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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0200/727

Τροπολογία 727
Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ακριβέστερος και σωστότερος έλεγχος 
των δαπανών για την επίτευξη των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων, 
η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη 
την ταξινομία της ΕΕ για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση, καθώς και το ενωσιακό 
σύστημα κλιματικών δεικτών.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/728

Τροπολογία 728
Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Βασιζόμενο στο προηγούμενο 
σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης που θα 
εφαρμόζεται μέχρι το 2020, το νέο 
σύστημα προϋποθέσεων συνδέει την 
πλήρη λήψη της στήριξης της ΚΓΠ με τη 
συμμόρφωση των δικαιούχων με τους 
βασικούς κανόνες που αφορούν το 
περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή μεταχείριση 
των ζώων. Τα βασικά πρότυπα 
περιλαμβάνουν σε μια εξορθολογισμένη 
μορφή έναν κατάλογο των κανονιστικών 
απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ) και των 
προτύπων καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης της γης 
(ΚΓΠΚ). Αυτά τα βασικά πρότυπα θα 
πρέπει να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προκλήσεις και τη νέα περιβαλλοντική 
αρχιτεκτονική της ΚΓΠ, επιτυγχάνοντας 
έτσι υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής 
και κλιματικής φιλοδοξίας, όπως 
ανακοίνωσε η Επιτροπή στις ανακοινώσεις 
της για το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ). Στόχος της συμβατότητας είναι η 
συμβολή στην ανάπτυξη αειφόρου 
γεωργίας μέσω της ευαισθητοποίησης των 

(21) Βασιζόμενο στο προηγούμενο 
σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης που θα 
εφαρμόζεται μέχρι το 2020, το νέο 
σύστημα προϋποθέσεων συνδέει την 
πλήρη λήψη της στήριξης της ΚΓΠ με τη 
συμμόρφωση των δικαιούχων με τους 
βασικούς κανόνες που αφορούν το 
περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη 
δημόσια υγεία, τις ισχύουσες συνθήκες 
εργασίας και απασχόλησης, την υγεία των 
ζώων, την υγεία των φυτών και την καλή 
μεταχείριση των ζώων. Τα βασικά πρότυπα 
περιλαμβάνουν σε μια εξορθολογισμένη 
μορφή έναν κατάλογο των κανονιστικών 
απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ) και των 
προτύπων καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης της γης 
(ΚΓΠΚ). Αυτά τα βασικά πρότυπα θα 
πρέπει να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προκλήσεις και τη νέα περιβαλλοντική 
αρχιτεκτονική της ΚΓΠ, επιτυγχάνοντας 
έτσι υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής 
και κλιματικής φιλοδοξίας, όπως 
ανακοίνωσε η Επιτροπή στις ανακοινώσεις 
της για το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ). Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν τα 
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δικαιούχων για την ανάγκη τήρησης των 
βασικών αυτών προτύπων. Στοχεύει επίσης 
να καταστήσει την ΚΓΠ πιο συμβατή με 
τις προσδοκίες της κοινωνίας μέσω της 
βελτίωσης της συνέπειας της πολιτικής με 
τους στόχους για το περιβάλλον, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση 
των ζώων. Οι προϋποθέσεις πρέπει να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
περιβαλλοντικής δομής της ΚΓΠ ως μέρος 
της βάσης για πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις 
για το περιβάλλον και το κλίμα και θα 
πρέπει να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την 
Ένωση. Για τους αγρότες που δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
ότι εφαρμόζονται αναλογικές, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις σύμφωνα με [τον οριζόντιο 
κανονισμό].

κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
η πρόσβαση των εργοδοτών στις άμεσες 
ενισχύσεις εξαρτάται από τη 
συμμόρφωση τους με τις ισχύουσες 
συνθήκες εργασίας και απασχόλησης 
ή/και τις υποχρεώσεις του εργοδότη που 
απορρέουν από όλες τις σχετικές 
συλλογικές συμβάσεις και το κοινωνικό 
και εργατικό δίκαιο σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο, μεταξύ άλλων στον 
τομέα της ενημέρωσης σχετικά με τους 
όρους απασχόλησης, τις αποδοχές, τον 
χρόνο εργασίας, την υγεία και την 
ασφάλεια, τη στέγαση, την ισότητα των 
φύλων, την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων, την απόσπαση 
εργαζομένων, τις συνθήκες διαμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών, την προσωρινή 
εργασία, την κοινωνική προστασία και 
τον συντονισμό μεταξύ των κρατών 
μελών.
Στόχος της συμβατότητας είναι η συμβολή 
στην ανάπτυξη αειφόρου γεωργίας μέσω 
της ευαισθητοποίησης των δικαιούχων για 
την ανάγκη τήρησης των βασικών αυτών 
προτύπων. Στοχεύει επίσης να καταστήσει 
την ΚΓΠ πιο συμβατή με τις προσδοκίες 
της κοινωνίας μέσω της βελτίωσης της 
συνέπειας της πολιτικής με τους στόχους 
για το περιβάλλον, τις προδιαγραφές για 
την εργασία, τη δημόσια υγεία, την υγεία 
των ζώων, την υγεία των φυτών και την 
καλή διαβίωση των ζώων. Οι 
προϋποθέσεις πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της περιβαλλοντικής 
και κοινωνικής δομής της ΚΓΠ ως μέρος 
της βάσης για πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις 
για το περιβάλλον, την κοινωνία και το 
κλίμα και θα πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ολόκληρη την Ένωση. Για τους αγρότες 
που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται 
αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σύμφωνα με [τον 
οριζόντιο κανονισμό].

