
RR\1184165EL.docx PE627.760v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Έγγραφο συνόδου

A8-0200/2019

23.5.2019

***I
ΕΚΘΕΣΗ
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

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):
Giovanni La Via, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού



PE627.760v03-00 2/860 RR\1184165EL.docx

EL

PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2018)0392),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 42 και το άρθρο 43 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0248/2018),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την Πράξη Προσχώρησης του 1979 και ιδιαίτερα την παράγραφο 6 του 
επισυναπτόμενου Πρωτοκόλλου αριθ. 4 για το βαμβάκι,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γαλλική 
Εθνοσυνέλευση στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το 
σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας 
(PE627.925 – 24/40/2018),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
17ης Οκτωβρίου 20181,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Δεκεμβρίου 20182,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 25ης Οκτωβρίου 20183,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
3 ΕΕ C 41 της 1.2.2019, σ. 1.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 
καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (A8-0200/2019),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η ΚΓΠ εξακολουθεί να 
διαδραματίζει βασικό ρόλο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της 
Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 
καταβληθούν προσπάθειες για να 
επιβραδυνθεί η σταδιακή εγκατάλειψη 
της γεωργικής δραστηριότητας, με τη 
διατήρηση μιας ισχυρής ΚΓΠ, η οποία θα 
διαθέτει επαρκείς πόρους, ώστε να 
μετριάσει την ερήμωση των αγροτικών 
περιοχών και να συνεχίσει να 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των 
καταναλωτών σε ζητήματα που αφορούν 
το περιβάλλον, την ασφάλεια των 
τροφίμων και την καλή διαβίωση των 
ζώων. Δεδομένων των προκλήσεων με τις 
οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι 
παραγωγοί της Ένωσης για να 
ανταποκριθούν στις νέες ρυθμιστικές 
απαιτήσεις και στο υψηλότερο επίπεδο 
περιβαλλοντικής φιλοδοξίας, υπό το φως 
της αστάθειας των τιμών καθώς και του 
μεγαλύτερου ανοίγματος των ενωσιακών 
συνόρων στις εισαγωγές από τρίτες 
χώρες, θα πρέπει να διατηρηθεί ο 
προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο ίδιο 



RR\1184165EL.docx 7/860 PE627.760v03-00

EL

τουλάχιστον επίπεδο με την περίοδο 
2014-2020.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Προκειμένου να αντιμετωπίσει 
την παγκόσμια διάσταση και τις 
επιπτώσεις της ΚΓΠ, θα πρέπει η 
Επιτροπή να διασφαλίσει τη 
συνεκτικότητα και τη συνέχεια με τις 
λοιπές εξωτερικές πολιτικές και τα μέσα 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη 
συνεργασία για την ανάπτυξη και το 
εμπόριο. Η δέσμευση της Ένωσης όσον 
αφορά τη συνεκτικότητα της 
αναπτυξιακής πολιτικής απαιτεί να 
λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι και οι 
αρχές της ανάπτυξης κατά τη χάραξη 
των πολιτικών. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς 
αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο 
εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Στην ΚΓΠ που 
βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει 
τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές 

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς 
αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο 
εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου, ιδίως για τους 
τελικούς δικαιούχους. Στην ΚΓΠ που 
βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει 
τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
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προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως 
προς την επίτευξη των στόχων και τον 
τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά 
δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης. 

είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές 
προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως 
προς την επίτευξη των στόχων και τον 
τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν, 
και παράλληλα θα πρέπει να 
διασφαλίζεται πολιτική σταθερότητα και 
χρηματοδοτική ασφάλεια για τον τομέα. 
Η ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά 
δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης. 
Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
η επικουρικότητα αυτή δεν θα 
μεταφραστεί σε «επανεθνικοποίηση» της 
ΚΓΠ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα ισχυρό σύνολο 
ενωσιακών διατάξεων σχεδιασμένων 
ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και να εξασφαλίζεται η 
άνευ διακρίσεων μεταχείριση όλων των 
γεωργών της Ένωσης στο σύνολο της 
επικράτειάς της.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η χρήση κοινών ορισμών που 
δημιουργήθηκαν αποκλειστικά σε επίπεδο 
Ένωσης δυσκολεύει τα κράτη μέλη στο 
να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές 
τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει 
να έχουν την ευελιξία να διευκρινίζουν 
ορισμένους ορισμούς στο στρατηγικό τους 
σχέδιο για την ΚΓΠ. Ωστόσο, για να 
εξασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού, 
θα πρέπει να καθοριστεί ένα ορισμένο 
πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης που να 
συνιστά και καθορίζει τα απαραίτητα 
βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να 
περιληφθούν στους ορισμούς αυτούς 

