειται να θεσπιστεί στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για την περίοδο 2023-2027, οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων, η 
ετήσια παρακολούθηση και η διετής επανεξέταση των επιδόσεων έχουν μεγάλη σημασία για 
την τήρηση των φιλόδοξων στόχων που ορίζονται στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και συγκεκριμένα στην 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την 
ετήσια παρακολούθηση των επιδόσεων.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
σχετικά με περαιτέρω μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης από 
απάτες και παρατυπίες, με την απαίτηση γενικευμένης εφαρμογής ενός ενιαίου 
εργαλείου για την εξόρυξη δεδομένων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύονται, σε συνέχεια έκθεσης της 
Επιτροπής έως το 2025 για την αξιολόγηση της χρήσης του ενιαίου εργαλείου εξόρυξης 
δεδομένων και της διαλειτουργικότητάς του με σκοπό τη γενικευμένη χρήση του από τα 
κράτη μέλη, για την εξέταση πρότασης σχετικά με την υποχρεωτική χρήση εργαλείου 
εξόρυξης δεδομένων στα κράτη μέλη.