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/729

Τροπολογία 729
Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων της 
ΕΕ και να προωθηθεί η βιοποικιλότητα, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να χορηγούν ενισχύσεις σε 
αγροπεριβαλλοντικές βιώσιμες πρακτικές, 
για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, 
καθώς και για την προστασία και τη 
βελτίωση των γενετικών πόρων, ιδίως 
μέσω παραδοσιακών μεθόδων 
αναπαραγωγής.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/730

Τροπολογία 730
Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55α) Σύμφωνα με το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, 
η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι στόχοι αναπτυξιακής 
συνεργασίας λαμβάνονται υπόψη σε όλες 
τις παρεμβάσεις της ΚΓΠ, και σέβονται 
το δικαίωμα στη διατροφή, καθώς και το 
δικαίωμα στην ανάπτυξη· τα κράτη μέλη 
θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ συμβάλλουν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην έγκαιρη 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο 
θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και στη συμφωνία του 
Παρισιού, καθώς και των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
δεσμεύσεων της Ένωσης και της 
ισχύουσας νομοθεσίας που εγκρίθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με βάση τη στρατηγική «από 
το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη 
στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/731

Τροπολογία 731
Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι στόχοι των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ επιδιώκονται σύμφωνα με την αρχή 
της βιώσιμης ανάπτυξης και με στόχο τη 
διαφύλαξη, την προστασία και τη 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 
11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, με συνεκτίμηση της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη και 
η Επιτροπή διασφαλίζουν την προώθηση 
των απαιτήσεων περιβαλλοντικής 
προστασίας, της απόδοσης των πόρων, 
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
και της προσαρμογής σε αυτήν, της 
προστασίας της βιοποικιλότητας, του 
μετριασμού και της πρόληψης κινδύνου 
κατά την προετοιμασία και υλοποίηση 
των ειδικών στόχων της ΚΓΠ. Οι 
παρεμβάσεις προγραμματίζονται και 
εκτελούνται σύμφωνα με την αρχή της 
συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ. 
Αυτή η στρατηγική συνοχή ελέγχεται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στον τίτλο V κεφάλαιο 
ΙΙΙ.
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14.10.2020 A8-0200/732

Τροπολογία 732
Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Αρχή και πεδίο εφαρμογής της 

κοινωνικής αιρεσιμότητας
1. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα 
σύστημα επιβολής όρων βάσει του οποίου 
επιβάλλεται διοικητική κύρωση στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει των κεφαλαίων II και 
ΙΙΙ του παρόντος τίτλου ή των ετήσιων 
πριμοδοτήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 65, 66 και 67 οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες 
συνθήκες εργασίας και απασχόλησης 
ή/και τις υποχρεώσεις του εργοδότη που 
απορρέουν από τις σχετικές συλλογικές 
συμβάσεις και το κοινωνικό και εργατικό 
δίκαιο σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο.
2. Οι κανόνες σχετικά με ένα 
αποτελεσματικό και αποτρεπτικό 
σύστημα διοικητικών κυρώσεων που 
πρέπει να περιληφθούν στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ πρέπει να τηρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο IV 
του κεφαλαίου IV του κανονισμού (EE) 
[οριζόντιος κανονισμός].



AM\1215833EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Or. en



AM\1215833EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0200/733

Τροπολογία 733
Maria Noichl
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15

Μείωση ενισχύσεων

Άρθρο 15

Μείωση ενισχύσεων

1. Τα κράτη μέλη μειώνουν το ποσό 
των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται 
σε έναν γεωργό, σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο για ένα δεδομένο ημερολογιακό 
έτος που υπερβαίνει τα 60 000 EUR ως 
εξής:

1. Τα κράτη μέλη περιορίζουν το 
ποσό των άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγούνται σε έναν γεωργό, σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος στα 60 000 EUR.

