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Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 65 Άρθρο 65

Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες 
δεσμεύσεις διαχείρισης

Γεωργοπεριβαλλοντική βιωσιμότητα, 
μέτρα μετριασμού της κλιματικής 

αλλαγής και προσαρμογής και άλλες 
δεσμεύσεις διαχείρισης που είναι 

επωφελείς για το περιβάλλον
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ενισχύουν οικονομικά περιβαλλοντικές, 
κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις 
διαχείρισης υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο, και όπως 
καθορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ενισχύουν οικονομικά γεωργικές και 
περιβαλλοντικές βιώσιμες πρακτικές, 
μέτρα μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής και προσαρμογής του κλίματος, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των 
φυσικών κινδύνων, και άλλες δεσμεύσεις 
διαχείρισης, όπως η δασοκομία, η 
προστασία και βελτίωση των γενετικών 
πόρων και η υγεία και καλή μεταχείριση 
των ζώων, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο, και όπως 
καθορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ.

2. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
τις δεσμεύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίµα σε γεωργική γη 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

2. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
τις δεσμεύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίµα σε γεωργική γη 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

3. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη στηρίζουν 

3. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη στηρίζουν 
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όλη την επικράτειά τους, σύμφωνα με τις 
εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες 
ανάγκες.

όλη την επικράτειά τους, σύμφωνα με τις 
εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες 
ανάγκες. Η στήριξη αυτή περιορίζεται 
στα ανώτατα ποσά που προβλέπονται στο 
παράρτημα ΙΧα α.

4. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
ενισχύσεις μόνο σε γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους που αναλαμβάνουν σε 
εθελοντική βάση δεσμεύσεις διαχείρισης, 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
6.

4. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
ενισχύσεις μόνο σε γεωργούς, ομάδες 
γεωργών και άλλους διαχειριστές γης που 
αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση 
δεσμεύσεις διαχείρισης, όπως η 
κατάλληλη προστασία των υγροβιότοπων 
και του οργανικού εδάφους, οι οποίες 
συμβάλλουν στην επίτευξη των συναφών 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1. Μπορεί να δίδεται 
προτεραιότητα σε συστήματα που 
στοχεύουν ειδικά στην αντιμετώπιση 
τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών και 
αναγκών και συμβάλλουν, κατά 
περίπτωση, στην επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στη νομοθεσία που 
παρατίθεται στο παράρτημα XI.

5. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη παρέχουν 
μόνο ενισχύσεις που καλύπτουν 
δεσμεύσεις οι οποίες:

5. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη παρέχουν 
μόνο ενισχύσεις που καλύπτουν 
δεσμεύσεις οι οποίες:

α) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που θεσπίζονται σύμφωνα με 
το κεφάλαιο Ι τμήμα 2 του παρόντος 
τίτλου·

α) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που θεσπίζονται σύμφωνα με 
το κεφάλαιο Ι τμήμα 2 του παρόντος 
τίτλου·

β) υπερβαίνουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την καλή 
διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται 
από το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της 
Ένωσης·

β) υπερβαίνουν τις συναφείς 
ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, την καλή διαβίωση των ζώων, 
την πρόληψη της μικροβιακής αντοχής, 
καθώς και άλλες συναφείς υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που θεσπίζονται από το δίκαιο 
της Ένωσης·

γ) υπερβαίνουν τους προϋποθέσεις 
που καθορίζονται για τη διατήρηση της 
γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

γ) υπερβαίνουν τους προϋποθέσεις 
που καθορίζονται για τη διατήρηση της 
γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

δ) διαφέρουν από τις δεσμεύσεις για 
τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει 

δ) διαφέρουν από ή είναι 
συμπληρωματικές προς τις δεσμεύσεις για 
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του άρθρου 28. τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει 
του άρθρου 28, ενώ παράλληλα 
διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει διπλή 
χρηματοδότηση.

