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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 128

Δείκτες για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)
και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Στόχοι Βασικό σύνολο δεικτών

O.3 Αριθμός δικαιούχων της στήριξης της ΚΓΠ
Στήριξη του βιώσιμου γεωργικού 
εισοδήματος και της ανθεκτικότητας 
σε ολόκληρη την Ένωση με στόχο 
την ενίσχυση της επισιτιστικής 
ασφάλειας

R.6 Ανακατανομή στις μικρότερες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις: Ποσοστό συμπληρωματικής στήριξης ανά 
εκτάριο για επιλέξιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις μικρότερου 
μεγέθους από το μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης (σε σύγκριση 
με τον μέσο όρο)

Ενίσχυση του προσανατολισμού προς 
την αγορά και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων 
δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην 
καλύτερη χρήση της έρευνας, των 
καινοτόμων λύσεων, της τεχνολογίας 
και της ψηφιοποίησης

R.9 Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων: 
Ποσοστό των γεωργών που λαμβάνουν επενδυτική στήριξη 
για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων
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Στόχοι Βασικό σύνολο δεικτών

Βελτίωση της θέσης των γεωργών 
στην αξιακή αλυσίδα

R.10 Βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας εφοδιασμού: 
Ποσοστό των γεωργών που συμμετέχουν σε ομάδες 
παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, τοπικές αγορές, 
βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και συστήματα ποιότητας που 
λαμβάνουν στήριξη

Συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην 
προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στη 
βιώσιμη ενέργεια·

R.14 Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος και τη 
βιομάζα: Ποσοστό γεωργικής γης που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών, τη διατήρηση και/ή 
την ενίσχυση της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
(μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις σε 
τυρφώνες, δάση, κλπ.)

O.13 Αριθμός εκταρίων (γεωργικής χρήσης) που 
καλύπτονται από δεσμεύσεις για το περιβάλλον/το κλίμα  
που υπερβαίνουν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
και της αποτελεσματικής διαχείρισης 
των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το 
έδαφος και ο αέρας·
 

R.4 Σύνδεση της στήριξης του εισοδήματος με πρότυπα και 
ορθές πρακτικές: Ποσοστό της χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που καλύπτεται από την 
εισοδηματική στήριξη και υπόκειται σε προϋποθέσεις

Συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος και 
διατήρηση των οικοτόπων και των 
τοπίων·       

R.27 Διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη της διατήρησης ή της 
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας 

Προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της ανάπτυξης 
επιχειρήσεων

R.30 Ανανέωση των γενεών: Αριθμός γεωργών νεαρής 
ηλικίας που εγκαθίστανται σε γεωργική εκμετάλλευση με 
στήριξη της ΚΓΠ  

R.31 Ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περιοχές: 
Νέες θέσεις εργασίας σε έργα που λαμβάνουν στήριξη

Προώθηση της απασχόλησης, της 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και της τοπικής ανάπτυξης στις 
αγροτικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της βιο-
οικονομίας και της βιώσιμης 
δασοκομίας·

R.34 Σύνδεση της αγροτικής Ευρώπης: Ποσοστό του 
αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από καλύτερη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές μέσω της στήριξης της 
ΚΓΠ

Βελτίωση της ανταπόκρισης της 
γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα 
και την υγεία, συμπεριλαμβανομένης 
της απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά 
και βιώσιμα τρόφιμα, καθώς και για 
καλή μεταχείριση των ζώων.

O.16 Αριθμός μονάδων ζωικού κεφαλαίου που καλύπτονται 
από στήριξη για την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία ή 
αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας
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Amendment

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 128

Δείκτες για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)
και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Στόχοι Βασικό σύνολο δεικτών

O.3 Αριθμός δικαιούχων της στήριξης της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης ανά τύπο παρέμβασης