α) κατά τουλάχιστον 25 % για το τμήμα 
μεταξύ 60 000 EUR και 75 000 EUR·
β) κατά τουλάχιστον 50 % για το τμήμα 
μεταξύ 75 000 EUR και 90 000 EUR·
γ) κατά τουλάχιστον 75 % για το τμήμα 
μεταξύ 90 000 EUR και 100 000 EUR·
δ) κατά 100 % για το ποσό που 
υπερβαίνει τα 100 000 EUR.
2. 2.

Πριν από την εφαρμογή της παραγράφου 
1, τα κράτη μέλη θα αφαιρούν, εντός ενός 
δεδομένου ημερολογιακού έτους, από το 
ποσό των άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγούνται σε έναν γεωργό σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο:

Πριν από την εφαρμογή της παραγράφου 
1, τα κράτη μέλη δύνανται να αφαιρούν, 
εντός ενός δεδομένου ημερολογιακού 
έτους, από το ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που χορηγούνται σε έναν 
γεωργό σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο:

α) τους μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα που δηλώνει ο 

α) το 50 % των μισθών που 
συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα 
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γεωργός, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων και των κοινωνικών εισφορών που 
συνδέονται με την απασχόληση· και

που δηλώνει ο γεωργός, 
συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των 
κοινωνικών εισφορών που συνδέονται με 
την απασχόληση· και

β) το ισοδύναμο κόστος της κανονικής 
και μη αμειβόμενης εργασίας που 
συνδέεται με γεωργική δραστηριότητα 
που ασκείται από άτομα που εργάζονται 
στο συγκεκριμένο αγρόκτημα και τα 
οποία δεν λαμβάνουν μισθό ή λαμβάνουν 
λιγότερη αμοιβή από το κανονικά 
καταβαλλόμενο ποσό για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, αλλά ανταμείβονται μέσω του 
οικονομικού αποτελέσματος της 
γεωργικής δραστηριότητας.
Για τον υπολογισμό των ποσών που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους μέσους 
τυπικούς μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενο 
με τον αριθμό των ετήσιων μονάδων 
εργασίας που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος 
γεωργός.

Για τον υπολογισμό των ποσών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α), τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν το πραγματικό 
κόστος των μισθών που συνδέονται με 
γεωργική ή συναφή δραστηριότητα σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των 
ετήσιων μονάδων εργασίας που δηλώνει ο 
ενδιαφερόμενος γεωργός.

2α. Πριν από την εφαρμογή της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη αφαιρούν, 
εντός ενός δεδομένου ημερολογιακού 
έτους, τα ποσά που εισπράχθηκαν 
δυνάμει των άρθρων 27 και 28 από το 
ποσό των άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγούνται σε έναν γεωργό σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο.

3. 3.

Το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης των 
ενισχύσεων πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά κύριο λόγο για να συμβάλει στη 
χρηματοδότηση της συμπληρωματικής 
αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης 
για τη βιωσιμότητα και στη συνέχεια 
άλλων παρεμβάσεων που εμπίπτουν στις 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

Το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης των 
ενισχύσεων πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά προτεραιότητα για τη 
χρηματοδότηση της συμπληρωματικής 
αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης 
για τη βιωσιμότητα και στη συνέχεια 
άλλων παρεμβάσεων που εμπίπτουν στις 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του 
προϊόντος για τη χρηματοδότηση τύπων 
παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, 
όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο IV με 

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του 
προϊόντος για τη χρηματοδότηση τύπων 
παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, 
όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο IV με 
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μεταφορά. Η μεταφορά αυτή στο ΕΓΤΑΑ 
αποτελεί μέρος των δημοσιονομικών 
πινάκων του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και μπορεί να αναθεωρηθεί το 2023 
σύμφωνα με το άρθρο 90. Δεν υπόκειται 
στα ανώτατα όρια για τις μεταφορές 
χρηματικών ποσών από το ΕΓΤΕ στο 
ΕΓΤΑΑ που έχουν συσταθεί βάσει του 
άρθρου 90.

μεταφορά. Η μεταφορά αυτή στο ΕΓΤΑΑ 
αποτελεί μέρος των δημοσιονομικών 
πινάκων του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και μπορεί να αναθεωρηθεί το 2024 
σύμφωνα με το άρθρο 90.