6. Τα κράτη μέλη θα αποζημιώνουν 
τους δικαιούχους για τις δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που προκύπτουν 
από τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί. 
Όπου κρίνεται αναγκαίο, μπορούν επίσης 
να καλύπτουν το κόστος συναλλαγής. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα 
κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη 
ως κατ' αποκοπή ή ως εφάπαξ ενίσχυση 
ανά μονάδα. Οι ενισχύσεις χορηγούνται 
ετησίως.

6. Τα κράτη μέλη θα αποζημιώνουν 
τους δικαιούχους για τις δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που προκύπτουν 
από τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί. 
Τα κράτη μέλη παρέχουν επίσης 
οικονομικό κίνητρο στους δικαιούχους, 
ενώ, όπου κρίνεται αναγκαίο, μπορούν 
επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη ως κατ’ αποκοπή ή ως 
εφάπαξ ενίσχυση ανά μονάδα , είτε ανά 
εκτάριο έκτασης είτε σε άλλη 
προσδιορισμένη μονάδα, ανάλογα με τη 
φύση της δέσμευσης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν ετήσια στήριξη για 
προγράμματα πλήρους γεωργικής 
εκμετάλλευσης που στοχεύουν στον 
ολιστικό μετασχηματισμό των γεωργικών 
συστημάτων προς την επίτευξη των 
στόχων της παρούσας παραγράφου . Οι 
ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως.

Το επίπεδο των ενισχύσεων ποικίλει 
ανάλογα με τον βαθμό φιλοδοξίας της 
βιωσιμότητας κάθε πρακτικής ή συνόλου 
πρακτικών, με βάση κριτήρια που δεν 
εισάγουν διακρίσεις, προκειμένου να 
παρέχεται ουσιαστικό κίνητρο 
συμμετοχής. Τα κράτη μέλη δύνανται 
επίσης να διαφοροποιούν τις ενισχύσεις 
με γνώμονα τη φύση των περιορισμών 
που επηρεάζουν τις γεωργικές 
δραστηριότητες ως αποτέλεσμα των 
δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, και με 
βάση τα διαφορετικά συστήματα 
εκμετάλλευσης.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προωθήσουν και να υποστηρίξουν 
συλλογικά συστήματα και συστήματα 
ενισχύσεων με βάση τα αποτελέσματα, 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τους 
γεωργούς να επιτύχουν σημαντική 
βελτίωση της ποιότητας του 

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προωθήσουν και να υποστηρίξουν 
προαιρετικά συλλογικά συστήματα και 
έναν συνδυασμό δεσμεύσεων διαχείρισης 
υπό τη μορφή συστημάτων τοπικού 
χαρακτήρα, και συστήματα ενισχύσεων με 
βάση τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων 
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περιβάλλοντος σε μεγαλύτερη κλίμακα και 
με μετρήσιμο τρόπο.

μέσω μιας εδαφικής προσέγγισης, 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τους 
γεωργούς και τις ομάδες γεωργών να 
επιτύχουν σημαντική βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος σε 
μεγαλύτερη κλίμακα και με μετρήσιμο 
τρόπο. Θα πρέπει να εφαρμόσουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα, υπό τη μορφή παροχής 
συμβουλών, κατάρτισης και μεταφοράς 
τεχνογνωσίας, ώστε να βοηθήσουν τους 
γεωργούς που αλλάζουν τα συστήματα 
παραγωγής τους.

8. Οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για 
περίοδο από πέντε έως επτά ετών. Ωστόσο, 
όπου απαιτείται για την επίτευξη ή τη 
διατήρηση ορισμένων επιδιωκόμενων 
περιβαλλοντικών οφελών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ για ιδιαίτερους τύπους 
δεσμεύσεων, μεταξύ άλλων μέσω παροχής 
ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της 
αρχικής περιόδου. Σε εξαιρετικές και 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
καθώς και για νέες δεσμεύσεις αμέσως 
μετά τη δέσμευση που αναλήφθηκε κατά 
την αρχική περίοδο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίσουν μια μικρότερη 
περίοδο στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

8. Οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται 
συνήθως για περίοδο από πέντε έως επτά 
ετών. Ωστόσο, όπου απαιτείται για την 
επίτευξη ή τη διατήρηση ορισμένων 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη τον 
μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της 
δασοκομίας, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου. Σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, καθώς και για νέες 
δεσμεύσεις αμέσως μετά τη δέσμευση που 
αναλήφθηκε κατά την αρχική περίοδο, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν μια 
μικρότερη περίοδο στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ.