(3) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την 
ευελιξία να διευκρινίζουν ορισμένους 
ορισμούς στο στρατηγικό τους σχέδιο για 
την ΚΓΠ. Ωστόσο, για να εξασφαλιστούν 
οι ίσοι όροι ανταγωνισμού, θα πρέπει να 
καθοριστεί ένα ορισμένο πλαίσιο σε 
επίπεδο Ένωσης που να συνιστά και να 
καθορίζει τα απαραίτητα κοινά στοιχεία τα 
οποία θα πρέπει να περιληφθούν στους 
ορισμούς αυτούς («ορισμοί πλαισίου»).
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(«ορισμοί πλαισίου»).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προκειμένου να διασφαλιστεί το 
ότι η Ένωση μπορεί να σεβαστεί τις 
διεθνείς της υποχρεώσεις όσον αφορά την 
εγχώρια στήριξη όπως ορίζεται στη 
συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία και 
ειδικότερα δε, ότι η βασική στήριξη του 
εισοδήματος για τη βιωσιμότητα και οι 
σχετικές παρεμβάσεις θα συνεχίζουν να 
κοινοποιούνται ως υποστήριξη του 
«Πράσινου Πλαισίου» το οποίο δεν έχει ή 
θα έχει ως ελάχιστο αποτέλεσμα τις 
στρεβλώσεις του εμπορίου ή τις επιπτώσεις 
στην παραγωγή, ο ορισμός του πλαισίου 
για τη «γεωργική δραστηριότητα» πρέπει 
να προβλέπει τόσο την παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων όσο και τη 
διατήρηση της γεωργικής έκτασης. Με 
βάση την προσαρμογή στις τοπικές 
συνθήκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίσουν τον πραγματικό ορισμό της 
γεωργικής δραστηριότητας στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ.

(4) Προκειμένου να διασφαλιστεί το 
ότι η Ένωση μπορεί να σεβαστεί τις 
διεθνείς της υποχρεώσεις όσον αφορά την 
εγχώρια στήριξη όπως ορίζεται στη 
συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία και 
ειδικότερα δε, ότι η βασική στήριξη του 
εισοδήματος για τη βιωσιμότητα και οι 
σχετικές παρεμβάσεις θα συνεχίζουν να 
κοινοποιούνται ως υποστήριξη του 
«Πράσινου Πλαισίου» το οποίο δεν έχει ή 
θα έχει ως ελάχιστο αποτέλεσμα τις 
στρεβλώσεις του εμπορίου ή τις επιπτώσεις 
στην παραγωγή, ο ορισμός του πλαισίου 
για τη «γεωργική δραστηριότητα» πρέπει 
να προβλέπει τόσο την παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων όσο και τη 
διατήρηση της γεωργικής έκτασης. Με 
βάση την προσαρμογή στις τοπικές 
συνθήκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίσουν τον ορισμό της γεωργικής 
δραστηριότητας στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ, τηρώντας τα κοινά 
στοιχεία του ενωσιακού ορισμού 
πλαισίου.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για τη διατήρηση των ουσιωδών 
στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης ώστε να 
διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα μεταξύ 
των αποφάσεων των κρατών μελών, χωρίς 
ωστόσο να περιοριστούν τα κράτη μέλη 
για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, 

(5) Για τη διατήρηση των κοινών 
ουσιωδών στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης 
ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα 
μεταξύ των αποφάσεων των κρατών μελών 
και η ίση μεταχείριση των γεωργών στην 
Ένωση, χωρίς ωστόσο να περιοριστούν τα 
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πρέπει να καθοριστεί ένας ορισμός 
πλαισίου για την «γεωργική έκταση». Οι 
σχετικοί ορισμοί πλαισίου για τις 
«αρόσιμες εκτάσεις», τις «μόνιμες 
καλλιέργειες» και τους «μόνιμους 
λειμώνες» θα πρέπει να καθοριστούν με 
τέτοιο ευρύ τρόπο ώστε να επιτρέψουν στα 
κράτη μέλη να καθορίσουν τους περαιτέρω 
ορισμούς σύμφωνα με τις τοπικές 
συνθήκες. Ο ορισμός πλαισίου για τις 
«αρόσιμες εκτάσεις» πρέπει να καθοριστεί 
κατά τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να καλύπτουν διαφορετικές μορφές 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συστήματος όπως η γεωργική και η 
καλλιεργήσιμη έκταση με θάμνους και 
δέντρα. Για αυτό το λόγο πρέπει να 
συμπεριληφθούν και οι εκτάσεις που 
βρίσκονται σε αγρανάπαυση ώστε να 
διασφαλιστεί η αποσυνδεδεμένη φύση των 
παρεμβάσεων. Ο ορισμός πλαισίου για τις 
«μόνιμες καλλιέργειες» πρέπει να 
περιλαμβάνει τόσο τις εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται πραγματικά για την 
παραγωγή όσο και τις εκτάσεις, καθώς και 
τα φυτώρια και τα δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη. Ο ορισμός του πλαισίου για 
τους «μόνιμους λειμώνες» θα πρέπει να 
καθοριστεί κατά τέτοιο τρόπο που να 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν 
περαιτέρω κριτήρια και να τους επιτρέπει 
επίσης να συμπεριλαμβάνουν και άλλα 
είδη εκτός από χόρτα ή άλλες ποώδεις 
χορτονομές στις οποίες μπορούν να 
βοσκήσουν ή στις οποίες θα μπορούν να 
παράγουν ζωοτροφές, είτε αυτές 
χρησιμοποιούνται για πραγματική 
παραγωγή είτε όχι.

κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων 
της Ένωσης, πρέπει να καθοριστεί ένας 
ορισμός πλαισίου για την «γεωργική 
έκταση». Οι σχετικοί ορισμοί πλαισίου για 
τις «αρόσιμες εκτάσεις», τις «μόνιμες 
καλλιέργειες» και τους «μόνιμους 
λειμώνες» θα πρέπει να καθοριστούν με 
τέτοιο ευρύ τρόπο ώστε να επιτρέψουν στα 
κράτη μέλη να καθορίσουν τους περαιτέρω 
ορισμούς σύμφωνα με τις τοπικές 
συνθήκες και τις παραδοσιακές 
πρακτικές. Ο ορισμός πλαισίου για τις 
«αρόσιμες εκτάσεις» πρέπει να καθοριστεί 
κατά τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να καλύπτουν διαφορετικές μορφές 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συστήματος όπως η γεωργική και η 
καλλιεργήσιμη έκταση με θάμνους και 
δέντρα. Για αυτό το λόγο πρέπει να 
συμπεριληφθούν και οι εκτάσεις που 
βρίσκονται σε αγρανάπαυση ώστε να 
διασφαλιστεί η αποσυνδεδεμένη φύση των 
παρεμβάσεων. Ο ορισμός πλαισίου για τις 
«μόνιμες καλλιέργειες» πρέπει να 
περιλαμβάνει τόσο τις εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται πραγματικά για την 
παραγωγή όσο και τις εκτάσεις, καθώς και 
τα φυτώρια και τα δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη. Ο ορισμός του πλαισίου για 
τους «μόνιμους λειμώνες» θα πρέπει να 
καθοριστεί κατά τέτοιο τρόπο που να 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν 
περαιτέρω κριτήρια και να τους επιτρέπει 
επίσης να συμπεριλαμβάνουν και άλλα 
είδη εκτός από χόρτα ή άλλες ποώδεις 
χορτονομές στις οποίες μπορούν να 
βοσκήσουν, κατ’ αποκλειστικότητα ή μη, 
ή στις οποίες θα μπορούν να παράγουν 
ζωοτροφές, είτε αυτές χρησιμοποιούνται 
για πραγματική παραγωγή είτε όχι.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Το μέλλον της γεωργίας θα πρέπει 
να εστιάζει στην παραγωγή τροφίμων 
υψηλής ποιότητας, καθώς εκεί έγκειται 
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
Ένωσης. Τα ενωσιακά πρότυπα θα 
πρέπει να διατηρηθούν και να 
ενισχυθούν, όπου αυτό είναι εφικτό, και 
θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα για την 
περαιτέρω αύξηση της μακροπρόθεσμης 
παραγωγικότητας και 
ανταγωνιστικότητας του τομέα της 
παραγωγής τροφίμων, καθώς και για την 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την 
αποδοτικότερη χρήση των πόρων, ώστε 
να ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της 
Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όσον αφορά τις εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
κάνναβης, προκειμένου να διατηρηθεί η 
δημόσια υγεία και να εξασφαλιστεί η 
εναρμόνιση με άλλα νομοθετικά όργανα, η 
χρήση ποικιλιών σπόρων κάνναβης με 
περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη 
κάτω από το 0,2% πρέπει να αποτελεί 
μέρος του ορισμού του επιλέξιμου 
εκταρίου.

(8) Όσον αφορά τις εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
κάνναβης, προκειμένου να διατηρηθεί η 
δημόσια υγεία και να εξασφαλιστεί η 
εναρμόνιση με άλλα νομοθετικά όργανα, η 
χρήση ποικιλιών σπόρων κάνναβης με 
περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη 
κάτω από το 0,3% πρέπει να αποτελεί 
μέρος του ορισμού του επιλέξιμου 
εκταρίου.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι επιδόσεις της ΚΓΠ, η 

(9) Προκειμένου να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι επιδόσεις της ΚΓΠ, η 
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στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να 
στοχεύει στους πραγματικούς γεωργούς. 
Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει 
κοινή προσέγγιση σε ότι αφορά αυτή τη 
στήριξη, θα πρέπει να καθοριστεί ένας 
ορισμός πλαισίου για τον «πραγματικό 
γεωργό» με τα ουσιαστικά στοιχεία που 
πρέπει να διαθέτει. Βάσει του πλαισίου 
αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται 
πραγματικοί γεωργοί βάσει 
προϋποθέσεων όπως οι δοκιμές 
εισοδήματος, η εισροή γεωργικής 
εργασίας, το αντικείμενο της επιχείρησης 
και η εγγραφή στα μητρώα. Επίσης, δεν 
θα πρέπει να αποκλείει τη στήριξη 
πολυπαραγωγών γεωργών που 
δραστηριοποιούνται σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις αλλά ασχολούνται και με 
μη γεωργικές δραστηριότητες εκτός της 
εκμετάλλευσής τους, καθώς οι πολλαπλές 
δραστηριότητές τους συχνά ενισχύουν τον 
κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών 
περιοχών.

στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να 
στοχεύει στους ενεργούς γεωργούς. 
Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει 
κοινή προσέγγιση σε ό,τι αφορά αυτή τη 
στήριξη, θα πρέπει να καθοριστεί ένας 
ορισμός πλαισίου για τον «ενεργό γεωργό» 
με τα κοινά στοιχεία που πρέπει να 
διαθέτει. Δεν θα πρέπει να αποκλείεται η 
στήριξη πολυπαραγωγών γεωργών που 
δραστηριοποιούνται σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις αλλά ασχολούνται και με 
μη γεωργικές δραστηριότητες εκτός της 
εκμετάλλευσής τους, καθώς οι πολλαπλές 
δραστηριότητές τους συχνά ενισχύουν τον 
κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών 
περιοχών. Ο ορισμός πλαισίου θα πρέπει, 
σε κάθε περίπτωση, να συμβάλλει στη 
διατήρηση του μοντέλου της 
οικογενειακής γεωργίας που απαντά στην 
Ένωση.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών αποτελεί βασική αρχή της 
Ένωσης, και η συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο για την ενσωμάτωση της αρχής 
αυτής στην ΚΓΠ. Θα πρέπει, επομένως, 
να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
προώθηση της συμμετοχής των γυναικών 
στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών. Το μέγεθος των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
διοικούνται από γυναίκες τείνει να είναι 
μικρότερο, και οι εργασίες που εκτελούν 
οι γυναίκες, ως σύζυγοι γεωργών, δεν 
είναι πάντα αναγνωρίσιμες ή ορατές, 
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γεγονός που έχει αντίκτυπο στην 
οικονομική τους ανεξαρτησία. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στη 
διασφάλιση ότι το έργο των γυναικών 
προβάλλεται, εκτιμάται και 
συνυπολογίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό 
στο πλαίσιο των ειδικών στόχων που θα 
προτείνουν τα κράτη μέλη στα 
στρατηγικά τους σχέδια. Οι αρχές της 
ισότητας των φύλων και της μη 
διακριτικής μεταχείρισης θα πρέπει να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
προετοιμασίας, της υλοποίησης και της 
αξιολόγησης των παρεμβάσεων της ΚΓΠ. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενισχύσουν την ικανότητά τους όσον 
αφορά τη συνεκτίμηση της διάστασης 
του φύλου και τη συλλογή δεδομένων ανά 
φύλο.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή μεταξύ των τύπων παρεμβάσεων 
άμεσων ενισχύσεων και των τύπων 
παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης κατά 
την επίτευξη του στόχου της ανανέωσης 
των γενεών, θα πρέπει να καθοριστεί σε 
επίπεδο Ένωσης ένα ορισμός πλαισίου για 
τον «νεαρό αγρότη» με τα ουσιαστικά 
στοιχεία που πρέπει να διαθέτει.

(10) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή μεταξύ των τύπων παρεμβάσεων 
άμεσων ενισχύσεων και των τύπων 
παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης κατά 
την επίτευξη του στόχου της ανανέωσης 
των γενεών, θα πρέπει να καθοριστεί σε 
επίπεδο Ένωσης ένα ορισμός πλαισίου για 
τον «νεαρό αγρότη» με τα κοινά στοιχεία 
που πρέπει να διαθέτει.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνέπεια ανάμεσα στους τύπους 
παρεμβάσεων που συνδέονται με τις 
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άμεσες ενισχύσεις και σε εκείνους που 
αφορούν την αγροτική ανάπτυξη κατά 
την επιδίωξη του στόχου της 
διευκόλυνσης της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, θα 
πρέπει να καθοριστεί ορισμός πλαισίου 
για τον «νέο γεωργό» με κοινά στοιχεία σε 
επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να δοθεί ουσία στους 
στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς 
και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον 
πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθεί για ένα σύνολο γενικών 
στόχων που αντικατοπτρίζουν τους 
προσανατολισμούς οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας». Ένα σύνολο ειδικών στόχων θα 
πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω σε 
επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί από τα 
κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ. Ενόψει της ισορροπίας 
μεταξύ των διαστάσεων της βιώσιμης 
ανάπτυξης, σύμφωνα με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων, οι συγκεκριμένοι αυτοί 
στόχοι θα πρέπει να μεταφέρουν τους 
γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο 
συγκεκριμένες προτεραιότητες και να 
λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το κλίμα, 
την ενέργεια και το περιβάλλον.

(11) Προκειμένου να επιδιωχθούν οι 
στόχοι της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς 
και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον 
πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθεί ένα σύνολο γενικών στόχων 
που αντικατοπτρίζουν τους 
προσανατολισμούς οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας». Ένα σύνολο ειδικών στόχων θα 
πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω σε 
επίπεδο Ένωσης και να επιδιωχθεί από τα 
κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ. Ενόψει της ισορροπίας 
μεταξύ των διαστάσεων της βιώσιμης 
ανάπτυξης, σύμφωνα με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων, οι συγκεκριμένοι αυτοί 
στόχοι θα πρέπει να μεταφέρουν τους 
γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο 
συγκεκριμένες προτεραιότητες στον 
οικονομικό, στον περιβαλλοντικό και στον 
κοινωνικό τομέα.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ενώ στα πλαίσια του μοντέλου 
παράδοσης της ΚΓΠ η Ένωση πρέπει να 
ορίσει τους στόχους της Ένωσης και να 
ορίσει τους τύπους των παρεμβάσεων 
καθώς και τις βασικές απαιτήσεις της 
Ένωσης που ισχύουν για τα κράτη μέλη, το 
τελευταίο των κρατών μελών θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αυτού του 
πλαισίου της Ένωσης σε ρυθμίσεις 
στήριξης που ισχύουν για τους 
δικαιούχους. Στα πλαίσια αυτά, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης 
και να διασφαλίζουν ότι το νομικό πλαίσιο 
για τη χορήγηση στήριξης από την Ένωση 
στους δικαιούχους θα βασίζεται στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ και 
θα είναι σύμφωνο με τις αρχές και τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό και στο [Οριζόντια ρύθμιση].