3α. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, 
ή ομάδας φυσικών ή νομικών προσώπων, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
τη μείωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στο επίπεδο των μελών των 
εν λόγω νομικών προσώπων ή ομάδων 
όπου η εθνική νομοθεσία προβλέπει 
δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεμονωμένων μελών συγκρίσιμα με 
εκείνα μεμονωμένων γεωργών με την 
ιδιότητα διαχειριστή εκμετάλλευσης, 
ιδίως όσον αφορά το οικονομικό, 
κοινωνικό και φορολογικό επίπεδό τους, 
εφόσον έχουν συνεισφέρει στην ενίσχυση 
των γεωργικών δομών των εν λόγω 
νομικών προσώπων ή ομάδων.
3β. Όταν ένα κράτος μέλος χορηγεί μια 
συμπληρωματική αναδιανεμητική 
εισοδηματική στήριξη στους γεωργούς 
δυνάμει του άρθρου 26 και χρησιμοποιεί 
για τον σκοπό αυτό τουλάχιστον 12% της 
χρηματοδοτικής του κατανομής για τις 
άμεσες ενισχύσεις όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IV, μπορεί να αποφασίσει να 
μην εφαρμόσει το παρόν άρθρο.

4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 138, που 
συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με 
κανόνες που θεσπίζουν εναρμονισμένη 
βάση υπολογισμού για τη μείωση των 
πληρωμών που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθή κατανομή των 
κονδυλίων στους δικαιούχους.

4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 138, που 
συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με 
κανόνες που θεσπίζουν εναρμονισμένη 
βάση υπολογισμού για τη μείωση των 
πληρωμών που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθή κατανομή των 
κονδυλίων στους δικαιούχους.

Or. en
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εξ ονόματος της Ομάδας S&D
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Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 94

Διαδικαστικές απαιτήσεις
Άρθρο 94

Αρχές της εταιρικής σχέσης
1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ βάσει 
διαφανών διαδικασιών, σύμφωνα με το 
θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο.

1. Κάθε κράτος μέλος οργανώνει και 
υλοποιεί ολοκληρωμένη εταιρική σχέση 
με τις αρμόδιες περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, καθώς και με άλλους 
εταίρους για την κατάρτιση των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ βάσει 
διαφανών διαδικασιών, σύμφωνα με το 
θεσμικό και νομικό του πλαίσιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

2. Το όργανο του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον 
και το κλίμα εμπλέκονται πράγματι στην 
προετοιμασία των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών πτυχών του σχεδίου.

2. Το όργανο του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες δημόσιες αρχές για το 
περιβάλλον και το κλίμα εμπλέκονται 
πλήρως στην προετοιμασία των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών πτυχών 
του σχεδίου.

3. 3.

Κάθε κράτος μέλος οργανώνει εταιρική 
σχέση με τις αρμόδιες περιφερειακές και 
τοπικές αρχές. Η εταιρική σχέση 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τους 
ακόλουθους εταίρους:

Κάθε κράτος μέλος οργανώνει εταιρική 
σχέση με τις αρμόδιες περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, καθώς και με άλλους 
εταίρους. Η εταιρική σχέση περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τους ακόλουθους εταίρους:
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α) σχετικές δημόσιες αρχές· α) περιφερειακές, τοπικές, αγροτικές 
και άλλες σχετικές δημόσιες αρχές·

β) οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι· β) οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι· 
ειδικότερα, εκπρόσωποι του γεωργικού 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
ομάδων τοπικής δράσης στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων LEADER·

γ) αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών καθώς και 
αρμόδια όργανα υπεύθυνα για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ισότητας 
των φύλων και της καταπολέμησης των 
διακρίσεων.

γ) αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών όσον αφορά 
όλους τους στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 5 και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
και αρμόδια όργανα υπεύθυνα για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ισότητας 
των φύλων και της καταπολέμησης των 
διακρίσεων.

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους 
αυτούς στην προετοιμασία των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν πλήρως τους 
εταίρους αυτούς στην προετοιμασία των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

3α. Η εταιρική σχέση που θεσπίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 λειτουργεί 
σύμφωνα με την αρχή της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και σύμφωνα με μια 
προσέγγιση από τη βάση προς την 
κορυφή. Το κάθε κράτος μέλος εμπλέκει 
τους εταίρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση και την αξιολόγηση των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.
3β. Η οργάνωση και η υλοποίηση 
εταιρικής σχέσης στα στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ πραγματοποιούνται τηρουμένων 
των αναλογιών σύμφωνα με τον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
240/2014 της Επιτροπής.
3 γ. Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η 
Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τους 
εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης 
σχετικά με την υλοποίηση των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με το 
αποτέλεσμα.