9. Όταν η στήριξη στο πλαίσιο αυτού 
του τύπου παρεμβάσεων χορηγείται σε 
δεσµεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίµα σε γεωργική γη, οι 
δεσμεύσεις για τη μετατροπή ή τη 
διατήρηση πρακτικών και μεθόδων 
βιολογικής καλλιέργειας όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και 
των δασικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα 
καθορίζουν τη χορήγηση ενίσχυσης ανά 
εκτάριο.

9. Όταν η στήριξη στο πλαίσιο αυτού 
του τύπου παρεμβάσεων χορηγείται σε 
δεσµεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίµα σε γεωργική γη, 
συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων για τη 
μετατροπή ή τη διατήρηση πρακτικών και 
μεθόδων βιολογικής καλλιέργειας όπως 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
834/2007, Ολοκληρωμένη διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών, την προστασία 
των γεωργοδασοκομικών συστημάτων, 
και δασικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τη χορήγηση ενίσχυσης ανά 
εκτάριο, είτε ανά εκτάριο έκτασης είτε σε 
άλλη προσδιορισμένη μονάδα ανάλογα με 
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τη φύση της δέσμευσης.

10. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του 
τύπου παρεμβάσεων έχουν πρόσβαση στις 
γνώσεις και στις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την υλοποίηση τους.

10. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του 
τύπου παρεμβάσεων έχουν πρόσβαση στις 
σχετικές γνώσεις και στις πληροφορίες 
που απαιτούνται για την υλοποίηση τους., 
καθώς και ότι παρέχεται κατάλληλη 
κατάρτιση σε όσους το απαιτούν, καθώς 
και πρόσβαση σε τεχνογνωσία, με στόχο 
την παροχή βοήθειας στους γεωργούς που 
δεσμεύονται να αλλάξουν τα συστήματα 
παραγωγής τους.

11. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου να συνάδουν με εκείνες του 
άρθρου 28.

11. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου να συνάδουν με εκείνες του 
άρθρου 28.

Or. en
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Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 86 Άρθρο 86

Ελάχιστα και μέγιστα χρηματοδοτικά 
κονδύλια

Ελάχιστα και μέγιστα χρηματοδοτικά 
κονδύλια

1. Τουλάχιστον το 5 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX προορίζεται για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[ΚΚΔ].

1. Τουλάχιστον το 5 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX προορίζεται για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[ΚΚΔ].

2. 2.

Τουλάχιστον το 30 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Τουλάχιστον το 35 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για κάθε 
τύπου παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) 
και θ) του παρόντος κανονισμού.
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Το 40 %, κατ’ ανώτατο όριο, των 
ενισχύσεων που χορηγούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 66 μπορεί να λαμβάνεται υπόψη 
για τον υπολογισμό της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ που αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

2α.Τουλάχιστον το 30 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις βάσει των άρθρων 68, 70, 
71 και 72 για ειδικούς στόχους που 
αποσκοπούν στην προώθηση της 
ανάπτυξης ενός ευφυούς, ανθεκτικού και 
διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα όπως 
ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ) του παρόντος 
κανονισμού.

3. 3.

Το 4 %, κατ’ ανώτατο όριο, της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη χρηματοδότηση των δράσεων 
τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 
112.

Το 4 %, κατ’ ανώτατο όριο, της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη χρηματοδότηση των δράσεων 
τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 
112.

Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ μπορεί να 
αυξηθεί έως 6 % για τα στρατηγικά σχέδια 
για την ΚΓΠ, για τα οποία το συνολικό 
ποσό της στήριξης της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη είναι 90 εκατ. EUR 
κατ’ ανώτατο όριο.

Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ μπορεί να 
αυξηθεί έως 6 % για τα στρατηγικά σχέδια 
για την ΚΓΠ, για τα οποία το συνολικό 
ποσό της στήριξης της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη είναι 90 εκατ. EUR 
κατ’ ανώτατο όριο.

