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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, με τον παρόντα κανονισμό 
και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του, καθώς και με τον οριζόντιο 
κανονισμό, τη συμβολή τους στους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αντίκτυπο 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους και τη 
διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά ειδικότερα 
την καταλληλόλητα της στρατηγικής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τους 
στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, με τον παρόντα κανονισμό 
και τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή του, καθώς και με τον οριζόντιο 
κανονισμό, τη συμβολή τους στους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αντίκτυπο 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, το επίπεδο διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους και τη 
διοίκηση. Η αξιολόγηση αφορά ειδικότερα 
την καταλληλόλητα της στρατηγικής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τους 
στόχους, τις παρεμβάσεις και την 
κατανομή των δημοσιονομικών πόρων για 
την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ μέσω της 
προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων βάσει 
της ανάλυσης ΠΑΕΑ και την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση. Θα πρέπει η 
αξιολόγηση να περιλαμβάνει ως στόχους 
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την ουσιαστική και συνεχή μείωση της 
χρήσης και του κινδύνου χημικών 
φυτοφαρμάκων, των αντιμικροβιακών 
ουσιών, των απωλειών θρεπτικών 
ουσιών, καθώς και τη σημαντική αύξηση 
των γαιών υπό βιολογική γεωργία και των 
γαιών με χαρακτηριστικά τοπίου υψηλής 
ποικιλομορφίας.

Or. en