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεργάζονται ώστε να διασφαλίζεται ο 

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεργάζονται ώστε να διασφαλίζεται ο 
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αποτελεσματικός συντονισμός κατά την 
υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
αναλογικότητας και της επιμερισμένης 
διαχείρισης.

αποτελεσματικός συντονισμός κατά την 
υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
αναλογικότητας, της επιμερισμένης 
διαχείρισης και της εύρυθμης λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 107

Τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ

Άρθρο 107

Τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα για 
την τροποποίηση των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα για 
την τροποποίηση των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
οποιασδήποτε τροποποίησης των 
προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης, σε συμφωνία με τις 
περιφερειακές διαχειριστικές αρχές.

2. Οι αιτήσεις τροποποίησης των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ 
αιτιολογούνται δεόντως και, ειδικότερα, 
καθορίζουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο 
των αλλαγών στο σχέδιο για την επίτευξη 
των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1. Συνοδεύονται από 
το τροποποιημένο σχέδιο, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επικαιροποιημένων παραρτημάτων, 
ανάλογα με την περίπτωση.

2. Οι αιτήσεις τροποποίησης των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ 
περιλαμβάνουν επεξήγηση η οποία 
καθορίζει τον αναμενόμενο αντίκτυπο των 
αλλαγών στο σχέδιο για την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1. Συνοδεύονται από 
το τροποποιημένο σχέδιο, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επικαιροποιημένων παραρτημάτων, 
ανάλογα με την περίπτωση.

3. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια 
της τροπολογίας με τον παρόντα 
κανονισμό και τις διατάξεις που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του, καθώς και με 

3. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια 
της τροπολογίας με τον παρόντα 
κανονισμό και τις διατάξεις που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του, καθώς και με 
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την ποσοστιαία αναλογία ως προς αυτόν 
όπως και τον κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιο 
κανονισμό] και την πραγματική συμβολή 
του στους συγκεκριμένους στόχους.

την ποσοστιαία αναλογία ως προς αυτόν 
όπως και τον κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιο 
κανονισμό] και την πραγματική συμβολή 
του στους συγκεκριμένους στόχους.

4. Η Επιτροπή εγκρίνει την αίτηση 
τροποποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ, υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί 
οι απαραίτητες πληροφορίες και η 
Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι το 
τροποποιημένο σχέδιο συνάδει με τις 
γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και στον οριζόντιο 
κανονισμό.

4. Η Επιτροπή εγκρίνει την αίτηση 
τροποποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ, υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί 
οι απαραίτητες πληροφορίες και η 
Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι το 
τροποποιημένο σχέδιο συνάδει με τις 
γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και στον οριζόντιο 
κανονισμό.

5. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις εντός 30 εργάσιμων ημερών 
από την υποβολή της αίτησης 
τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ. Το κράτος μέλος παρέχει στην 
Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες.

5. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις εντός 30 εργάσιμων ημερών 
από την υποβολή της αίτησης 
τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ. Το κράτος μέλος παρέχει στην 
Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες.

6. Η έγκριση αίτησης για την 
τροποποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου 
ΚΓΠ πραγματοποιείται το αργότερο τρεις 
μήνες μετά την υποβολή του από το 
κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι έχουν 
ληφθεί επαρκώς υπόψη οι τυχόν 
παρατηρήσεις της Επιτροπής.

6. Η έγκριση αίτησης για την 
τροποποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου 
ΚΓΠ πραγματοποιείται το αργότερο τρεις 
μήνες μετά την υποβολή του από το 
κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι έχουν 
ληφθεί επαρκώς υπόψη οι τυχόν 
παρατηρήσεις της Επιτροπής.

7. Μια αίτηση τροποποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ μπορεί να 
υποβληθεί μόνο μία φορά ανά 
ημερολογιακό έτος, και υπόκειται σε 
πιθανές εξαιρέσεις που θα καθοριστούν 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
109.

7. Μια αίτηση τροποποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ μπορεί να 
υποβληθεί μόνο μία φορά ανά 
ημερολογιακό έτος, και υπόκειται σε 
πιθανές εξαιρέσεις που θα καθοριστούν 
στον παρόντα κανονισμό, καθώς και από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 109.

8. Κάθε τροποποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ εγκρίνεται 
από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής 
απόφασης χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας 
της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
139.

8. Κάθε τροποποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ εγκρίνεται 
από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής 
απόφασης χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας 
της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
139. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώνονται δεόντως.