Η τεχνική βοήθεια επιστρέφεται ως κατ' 
αποκοπήν χρηματοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του 
κανονισμού (ΕΕ / Ευρατόμ ... / ... [νέος 
Δημοσιονομικός Κανονισμός] στο πλαίσιο 
ενδιάμεσων πληρωμών σύμφωνα με το 
άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιου 
κανονισμού]. Αυτό το κατ’ αποκοπήν ποσό 
αντιπροσωπεύει το ποσοστό που ορίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για την 
τεχνική βοήθεια των συνολικών 

Η τεχνική βοήθεια επιστρέφεται ως κατ' 
αποκοπήν χρηματοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του 
κανονισμού (ΕΕ / Ευρατόμ ... / ... [νέος 
Δημοσιονομικός Κανονισμός] στο πλαίσιο 
ενδιάμεσων πληρωμών σύμφωνα με το 
άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιου 
κανονισμού]. Αυτό το κατ’ αποκοπήν ποσό 
αντιπροσωπεύει το ποσοστό που ορίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για την 
τεχνική βοήθεια των συνολικών 
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δηλωθεισών δαπανών. δηλωθεισών δαπανών.

4. Για κάθε κράτος μέλος, το 
ελάχιστο ποσό που ορίζεται στο 
παράρτημα X προορίζεται για τη 
συμβολή στον ειδικό στόχο «προσέλκυση 
νέων γεωργών και διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης» που 
ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ). Με βάση την ανάλυση της 
κατάστασης όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις 
ευκαιρίες και τις απειλές («ανάλυση 
ΠΑΕΑ») και τον εντοπισμό των αναγκών 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν, το ποσό 
θα χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες 
παρεμβάσεις:

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
τουλάχιστον τα ποσά που ορίζονται στο 
παράρτημα Χ για τη συμπληρωματική 
στήριξη εισοδήματος για τους νέους 
γεωργούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 27.

α) τη συμπληρωματική στήριξη 
εισοδήματος για τους νέους γεωργούς, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 27·
β) την εγκατάσταση νέων γεωργών που 
αναφέρεται στο άρθρο 69.

4 α.Τα κράτη μέλη διατηρούν 
τουλάχιστον το 60 % των ποσών που 
ορίζονται στο παράρτημα VII για:
α) δ) τύποι παρέμβασης σε άλλους τομείς 
όπως αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 
ΙΙΙ τμήμα 2.
β) παρεμβάσεις στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος όπως αναφέρονται στον 
τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 
3·
γ)  αναδιανεμητική ενίσχυση όπως 
αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ 
τμήμα 2 υποτμήμα 1·
δ) τύπους παρέμβασης σε άλλους τομείς 
όπως αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 
ΙΙΙ τμήμα 7.
Κατά παρέκκλιση, όταν ένα κράτος μέλος 
κάνει χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 
πρώτο εδάφιο στοιχείο α) από το ποσό 
που δεσμεύεται δυνάμει του άρθρο 28, 
μπορεί να μειώσει το ελάχιστο ποσό που 
έχει καθορίσει δυνάμει του πρώτου 
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εδαφίου κατά το αυξημένο ποσό.
4β.Τουλάχιστον το 6 % των ποσών που 
ορίζονται στο παράρτημα VII 
προορίζεται για τη στήριξη της 
αναδιανεμητικής ενίσχυσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 26.
4 γ. Το 30 % τουλάχιστον των συνολικών 
κονδυλίων που ορίζονται στο παράρτημα 
VII για την περίοδο 2023 έως 2027 
προορίζεται για προγράμματα για το 
κλίμα, το περιβάλλον και την καλή 
διαβίωση των ζώων που αναφέρονται στο 
άρθρο 28.
Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ως 
αποθεματικά διαφορετικά ποσά για κάθε 
ημερολογιακό έτος, κάτω ή πάνω από το 
ποσοστό που καθορίζεται από το κράτος 
μέλος σύμφωνα με την πρώτη πρόταση, 
υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα 
όλων των ετήσιων ποσών αντιστοιχεί στο 
εν λόγω ποσοστό.
Κατά παρέκκλιση, όταν ένα κράτος μέλος 
κάνει χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 
πρώτο εδάφιο στοιχείο α) από το ποσό 
που δεσμεύεται δυνάμει της πρώτης 
παραγράφου, μπορεί να μειώσει το 
ελάχιστο ποσό που έχει καθορίσει δυνάμει 
του πρώτου εδαφίου κατά το αυξημένο 
ποσό.