Στήριξη του βιώσιμου γεωργικού 
εισοδήματος και της ανθεκτικότητας 
του γεωργικού τομέα σε ολόκληρη 
την Ένωση με στόχο την ενίσχυση 
μακροπρόθεσμα της επισιτιστικής 
ασφάλειας και της γεωργικής 
ποικιλομορφίας, παρέχοντας 
παράλληλα ασφαλή και υψηλής 
ποιότητας τρόφιμα σε δίκαιες τιμές 
με στόχο την αντιστροφή της 
απώλειας των γεωργών και τη 
διασφάλιση της οικονομικής 
βιωσιμότητας της γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση

R.6 Ανακατανομή στις μικρότερες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις: Ποσοστό συμπληρωματικής στήριξης ανά 
εκτάριο για επιλέξιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
μικρότερου μεγέθους από το μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης 
(σε σύγκριση με τον μέσο όρο)
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Στόχοι Βασικό σύνολο δεικτών

Ενίσχυση του προσανατολισμού 
σε τοπικές, εθνικές, ενωσιακές 
και διεθνείς αγορές, καθώς και 
της σταθεροποίησης της αγοράς, 
της διαχείρισης κινδύνου και 
κρίσεων και αύξηση των 
μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων 
αγροτικής ανταγωνιστικότητας, 
της μεταποίησης και εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων, με 
μεγαλύτερη έμφαση στη 
διαφοροποίηση της ποιότητας, 
την έρευνα, την καινοτομία, την 
τεχνολογία, τη μεταφορά και την 
ανταλλαγή γνώσεων και την 
ψηφιοποίηση και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των 
γεωργών στη δυναμική της 
κυκλικής οικονομίας

R.9 Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων: 
Ποσοστό των γεωργών που λαμβάνουν επενδυτική στήριξη 
για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων

Βελτίωση της 
διαπραγματευτικής θέσης των 
γεωργών στις αξιακές αλυσίδες 
με την ενθάρρυνση δημιουργίας 
συνεταιριστικών ενώσεων και 
οργανώσεων παραγωγών και 
πραγματοποίησης συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, καθώς και 
με την προώθηση βραχειών 
αλυσίδων εφοδιασμού

R.10 Βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας εφοδιασμού: 
Ποσοστό των γεωργών που συμμετέχουν σε ομάδες 
παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, τοπικές αγορές, 
βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και συστήματα ποιότητας 
που λαμβάνουν στήριξη
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Στόχοι Βασικό σύνολο δεικτών

Συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην 
προσαρμογή σε αυτήν, μέσω της 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων 
μέσω της ενίσχυσης των 
καταβοθρών διοξειδίου του 
άνθρακα, της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα στον τομέα της 
γεωργίας και των τροφίμων, 
καθώς και της ενσωμάτωσης 
της βιώσιμης ενέργειας, με 
παράλληλη διαφύλαξη της 
επισιτιστικής ασφάλειας και της 
βιώσιμης διαχείρισης και 
προστασίας των δασών, 
σύμφωνα με τη συμφωνία του 
Παρισιού 

R.14 Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος και 
τη βιομάζα: Ποσοστό γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για 
τη μείωση των εκπομπών, τη διατήρηση και/ή την ενίσχυση 
της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (μόνιμες 
χορτολιβαδικές εκτάσεις, μόνιμες καλλιέργειες με μόνιμη 
κάλυψη με πράσινο, γεωργικές εκτάσεις σε υγρότοπους 
και τυρφώνες, δάση, κλπ.)

O.13 Αριθμός εκταρίων (γεωργικής χρήσης) και αριθμός 
άλλων μονάδων που καλύπτονται από δεσμεύσεις για το 
περιβάλλον/το κλίμα που υπερβαίνουν τις υποχρεωτικές 
απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων οικολογικών 
προγραμμάτων

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
και της αποτελεσματικής 
διαχείρισης των φυσικών πόρων, 
και συμβολή στην προστασία και 
τη βελτίωση της ποιότητας του 
νερού, του εδάφους και του αέρα, 
μεταξύ άλλων μέσω της βιώσιμης 
και μειωμένης χρήσης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
λιπασμάτων και αντιβιοτικών 