(13) Ενώ στα πλαίσια του μοντέλου 
παράδοσης της ΚΓΠ η Ένωση πρέπει να 
ορίσει τους στόχους της Ένωσης και να 
ορίσει τους τύπους των παρεμβάσεων 
καθώς και τις κοινές απαιτήσεις της 
Ένωσης που ισχύουν για τα κράτη μέλη, το 
τελευταίο των κρατών μελών θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αυτού του 
πλαισίου της Ένωσης σε ρυθμίσεις 
στήριξης που ισχύουν για τους 
δικαιούχους. Στα πλαίσια αυτά, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης 
και να διασφαλίζουν ότι το νομικό πλαίσιο 
για τη χορήγηση στήριξης από την Ένωση 
στους δικαιούχους θα βασίζεται στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ και 
θα είναι σύμφωνο με τις αρχές και τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό και στο [Οριζόντια ρύθμιση].

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο 
άρθρο 10 ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 5 ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται 
κατά την υλοποίηση των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ. Τα κράτη μέλη και 
η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να τηρούν 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 
και να εξασφαλίζουν την 
προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 
της Σύμβασης και σύμφωνα με τη 
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νομοθεσία της Ένωσης για την 
εναρμόνιση των απαιτήσεων 
προσβασιμότητας για προϊόντα και 
υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να αποσκοπούν στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων και στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου, καθώς και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 
Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) δεν θα πρέπει να στηρίζουν 
δράσεις που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε 
μορφή διαχωρισμού, διάκρισης ή 
αποκλεισμού. Οι στόχοι των ταμείων 
αυτών θα πρέπει να επιδιώκονται με 
γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
σύμφωνα με τον στόχο, ο οποίος απορρέει 
από τη Σύμβαση του Aarhus και 
προωθείται από την Ένωση, για τη 
διατήρηση, την προστασία και τη 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 11 και στο άρθρο 191 
παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, και ταυτόχρονα με 
την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει».

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Το μοντέλο υλοποίησης δεν θα 
πρέπει να οδηγεί σε μια κατάσταση όπου 
θα έχουμε 27 διαφορετικές εθνικές 
γεωργικές πολιτικές, με αποτέλεσμα να 
απειλείται το κοινό πνεύμα της ΚΓΠ και 
να δημιουργούνται στρεβλώσεις. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν έναν 
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ορισμένο βαθμό ευελιξίας εντός ενός 
ισχυρού κοινού κανονιστικού πλαισίου.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, η αλλαγή του κλίματος και η 
συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και 
κρίσεις υγειονομικού και 
φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για 
αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την 
τελική ευθύνη για το σχεδιασμό των 
στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα 
αγροκτήματά τους, πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί 
η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί 
θα μπορούν να αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τη διαχείριση του κινδύνου, 
προκειμένου οι γεωργοί να έχουν επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, 
κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
παροχή συμβουλών.

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, οι εμπορικές συμφωνίες με 
τρίτες χώρες, η αλλαγή του κλίματος και η 
συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και 
κρίσεις υγειονομικού και 
φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Οι 
ανισορροπίες στην τροφική αλυσίδα, 
ιδίως σε βάρος του πρωτογενούς τομέα, ο 
οποίος αποτελεί τον «πιο αδύναμο 
κρίκο», επίσης επηρεάζουν αρνητικά το 
εισόδημα των παραγωγών. Για αυτό το 
λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την τελική 
ευθύνη για το σχεδιασμό των στρατηγικών 
σε ό,τι αφορά τα αγροκτήματά τους, πρέπει 
να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε 
να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση 
κινδύνων. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη και οι γεωργοί θα μπορούν να 
αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για 
τη διαχείριση του κινδύνου, προκειμένου 
οι γεωργοί να έχουν επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, 
κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
παροχή συμβουλών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της δράσης για το κλίμα και 
η συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών της Ένωσης αποτελούν πολύ 
μεγάλη προτεραιότητα για το μέλλον της 
γεωργίας και της δασοκομίας της Ένωσης. 
Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα 
πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη 
φιλοδοξία σε ό,τι αφορά αυτούς τους 
στόχους. Δυνάμει του μοντέλου 
λειτουργίας, τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και της αλλαγής του 
κλίματος θα πρέπει να καθοδηγούνται από 
τα αποτελέσματα και το άρθρο 11 της 
ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
θεωρηθεί υποχρέωση επιτεύξεως 
συγκεκριμένου αποτελέσματος.

(16) Η στήριξη και η βελτίωση της 
περιβαλλοντικής προστασίας, της 
βιοποικιλότητας και της γενετικής 
ποικιλότητας στο γεωργικό σύστημα, 
καθώς και της δράσης για το κλίμα και η 
συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
της Ένωσης, αποτελούν πολύ μεγάλη 
προτεραιότητα για το μέλλον της γεωργίας, 
της κηποκομίας και της δασοκομίας της 
Ένωσης. Επομένως, η γενική δομή της 
ΚΓΠ θα πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη 
φιλοδοξία σε ό,τι αφορά αυτούς τους 
στόχους, και ταυτόχρονα να αντανακλά 
επαρκώς τον μεγαλύτερο φόρτο και τις 
μεγαλύτερες απαιτήσεις που επιβαρύνουν 
τους παραγωγούς. Δυνάμει του μοντέλου 
λειτουργίας, τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και της αλλαγής του 
κλίματος θα πρέπει να καθοδηγούνται από 
τα αποτελέσματα και το άρθρο 11 της 
ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
θεωρηθεί υποχρέωση επιτεύξεως 
συγκεκριμένου αποτελέσματος.