9. Με την επιφύλαξη του άρθρου 80, 
οι τροποποιήσεις των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ έχουν νομική ισχύ μόνο 
μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή

9. Με την επιφύλαξη του άρθρου 80, 
οι τροποποιήσεις των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ έχουν νομική ισχύ μόνο 
μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή 
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και δημοσιεύονται.
10. Οι διορθώσεις καθαρά τυπικού ή 
συντακτικού χαρακτήρα ή πρόδηλων 
σφαλμάτων, οι οποίες δεν επηρεάζουν την 
εφαρμογή της πολιτικής και της 
παρέμβασης, δεν θεωρούνται ως αίτηση 
τροποποίησης. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τέτοιου 
είδους διορθώσεις.

10. Οι διορθώσεις καθαρά τυπικού ή 
συντακτικού χαρακτήρα ή πρόδηλων 
σφαλμάτων, οι οποίες δεν επηρεάζουν την 
εφαρμογή της πολιτικής και της 
παρέμβασης, δεν θεωρούνται ως αίτηση 
τροποποίησης. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τέτοιου 
είδους διορθώσεις.

Or. en
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Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη
μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110

Διαχειριστική αρχή

Άρθρο 110

Διαχειριστική αρχή

1. 1.

Τα κράτη μέλη ορίζουν μια διαχειριστική 
αρχή για τα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη ορίζουν μια διαχειριστική 
αρχή για τα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το οικείο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έχει 
συσταθεί με τρόπο που αυτό εξασφαλίζει 
σαφή κατανομή και διαχωρισμό των 
καθηκόντων μεταξύ της διαχειριστικής 
αρχής και άλλων φορέων. Τα κράτη μέλη 
είναι υπεύθυνα για την αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος καθ' όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το οικείο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έχει 
συσταθεί με τρόπο που αυτό εξασφαλίζει 
σαφή κατανομή και διαχωρισμό των 
καθηκόντων μεταξύ της διαχειριστικής 
αρχής και άλλων φορέων. Τα κράτη μέλη 
είναι υπεύθυνα για την αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος καθ' όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
συστήσουν περιφερειακές διαχειριστικές 
αρχές για την υλοποίηση και τη 
διαχείριση των παρεμβάσεων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ στο 
πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών 
σχεδίων τους, όταν οι εν λόγω 
παρεμβάσεις έχουν περιφερειακό πεδίο 
εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή, η 
εθνική διαχειριστική αρχή ορίζει εθνικό 
φορέα συντονισμού για το ΕΓΤΑΑ, 
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προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ομοιόμορφη εφαρμογή των ενωσιακών 
κανόνων και να εξασφαλίζεται η συνοχή 
με τα στοιχεία του εθνικώς ορισμένου 
στρατηγικού σχεδίου, σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 93.

2. Η διαχειριστική αρχή είναι 
υπεύθυνη για τη διαχείριση και την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ με αποτελεσματικό και ορθό τρόπο. 
Συγκεκριμένα, διασφαλίζει ότι:

2. Η διαχειριστική αρχή είναι 
υπεύθυνη για τη διαχείριση και την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ με αποτελεσματικό και ορθό τρόπο 
και, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με 
τις περιφερειακές διαχειριστικές αρχές 
για τα προγράμματα περιφερειακής 
παρέμβασης. Συγκεκριμένα, διασφαλίζουν 
ότι:

α) υπάρχει ένα κατάλληλο και 
ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα για την 
καταγραφή, διατήρηση, διαχείριση και 
υποβολή στατιστικών στοιχείων για το 
σχέδιο και την εφαρμογή του, τα οποία 
απαιτούνται για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης και, 
ιδίως, στοιχείων που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση της προόδου προς τους 
καθορισμένους στόχους και 
προτεραιότητες·

α) υπάρχει ένα κατάλληλο και 
ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα για την 
καταγραφή, διατήρηση, διαχείριση και 
υποβολή στατιστικών στοιχείων για το 
σχέδιο και την εφαρμογή του, τα οποία 
απαιτούνται για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης και, 
ιδίως, στοιχείων που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση της προόδου προς τους 
καθορισμένους στόχους και 
προτεραιότητες·

β) οι δικαιούχους και άλλοι φορείς 
που συμμετέχουν στην υλοποίηση των 
παρεμβάσεων:

β) οι δικαιούχους και άλλοι φορείς 
που συμμετέχουν στην υλοποίηση των 
παρεμβάσεων:

i) ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τη χορηγούμενη 
ενίσχυση και διατηρούν είτε χωριστό 
λογιστικό σύστημα είτε τον κατάλληλο 
λογιστικό κωδικό για όλες τις δοσοληψίες 
που σχετίζονται με μια δραστηριότητα,

i) ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τη χορηγούμενη 
ενίσχυση και διατηρούν είτε χωριστό 
λογιστικό σύστημα είτε τον κατάλληλο 
λογιστικό κωδικό για όλες τις δοσοληψίες 
που σχετίζονται με μια δραστηριότητα,

ii) είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις 
που αφορούν την παροχή στοιχείων στη 
διαχειριστική αρχή και την καταγραφή των 
επιδόσεων και των αποτελεσμάτων·

ii) είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις 
που αφορούν την παροχή στοιχείων στη 
διαχειριστική αρχή και την καταγραφή των 
επιδόσεων και των αποτελεσμάτων·

γ) οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι 
εφοδιάζονται, μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
κατά περίπτωση, με τον κατάλογο των 
κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης και 
τις ελάχιστες προδιαγραφές καλής 
γεωργικής και περιβαλλοντικής 

γ) οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι 
εφοδιάζονται, μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
κατά περίπτωση, με τον κατάλογο των 
κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης και 
τις ελάχιστες προδιαγραφές καλής 
γεωργικής και περιβαλλοντικής 
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κατάστασης που θεσπίζονται σύμφωνα με 
το τμήμα 2 του κεφαλαίου Ι του τίτλου ΙΙΙ, 
και εφαρμόζονται σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, καθώς και σαφείς και 
ακριβείς πληροφορίες·

κατάστασης που θεσπίζονται σύμφωνα με 
το τμήμα 2 του κεφαλαίου Ι του τίτλου ΙΙΙ, 
και εφαρμόζονται σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, καθώς και σαφείς και 
ακριβείς πληροφορίες·

δ) η εκ των προτέρων αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 125 συνάδει με το 
σύστημα αξιολόγησης και 
παρακολούθησης, και ότι γίνεται δεκτή και 
υποβάλλεται στην Επιτροπή·

δ) η εκ των προτέρων αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 125 συνάδει με το 
σύστημα αξιολόγησης και 
παρακολούθησης, και ότι γίνεται δεκτή και 
υποβάλλεται στην Επιτροπή·

ε) έχει εκπονηθεί το σχέδιο 
αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 
126, ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση που 
προβλέπεται σε αυτό το άρθρο διεξάγεται 
εντός των προθεσμιών που καθορίζονται 
στον εν λόγω κανονισμό, διασφαλίζοντας 
ότι οι αξιολογήσεις αυτές συνάδουν με το 
σύστημα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης και υποβάλλονται στην 
επιτροπή παρακολούθησης, που 
αναφέρεται στο άρθρο 111, και στην 
Επιτροπή·

ε) έχει εκπονηθεί το σχέδιο 
αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 
126, ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση που 
προβλέπεται σε αυτό το άρθρο διεξάγεται 
εντός των προθεσμιών που καθορίζονται 
στον εν λόγω κανονισμό, διασφαλίζοντας 
ότι οι αξιολογήσεις αυτές συνάδουν με το 
σύστημα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης και υποβάλλονται στην 
επιτροπή παρακολούθησης, που 
αναφέρεται στο άρθρο 111, και στην 
Επιτροπή·

στ) η επιτροπή παρακολούθησης 
διαθέτει τις πληροφορίες και τα έγγραφα 
που απαιτούνται για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τους 
ειδικούς στόχους και τις προτεραιότητές 
του·

στ) η επιτροπή παρακολούθησης 
διαθέτει τις πληροφορίες και τα έγγραφα 
που απαιτούνται για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τους 
ειδικούς στόχους και τις προτεραιότητές 
του·

ζ) εκπονείται η ετήσια έκθεση 
επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
συνολικών πινάκων παρακολούθησης και, 
μετά από διαβούλευση με την επιτροπή 
παρακολούθησης, υποβάλλεται στην 
Επιτροπή·

ζ) εκπονείται η έκθεση επιδόσεων 
παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων 
των συνολικών πινάκων παρακολούθησης 
και, μετά από διαβούλευση με την 
επιτροπή παρακολούθησης, υποβάλλεται 
στην Επιτροπή·

η) πραγματοποιούνται σχετικές 
ενέργειες παρακολούθησης των 
παρατηρήσεων της Επιτροπής σχετικά με 
τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων·

η) πραγματοποιούνται σχετικές 
ενέργειες παρακολούθησης των 
παρατηρήσεων της Επιτροπής σχετικά με 
τις εκθέσεις επιδόσεων·

