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Έγγραφο συνόδου

29.7.2019 A8-0200/2019/err01

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στην έκθεση

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να 

καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 

(ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγήτρια: Esther Herranz García
A8-0200/2019

Η τροπολογία 53 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
ο καθορισμός των στόχων από τα κράτη 
μέλη, καθώς και ο σχεδιασμός των 
παρεμβάσεων είναι κατάλληλα και 
μεγιστοποιούν τη συμβολή στους στόχους 
της ΚΓΠ, είναι απαραίτητο να στηριχθεί 

(57) Είναι επίσης σημαντικό να 
μπορούν τα στρατηγικά σχέδια για την 
ΚΓΠ να αποτυπώνουν επαρκώς τις 
αλλαγές στις συνθήκες των κρατών 
μελών, στις δομές (εσωτερικές αλλά και 
εξωτερικές) και στην κατάσταση της 
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η στρατηγική των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ σε προηγούμενη ανάλυση των 
τοπικών πλαίσιο και την αξιολόγηση των 
αναγκών σε σχέση με τους στόχους της 
ΚΓΠ. 

αγοράς και, ως εκ τούτου, να μπορούν να 
προσαρμόζονται καταλλήλως με την 
πάροδο του χρόνου.

Η τροπολογία 302 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 302

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι 
ενώσεις τους, στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, μπορούν να συνιστούν 
επιχειρησιακό ταμείο. Το ταμείο 
χρηματοδοτείται από:

1. Οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι 
ενώσεις τους, στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, μπορούν να συνιστούν 
επιχειρησιακό ταμείο για τη 
χρηματοδότηση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που εγκρίνονται από τα 
κράτη μέλη. Το ταμείο χρηματοδοτείται 
από εισφορές από την ίδια την οργάνωση 
παραγωγών ή την ένωση οργανώσεων 
παραγωγών και/ή από τους εταίρους της, 
συν τη χρηματοδοτική συνδρομή που 
προβλέπεται στο άρθρο 46.

Η τροπολογία 547 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 547

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Από τα ποσά που ορίζονται στην 
παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου 
τουλάχιστον το 5% των ποσών που 
ορίζονται στο παράρτημα VII δεσμεύεται 
για τη στήριξη της αναδιανεμητικής 
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ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 26.

Η τροπολογία 706 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 706

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 και 
141 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονική 
περίοδο επτά ετών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
την ανάθεση αρμοδιοτήτων το αργότερο 
εννέα μήνες πριν από το πέρας της 
επταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

2. Η εξουσία έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 4, 7, 11, 12, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 
120 και 141 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
αόριστο χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. 

Στην τροπολογία 716 η τελευταία γραμμή του πίνακα διαβάζεται ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

* Οι περισσότεροι δείκτες επιπτώσεων έχουν 
ήδη συλλεχθεί μέσω άλλων διαύλων 
(ευρωπαϊκές στατιστικές, ΚΚΕρ, ΕΟΧ...) και 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άλλων 
νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ ή των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η συχνότητα 
συλλογής δεδομένων δεν είναι πάντοτε ετήσια 
και ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση 2/3 
ετών. ** Οδηγία για την ορθολογική χρήση των 
γεωργικών φαρμάκων

* Προσεγγιστικές τιμές για 
αποτελέσματα. Δεδομένα 
κοινοποιούμενα ετησίως από τα κράτη 
μέλη με σκοπό την παρακολούθηση της 
προόδου προς την επίτευξη των στόχων 
που καθορίζονται στο πλαίσιο των 
σχεδίων της ΚΓΠ.

*. Δεδομένα κοινοποιούμενα 
ετησίως για τις δηλωθείσες δαπάνες 
τους.

** Η στήριξη σε επιχειρησιακές 
ομάδες στο πλαίσιο της ΕΣΚ 
εμπίπτει στις διατάξεις της 
συνεργασίας.
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* Οι περισσότεροι δείκτες επιπτώσεων έχουν 
ήδη συλλεχθεί μέσω άλλων διαύλων 
(ευρωπαϊκές στατιστικές, ΚΚΕρ, ΕΟΧ...) και 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άλλων 
νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ ή των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η συχνότητα 
συλλογής δεδομένων δεν είναι πάντοτε ετήσια 
και ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση 2/3 
ετών. *ª Ο δείκτης επικονιαστών θα 
εφαρμοστεί μετά τον καθορισμό της 
μεθοδολογίας του από την Επιτροπή *** 
Οδηγία για την ορθολογική χρήση των 
γεωργικών φαρμάκων

* Προσεγγιστικές τιμές για 
αποτελέσματα. Δεδομένα 
κοινοποιούμενα ετησίως από τα κράτη 
μέλη με σκοπό την παρακολούθηση της 
προόδου προς την επίτευξη των στόχων 
που καθορίζονται στο πλαίσιο των 
σχεδίων της ΚΓΠ. 

* Δεδομένα κοινοποιούμενα ετησίως  
για τις δηλωθείσες δαπάνες τους.

** Η στήριξη σε επιχειρησιακές 
ομάδες στο πλαίσιο της ΕΣΚ 
εμπίπτει στις διατάξεις της 
συνεργασίας. 

(Αφορά όλες τις γλώσσες. Η διόρθωση στην τροπολογία 302 δεν αφορά την ΙΤ γλώσσα. Η 
διόρθωση στην τροπολογία 715 δεν αφορά τις γλώσσες CZ, DE, EL, ES, ET, FI, FR, HU, IT, 
LT, NL, PL, RO, SK και SV.)