5. 5.

Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια για 
τις παρεμβάσεις στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
περιορίζονται στο 10 %, κατ’ ανώτατο 
όριο, των ποσών που ορίζονται στο 
παράρτημα VII.

Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια για 
τις παρεμβάσεις στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
περιορίζονται στο 10 %, κατ’ ανώτατο 
όριο, των ποσών που ορίζονται στο 
παράρτημα VII. Τα κράτη μέλη δύνανται 
να μεταβιβάζουν τμήμα του για την 
αύξηση του μέγιστου κονδυλίου που 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 6, εάν 
το εν λόγω κονδύλιο δεν επαρκεί για τη 
χρηματοδότηση των παρεμβάσεων που 
καλύπτονται στον τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ 
τμήμα 7.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα 
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κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν σύμφωνα 
με το άρθρο 53 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για την 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
περισσότερο από το 13 % του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, 
μπορούν να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10 % του ποσού που 
ορίζεται στο παράρτημα VII. Το ποσοστό 
που προκύπτει δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
ποσοστό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για 
την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη για 
το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν σύμφωνα 
με το άρθρο 53 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για την 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
περισσότερο από το 13 % του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, 
μπορούν να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10 % του ποσού που 
ορίζεται στο παράρτημα VII. Το ποσοστό 
που προκύπτει δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
ποσοστό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για 
την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη για 
το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2 % 
κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το 10 % κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 1.

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2 % 
κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το 10 % κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 1.

Το ποσό που περιλαμβάνεται στο 
εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
που προκύπτει από την εφαρμογή του 
πρώτου και του δεύτερου εδαφίου είναι 
δεσμευτικό.

Το ποσό που περιλαμβάνεται στο 
εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
που προκύπτει από την εφαρμογή του 
πρώτου και του δεύτερου εδαφίου είναι 
δεσμευτικό.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 
του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός], το μέγιστο ποσό, που μπορεί 
να χορηγηθεί σε ένα κράτος μέλος πριν 
από την εφαρμογή του άρθρου 15 του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον 
τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
του παρόντος κανονισμού για ένα 
ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τα 
ποσά που ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ σύμφωνα με την παράγραφο 6.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 
του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός], το μέγιστο ποσό, που μπορεί 
να χορηγηθεί σε ένα κράτος μέλος πριν 
από την εφαρμογή του άρθρου 15 του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον 
τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
του παρόντος κανονισμού για ένα 
ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τα 
ποσά που ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ σύμφωνα με την παράγραφο 5.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου τους για την ΚΓΠ να 
χρησιμοποιούν ένα ορισμένο μερίδιο των 
πιστώσεων του ΕΓΤΑΑ για τη μόχλευση 
στήριξης και την αναβάθμιση των 
ολοκληρωμένων στρατηγικών έργων 

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου τους για την ΚΓΠ να 
χρησιμοποιούν ένα ορισμένο μερίδιο των 
πιστώσεων του ΕΓΤΑΑ για τη μόχλευση 
στήριξης και την αναβάθμιση των 
ολοκληρωμένων στρατηγικών έργων 
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«Nature» , όπως ορίζονται στον 
[κανονισμό LIFE] και για τη 
χρηματοδότηση δράσεων της διακρατικής 
μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων 
στον τομέα της γεωργικής και αγροτικής 
ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση σε νέους 
γεωργούς, σύμφωνα με τον [κανονισμό 
Erasmus].