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές 
στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 
προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών 
ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις 
δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων σε 
υποδομές, οι υποδομές και οι βασικές 
υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων, 
είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση 
του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις 
περιοχές αυτές, σύμφωνα με το Cork 2.0. 
Η δήλωση, ιδίως μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των 
γενεών, με την προσέλκυση θέσεων 
απασχόλησης και ανάπτυξης της 
Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την 
ανανέωση των γενεών και την ανάπτυξη 
«έξυπνων χωριών» σε ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές 
στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 
προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών 
ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις 
δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων στην 
ευρυζωνικότητα και τη συνδεσιμότητα, 
σε υποδομές και σε βασικές υπηρεσίες, 
καθώς και η διαρροή των νέων, είναι 
θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού στις περιοχές 
αυτές, σύμφωνα με το Cork 2.0. Η 
δήλωση, ιδίως μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των 
γενεών, με την προσέλκυση θέσεων 
απασχόλησης και ανάπτυξης της 
Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές και με 
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
της υποστήριξης των νέων, της 
μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών 
στην αγροτική οικονομία, της ανανέωσης 
των γενεών και της ανάπτυξης «έξυπνων 
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αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 
Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

χωριών» σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή 
ύπαιθρο. Με γνώμονα τη σταθεροποίηση 
και τη διαφοροποίηση της αγροτικής 
οικονομίας, θα πρέπει επίσης να 
υποστηρίζονται η ανάπτυξη, η σύσταση 
και η διατήρηση μη γεωργικών 
επιχειρήσεων. Όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, 
και παράλληλα να προστατεύουν τους 
φυσικούς πόρους. Στα πλαίσια αυτό, τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να 
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση και την ενίσχυση της 
αναπτυξιακής ικανότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων. 
Υπάρχει δυναμικό για ευκαιρίες 
απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές για 
τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους 
τρίτων χωρών, με την προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσής 
τους, ειδικά στο πλαίσιο των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Για την κοινωνικοοικονομική 
βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει ότι, στο 
στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συνεκτικότητα ανάμεσα στην εφαρμογή 
της οδηγίας 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α και 
τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση όσον 
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αφορά τη χρήση των κονδυλίων 
αγροτικής ανάπτυξης.
____________________

1α Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών που ασκούν αυτοτελή 
επαγγελματική δραστηριότητα και για 
την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 180 της 15.7.2010, 
σ. 1).

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να 
εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, το 
οποίο πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσβαση 
ανά πάσα στιγμή σε επαρκή, ασφαλή και 
θρεπτική τροφή. Επιπλέον, θα πρέπει να 
συμβάλει στη βελτίωση της ανταπόκρισης 
της γεωργίας της Ένωσης στις νέες 
κοινωνικές απαιτήσεις όσον αφορά τα 
τρόφιμα και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων και της βιώσιμης 
γεωργικής παραγωγής, της υγιεινότερης 
διατροφής, των απορριμμάτων τροφίμων 
και της καλής διαβίωσης των ζώων. Η 
ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί 
την παραγωγή με συγκεκριμένα και 
πολύτιμα χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα 
θα βοηθά τους αγρότες να προσαρμόζουν 
εκ των προτέρων την παραγωγή τους 
σύμφωνα με τα μηνύματα της αγοράς και 
τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

(17) Η ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να 
εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, το 
οποίο πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσβαση 
ανά πάσα στιγμή σε επαρκή, ασφαλή και 
θρεπτική τροφή. Επιπλέον, θα πρέπει να 
συμβάλει στη βελτίωση της ανταπόκρισης 
της γεωργίας της Ένωσης στις νέες 
κοινωνικές απαιτήσεις όσον αφορά τα 
τρόφιμα και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων και της βιώσιμης 
γεωργικής παραγωγής, της υγιεινότερης 
διατροφής, της ποιοτικής παραγωγής και 
της διαφοροποίησης της ποιότητας, των 
απορριμμάτων τροφίμων και της καλής 
διαβίωσης των ζώων. Η ΚΓΠ θα πρέπει να 
συνεχίσει να προωθεί τη βιώσιμη 
παραγωγή με συγκεκριμένα και πολύτιμα 
χαρακτηριστικά, όπως γεωργικά 
συστήματα υψηλής φυσικής αξίας, ενώ 
παράλληλα θα βοηθά τους αγρότες να 
προσαρμόζουν εκ των προτέρων την 
παραγωγή τους σύμφωνα με τα μηνύματα 
της αγοράς και τις απαιτήσεις των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 21
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης 
κατά της μικροβιακής αντοχής στο 
πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», 
μολονότι ο εμβολιασμός αποτελεί μια 
οικονομικά αποδοτική παρέμβαση 
δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση 
της μικροβιακής αντοχής, το σχετικά 
υψηλότερο κόστος της διάγνωσης, των 
αντιμικροβιακών εναλλακτικών λύσεων 
και του εμβολιασμού σε σύγκριση με τα 
συμβατικά αντιβιοτικά αποτελεί φραγμό 
στην αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού 
των ζώων.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Το πλαίσιο των προτύπων της 
ΚΓΠΚ έχει ως στόχο να συμβάλει στον 
μετριασμό και την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές, στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων όσον αφορά τα ύδατα, 
στην προστασία και την ποιότητα του 
εδάφους και στην προστασία και ποιότητα 
της βιοποικιλότητας. Το πλαίσιο θα πρέπει 
να ενισχυθεί ώστε να ληφθούν ιδίως υπόψη 
οι πρακτικές που έχουν τεθεί μέχρι το 2020 
στο πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού 
των άμεσων ενισχύσεων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης 
βελτίωσης της βιωσιμότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ιδίως της 
διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών. 
Αναγνωρίζεται ότι κάθε ΚΓΠΚ συμβάλλει 
σε πολλαπλούς στόχους. Για την εφαρμογή 
του πλαισίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ορίσουν ένα εθνικό πρότυπο για κάθε ένα 
από τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί σε 
επίπεδο Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα 