R.4 Σύνδεση της στήριξης του εισοδήματος με πρότυπα και 
ορθές πρακτικές: Ποσοστό της χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που καλύπτεται από την 
εισοδηματική στήριξη και υπόκειται σε προϋποθέσεις
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Στόχοι Βασικό σύνολο δεικτών

Συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην 
προσαρμογή σε αυτήν, μέσω της 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων 
μέσω της ενίσχυσης των 
καταβοθρών διοξειδίου του 
άνθρακα, της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα στον τομέα της γεωργίας 
και των τροφίμων, καθώς και της 
ενσωμάτωσης της βιώσιμης 
ενέργειας, με παράλληλη 
διαφύλαξη της επισιτιστικής 
ασφάλειας, της αειφόρου 
διαχείρισης και προστασίας των 
δασών, σύμφωνα με τη συμφωνία 
του Παρισιού

R.27 Διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη της διατήρησης ή της 
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών εκτάσεων υψηλής 
φυσικής αξίας  

Προσέλκυση και στήριξη 
γεωργών νεαρής ηλικίας και νέων 
γεωργών και προώθηση της 
συμμετοχής των γυναικών στον 
γεωργικό τομέα, ιδίως στις πλέον 
ερημωμένες περιοχές και τις 
περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς·  διευκόλυνση της 
κατάρτισης και της απόκτησης 
εμπειρίας σε ολόκληρη την 
Ένωση, της βιώσιμης 
επιχειρηματικής ανάπτυξης και 
της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές

R.30 Ανανέωση των γενεών: Αριθμός γεωργών νεαρής 
ηλικίας και νέων γεωργών που εγκαθίστανται σε γεωργική 
εκμετάλλευση με στήριξη της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης ανά φύλο  

Προώθηση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής σε αγροτικές 
περιοχές, μεταξύ άλλων με τη 

R.31 Ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περιοχές: 
Νέες θέσεις εργασίας σε έργα που λαμβάνουν στήριξη, 
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης ανά φύλο
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δημιουργία απασχόλησης, την 
ανάπτυξη, επενδύσεις, την 
κοινωνική ένταξη, την 
καταπολέμηση της αγροτικής 
φτώχειας και με την τοπική 
ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένων τοπικών 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
για τις αγροτικές κοινότητες, με 
ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές με 
φυσικούς περιορισμούς·   
προώθηση αξιοπρεπών 
συνθηκών διαβίωσης, εργασίας 
και οικονομικών συνθηκών· 
διαφοροποίηση των 
δραστηριοτήτων και του 
εισοδήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του 
αγροτουρισμού, της βιώσιμης 
βιοοικονομίας, της κυκλικής 
οικονομίας και της βιώσιμης 
δασοκομίας, με σεβασμό προς 
την ισότητα των φύλων· 
προαγωγή των ίσων ευκαιριών 
στις αγροτικές περιοχές με 
ειδικά μέτρα στήριξης και την 
αναγνώριση της εργασίας των 
γυναικών στη γεωργία, τη 
χειροτεχνία, τον τουρισμό και τις 
τοπικές υπηρεσίες

R.34 Σύνδεση της αγροτικής Ευρώπης: Ποσοστό του 
αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από καλύτερη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές μέσω της στήριξης 
της ΚΓΠ
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Στόχοι Βασικό σύνολο δεικτών

Βελτίωση της ανταπόκρισης της 
γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις 
της κοινωνίας όσον αφορά τα 
τρόφιμα και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένης της 
απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά 
ποιοτικά και βιώσιμα τρόφιμα 
υψηλής ποιότητας, τη βιολογική 
καλλιέργεια και τα απορρίμματα 
τροφίμων, καθώς και για 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, 
την αντοχή στα αντιμικροβιακά 
και την καλύτερη υγεία και 
μεταχείριση των ζώων, καθώς 
και την αύξηση της κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τη 
σημασία της γεωργίας και των 
αγροτικών περιοχών, 
συμβάλλοντας παράλληλα στην 
εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη

O.16 Αριθμός μονάδων ζωικού κεφαλαίου που 
καλύπτονται από στήριξη για την καλή μεταχείριση των 
ζώων, την υγεία ή αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας

Or. en