«Nature», όπως ορίζονται στον [κανονισμό 
LIFE] όταν συμμετέχουν κοινότητες 
γεωργών και για τη χρηματοδότηση 
δράσεων της διακρατικής μαθησιακής 
κινητικότητας των ατόμων στον τομέα της 
γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης με 
ιδιαίτερη έμφαση σε νέους γεωργούς, 
σύμφωνα με τον [κανονισμό Erasmus], και 
στις γυναίκες της υπαίθρου.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1135

Τροπολογία 1135
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 87 Άρθρο 87

Παρακολούθηση των δαπανών για το 
κλίμα

Παρακολούθηση των δαπανών για το 
κλίμα

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής στους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής 
χρησιμοποιώντας μια απλή και κοινή 
μεθοδολογία.

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής στους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής 
χρησιμοποιώντας μια διεθνώς 
αναγνωρισμένη κοινή μεθοδολογία.

2. Η συμβολή στον στόχο δαπανών 
εκτιμάται μέσω της εφαρμογής ειδικών 
διορθωτικών συντελεστών που 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν η 
στήριξη συμβάλλει σημαντικά ή μέτρια 
στους στόχους της κλιματικής αλλαγής. 
Οι εν λόγω διορθωτικοί συντελεστές είναι 
οι εξής: 40 % για δαπάνες στο 
πλαίσιο της βασικής εισοδηματικής 
στήριξης για τη βιωσιμότητα και της 
συμπληρωματικής εισοδηματικής 
στήριξης που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ 
κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ υποτμήματα 2 και 
3·
β) 100 % για δαπάνες στο πλαίσιο 
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των προγραμμάτων για το κλίμα και το 
περιβάλλον που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ υποτμήμα 4·
γ) 100 % για δαπάνες για τις 
παρεμβάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 86 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο·
δ) 40 % για δαπάνες για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς που αναφέρονται στο 
άρθρο 66.

2α. Η Επιτροπή αναπτύσσει 
επιστημονικά τεκμηριωμένη και διεθνώς 
αναγνωρισμένη κοινή μεθοδολογία για 
την ακριβέστερη παρακολούθηση των 
δαπανών για τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας, και αξιολογεί την 
εκτιμώμενη συμβολή των διαφόρων 
τύπων παρέμβασης, στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης επανεξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 139α.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1136

Τροπολογία 1136
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 90 Άρθρο 90

Ευελιξία μεταξύ των κατανομών των 
άμεσων ενισχύσεων και των κατανομών 

του ΕΓΤΑΑ

Ευελιξία μεταξύ των κατανομών των 
άμεσων ενισχύσεων και των κατανομών 

του ΕΓΤΑΑ

1. Στο πλαίσιο της πρότασής τους για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
τη μεταβίβαση:

1. Στο πλαίσιο της πρότασής τους για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
τη μεταβίβαση:

α) έως και του 15 % της κατανομής 
του κράτους μέλους για άμεσες ενισχύσεις, 
που ορίζεται στο παράρτημα IV, μετά την 
αφαίρεση των κατανομών για το βαμβάκι, 
που ορίζονται στο παράρτημα VI, για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026 στην 
κατανομή του κράτους μέλους για το 
ΕΓΤΑΑ κατά τα οικονομικά έτη 2022 – 
2027· 

α) έως και του 12% των συνολικών 
κατανομών του κράτους μέλους για 
άμεσες ενισχύσεις, που ορίζονται στο 
παράρτημα IV, μετά την αφαίρεση των 
κατανομών για το βαμβάκι, που ορίζονται 
στο παράρτημα VI, για τα ημερολογιακά 
έτη 2023 έως 2026 και μεταφέρονται στην 
κατανομή του κράτους μέλους για το 
ΕΓΤΑΑ κατά τα οικονομικά έτη 2024 – 
2027, υπό τον όρο ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση για 
γεωργικές και περιβαλλοντικές 
παρεμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
65, των οποίων οι δικαιούχοι είναι 
γεωργοί· 
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β) έως και του 15 % των κατανομών 
του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά 
τα οικονομικά έτη 2022 – 2027 στην 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026.