(22) Το πλαίσιο των προτύπων της 
ΚΓΠΚ έχει ως στόχο να συμβάλει στον 
μετριασμό και την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές, στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων όσον αφορά τα ύδατα, 
στην προστασία και την ποιότητα του 
εδάφους και στην προστασία και ποιότητα 
της βιοποικιλότητας. Το πλαίσιο θα πρέπει 
να ενισχυθεί ώστε να ληφθούν ιδίως υπόψη 
οι πρακτικές που έχουν τεθεί μέχρι το 2020 
στο πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού 
των άμεσων ενισχύσεων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης 
βελτίωσης της βιωσιμότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
Αναγνωρίζεται ότι κάθε ΚΓΠΚ συμβάλλει 
σε πολλαπλούς στόχους. Για την εφαρμογή 
του πλαισίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ορίσουν ένα εθνικό πρότυπο για κάθε ένα 
από τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί σε 
επίπεδο Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 
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ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 
περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, των 
υφιστάμενων γεωργικών συνθηκών, της 
χρήσης της γης, της αμειψισποράς, των 
γεωργικών πρακτικών και δομών. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καθορίσουν άλλα εθνικά πρότυπα που 
σχετίζονται με τους κύριους στόχους που 
ορίζονται στο Παράρτημα III 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
περιβαλλοντική και κλιματική απόδοση 
του πλαισίου ΚΓΠΚ. Προκειμένου να 
στηριχθούν τόσο οι αγρονομικές όσο και 
οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στο πλαίσιο 
της ΚΓΠΚ, θα καταρτιστούν σχέδια 
διαχείρισης των θρεπτικών συστατικών 
με τη βοήθεια ειδικού ηλεκτρονικού 
εργαλείου αγροτικής βιωσιμότητας το 
οποίο θα διαθέτουν τα κράτη μέλη σε 
μεμονωμένους γεωργούς. Το εργαλείο 
πρέπει να στηρίζει τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη γεωργική εκμετάλλευση, 
αρχής γενομένης από τις ελάχιστες 
λειτουργίες διαχείρισης θρεπτικών 
ουσιών. Μια ευρεία διαλειτουργικότητα 
και ο σπονδυλωτός σχεδιασμός θα πρέπει 
επίσης να διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
προσθήκης και άλλων ηλεκτρονικών 
εφαρμογών και ηλεκτρονικής διαχείρισης 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
Προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών και 
σε όλη την Ένωση, η Επιτροπή μπορεί να 
παράσχει στήριξη στα κράτη μέλη για το 
σχεδιασμό του εργαλείου καθώς και για 
τις απαιτούμενες υπηρεσίες αποθήκευσης 
και επεξεργασίας δεδομένων.

περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, των 
υφιστάμενων γεωργικών συνθηκών, των 
αγρονομικών χαρακτηριστικών των 
διαφόρων παραγωγών, των διαφορών 
μεταξύ ετήσιων καλλιεργειών, μόνιμων 
καλλιεργειών και άλλων ειδικευμένων 
παραγωγών, της χρήσης της γης, της 
αμειψισποράς, των τοπικών και 
παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και 
δομών. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καθορίσουν ισοδύναμες πρακτικές ή 
συστήματα πιστοποίησης με ευεργετικό 
αντίκτυπο στο κλίμα και στο περιβάλλον, 
ίδιου ή ανώτερου επιπέδου σε σύγκριση 
με τον αντίκτυπο της εφαρμογής μίας ή 
περισσότερων πρακτικών ΚΓΠΚ.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι κανονιστικές απαιτήσεις (23) Οι κανονιστικές απαιτήσεις 
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διαχείρισης (ΚΑΔ) θα πρέπει να 
εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη, 
ώστε να καταστούν λειτουργικές σε 
επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και να 
διασφαλιστεί η αναγκαία ίση μεταχείριση 
μεταξύ των γεωργών. Για τη διασφάλιση 
της συνοχής των κανόνων όσον αφορά την 
επιβολή όρων για την ενίσχυση της 
βιωσιμότητας της πολιτικής, οι ΑΣΕ θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τη βασική 
νομοθεσία της Ένωσης για το περιβάλλον, 
τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση 
των ζώων, η εφαρμογή των οποίων σε 
εθνικό επίπεδο συνεπάγεται σαφείς 
υποχρεώσεις για τους μεμονωμένους 
γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων και των 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου11 και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 ή της 
οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου13. 
Για να δοθεί συνέχεια στην κοινή δήλωση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, που προσαρτάται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14, οι σχετικές διατάξεις της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, 
περιλαμβάνονται ως ΚΑΔ στο πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης, 
και ο κατάλογος των προτύπων ΚΓΠΚ 
προσαρμόζεται αναλόγως.