θ) ο οργανισμός πληρωμών λαμβάνει 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως 
σχετικά με τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται και οποιουσδήποτε ελέγχους 
διενεργούνται αναφορικά με τις 
παρεμβάσεις που έχουν επιλεγεί για 
χρηματοδότηση, πριν εγκριθούν οι 

θ) ο οργανισμός πληρωμών λαμβάνει 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως 
σχετικά με τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται και οποιουσδήποτε ελέγχους 
διενεργούνται αναφορικά με τις 
παρεμβάσεις που έχουν επιλεγεί για 
χρηματοδότηση, πριν εγκριθούν οι 
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ενισχύσεις· ενισχύσεις·

ι) οι δικαιούχοι στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΓΤΑΑ, πλην των παρεμβάσεων που 
συνδέονται με την έκταση και τα ζώα, 
αναγνωρίζουν τη χρηματοδοτική στήριξη 
που λαμβάνουν, μεταξύ άλλων με την 
κατάλληλη χρήση του εμβλήματος της 
Ένωσης σύμφωνα με τους κανόνες που 
καθορίζονται από την Επιτροπή κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 5·

ι) οι δικαιούχοι στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΓΤΑΑ, πλην των παρεμβάσεων που 
συνδέονται με την έκταση και τα ζώα, 
αναγνωρίζουν τη χρηματοδοτική στήριξη 
που λαμβάνουν, μεταξύ άλλων με την 
κατάλληλη χρήση του εμβλήματος της 
Ένωσης σύμφωνα με τους κανόνες που 
καθορίζονται από την Επιτροπή κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 5·

ια) η δημοσιότητα αφορά το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων 
μέσω του εθνικού δικτύου ΚΓΠ, 
ενημερώνοντας τους δυνητικούς 
δικαιούχους, τις επαγγελματικές 
οργανώσεις, τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους, τους οργανισμούς 
που ασχολούνται με την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
τις ενδιαφερόμενες μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, για τις δυνατότητες που 
προσφέρει το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
και τους κανόνες για πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ, καθώς και 
ενημερώνοντας τους δικαιούχους και το 
ευρύ κοινό για τη στήριξη της Ένωσης στη 
γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη μέσω 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

ια) η δημοσιότητα αφορά το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων 
μέσω του εθνικού δικτύου ΚΓΠ, 
ενημερώνοντας τους δυνητικούς 
δικαιούχους, τις επαγγελματικές 
οργανώσεις, τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους, τους οργανισμούς 
που ασχολούνται με την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
τις ενδιαφερόμενες μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, για τις δυνατότητες που 
προσφέρει το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
και τους κανόνες για πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ, καθώς και 
ενημερώνοντας τους δικαιούχους και το 
ευρύ κοινό για τη στήριξη της Ένωσης στη 
γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη μέσω 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

3. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική 
αρχή μπορούν να ορίζουν έναν ή 
περισσότερους ενδιάμεσους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
αρχών, των περιφερειακών αναπτυξιακών 
φορέων ή των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, για τη διαχείριση και την 
υλοποίηση των παρεμβάσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

3. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική 
αρχή ή, κατά περίπτωση, οι 
περιφερειακές διαχειριστικές αρχές 
μπορούν να ορίζουν έναν ή περισσότερους 
ενδιάμεσους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
αρχών, των περιφερειακών αναπτυξιακών 
φορέων ή των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, για τη διαχείριση και την 
υλοποίηση των παρεμβάσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

4. Όταν μέρος των καθηκόντων της 
ανατίθεται σε άλλο οργανισμό, η 
διαχειριστική αρχή διατηρεί την πλήρη 
ευθύνη για την αποδοτικότητα και την 
αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης 

4. Όταν μέρος των καθηκόντων της 
ανατίθεται σε άλλο οργανισμό, η 
διαχειριστική αρχή διατηρεί την πλήρη 
ευθύνη για την αποδοτικότητα και την 
αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης 
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των καθηκόντων αυτών. Η διαχειριστική 
αρχή διασφαλίζει ότι έχουν θεσπισθεί οι 
σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν στον 
άλλο φορέα να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για 
την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.

των καθηκόντων αυτών. Η διαχειριστική 
αρχή διασφαλίζει ότι έχουν θεσπισθεί οι 
σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν στον 
άλλο φορέα να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για 
την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.

5. 5.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 138, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την 
εφαρμογή των απαιτήσεων σε θέματα 
πληροφόρησης, δημοσιότητας και 
προβολής που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία ι) και ια).

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 138, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την 
εφαρμογή των απαιτήσεων σε θέματα 
πληροφόρησης, δημοσιότητας και 
προβολής που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία ι) και ια).

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική 
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 33 παράγραφος 2.

Or. en