β) έως και του 5% των κατανομών του 
κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά τα 
οικονομικά έτη 2024 – 2027 στην 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα 
ημερολογιακά έτη 2023 έως 2026, υπό τον 
όρο ότι η αντίστοιχη αύξηση διατίθεται 
για πράξεις που καλύπτονται από το 
άρθρο 28.

Το ποσοστό μεταβίβασης από την 
κατανομή του κράτους μέλους για άμεσες 
ενισχύσεις στην κατανομή του για το 
ΕΓΤΑΑ, που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, μπορεί να αυξηθεί κατά:

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) του 
προηγούμενου εδαφίου, τα κράτη μέλη 
των οποίων το εθνικό μέσο ποσό ανά 
εκτάριο είναι χαμηλότερο από τον μέσο 
όρο της ΕΕ, μπορούν να μεταφέρουν έως 
και το 12 % των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ 
στην κατανομή τους για άμεσες 
ενισχύσεις . Ωστόσο, η μεταφορά δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που είναι 
αναγκαίο για την ευθυγράμμιση του 
εθνικού μέσου ποσού ανά εκτάριο με τον 
μέσο όρο της ΕΕ. Διατίθεται εξ 
ολοκλήρου στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 28.

α) έως 15 ποσοστιαίες μονάδες, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση για 
τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ και διαχειρίζονται τους 
ειδικούς περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) 
και στ)·
β) έως 2 ποσοστιαίες μονάδες, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση 
σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 86 
παράγραφος 4.

Οι κατανομές για άμεσες ενισχύσεις που 
μεταφέρονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος 
άρθρου μπορούν να αφαιρούνται από το 
μερίδιο της συνεισφοράς είτε βάσει του 
άρθρο 86 παράγραφος 4 στοιχείο α) είτε 
βάσει του παράγραφος 4 στοιχείο γ) είτε 
από συνδυασμό και των δύο.

2. Οι αποφάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 ορίζουν το ποσοστό 

2. Οι αποφάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 ορίζουν το ποσοστό 
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που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το 
οποίο μπορεί να διαφέρει ανά 
ημερολογιακό έτος.

που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το 
οποίο μπορεί να διαφέρει ανά 
ημερολογιακό έτος.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επανεξετάσουν, το 2023, τις αποφάσεις 
τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
στο πλαίσιο αίτησης τροποποίησης των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, 
που αναφέρονται στο άρθρο 107.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επανεξετάσουν, το 2024, τις αποφάσεις 
τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
στο πλαίσιο αίτησης τροποποίησης των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, 
που αναφέρονται στο άρθρο 107.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις αποφάσεις τους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μαζί με 
την απόφασή τους για την εφαρμογή του 
άρθρου 15 και του άρθρου 26 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2021.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1137

Τροπολογία 1137
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 107a
Τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου 

της ΚΓΠ
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τα κράτη 
μέλη επανεξετάζουν τα στρατηγικά τους 
σχέδια για να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια 
αυτά ευθυγραμμίζονται με την ισχύουσα 
νομοθεσία της Ένωσης για το κλίμα και 
το περιβάλλον, και υποβάλλουν στην 
Επιτροπή αιτήματα για τη σχετική 
τροποποίηση των στρατηγικών τους 
σχεδίων.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1138

Τροπολογία 1138
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Jan Huitema

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 139a
Ενδιάμεση επανεξέταση

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2025, η 
Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση 
επανεξέταση της ΚΓΠ και υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο προκειμένου να αξιολογήσει 
τη λειτουργία του νέου μοντέλου 
υλοποίησης από τα κράτη μέλη, να 
προσαρμόσει τους συντελεστές 
στάθμισης για την παρακολούθηση του 
κλίματος σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία 
που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 3 και, όπου είναι σκόπιμο, η 
Επιτροπή υποβάλλει νομοθετικές 
προτάσεις.
2. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
τα στρατηγικά σχέδια των κρατών μελών 
ευθυγραμμίζονται με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον, 
η ενδιάμεση επανεξέταση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 λαμβάνει υπόψη τη 
σχετική νομοθεσία που ίσχυε τότε.

Or. en
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