διαχείρισης (ΚΑΔ) θα πρέπει να 
εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη, 
ώστε να καταστούν λειτουργικές σε 
επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και να 
διασφαλιστεί η αναγκαία ίση μεταχείριση 
μεταξύ των γεωργών. Για τη διασφάλιση 
της συνοχής των κανόνων όσον αφορά την 
επιβολή όρων για την ενίσχυση της 
βιωσιμότητας της πολιτικής, οι ΑΣΕ θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τη βασική 
νομοθεσία της Ένωσης για το περιβάλλον, 
τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση 
των ζώων, η εφαρμογή των οποίων σε 
εθνικό επίπεδο συνεπάγεται σαφείς 
υποχρεώσεις για τους μεμονωμένους 
γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων και των 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου11 και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 ή της 
οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου13. 
Για να δοθεί συνέχεια στην κοινή δήλωση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, που προσαρτάται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14, οι σχετικές διατάξεις της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 (της 
οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα) και της 
οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, 
περιλαμβάνονται ως ΚΑΔ στο πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης, 
και ο κατάλογος των προτύπων ΚΓΠΚ 
προσαρμόζεται αναλόγως.

____________________ ____________________
11. Οδηγία 92/43/EOK του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7).

11. Οδηγία 92/43/EOK του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7).

12. Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
30ής Νοεμβρίου 2009 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 

12. Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
30ής Νοεμβρίου 2009 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 
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της 26.1.2010, σ. 7). της 26.1.2010, σ. 7).
13. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την 
προστασία των υδάτων από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ 
L 375 της 31.12.1991, σ. 1).

13. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την 
προστασία των υδάτων από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ 
L 375 της 31.12.1991, σ. 1).

14. Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 
2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 
549).

14. Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 
2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 
549).

15. Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 
22.12.2000, σ. 1).

15. Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 
22.12.2000, σ. 1).

16. Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71).

16. Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71).

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν τέτοια συστήματα 
παροχής γεωργικών συμβουλών ώστε να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών 
επιχειρήσεων, καλύπτοντας την 

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παρέχουν υψηλής ποιότητας συστήματα 
παροχής γεωργικών συμβουλών ώστε να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών 
επιχειρήσεων, καλύπτοντας την 
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οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
διάσταση και να εντοπίσουν τις αναγκαίες 
βελτιώσεις όλων των μέτρων για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για 
την ΚΓΠ. Τα εν λόγω συστήματα παροχής 
συμβουλών θα βοηθήσουν τους αγρότες 
και άλλους δικαιούχους της στήριξης της 
ΚΓΠ να συνειδητοποιήσουν της σχέσης 
μεταξύ διαχείρισης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης της γης, 
αφενός, και ορισμένων προδιαγραφών, 
απαιτήσεων και πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών, αφετέρου. Ο κατάλογος αυτός 
περιλαμβάνει πρότυπα που ισχύουν ή είναι 
απαραίτητα για τους γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους της ΚΓΠ και περιλαμβάνονται 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καθώς 
και εκείνα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία για τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση 
φυτοφαρμάκων, καθώς και τις 
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση 
αντοχής στα αντιμικροβιακά και τη 
διαχείριση κινδύνων. Προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα των συμβουλών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν 
συμβούλους στα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS), 
προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν 
σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία.

οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
διάσταση και να εντοπίσουν τις αναγκαίες 
βελτιώσεις όλων των μέτρων για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για 
την ΚΓΠ. Τα εν λόγω συστήματα παροχής 
συμβουλών θα βοηθήσουν τους αγρότες 
και άλλους δικαιούχους της στήριξης της 
ΚΓΠ να συνειδητοποιήσουν της σχέσης 
μεταξύ διαχείρισης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης της γης, 
αφενός, και ορισμένων προδιαγραφών, 
απαιτήσεων και πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών, αφετέρου. Ο κατάλογος αυτός 
περιλαμβάνει πρότυπα που ισχύουν ή είναι 
απαραίτητα για τους γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους της ΚΓΠ και περιλαμβάνονται 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καθώς 
και εκείνα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία για τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση 
φυτοφαρμάκων, καθώς και τις 
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση 
αντοχής στα αντιμικροβιακά και τη 
διαχείριση κινδύνων. Προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα των συμβουλών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν 
συμβούλους στα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS), 
προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν 
σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία. Οποιεσδήποτε 
ενωσιακές πρωτοβουλίες που αφορούν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και καινοτόμα 
συστήματα θα πρέπει να βασίζονται, στο 
μέτρο του δυνατού, σε υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(26) Η νομοθεσία της Ένωσης πρέπει να 
προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θέτουν προϋποθέσεις στο ελάχιστο 
εμβαδόν για τη λήψη αποσυνδεδεμένων 
ενισχύσεων στο στρατηγικό τους σχέδιο 
για την ΚΓΠ. Οι απαιτήσεις και 
προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να 
συνδέονται με την ανάγκη αποφυγής της 
υπερβολικής διοικητικής επιβάρυνσης που 
προκαλείται από τη διαχείριση 
πολυάριθμων πληρωμών μικρών ποσών 
και από τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής συμβολής της στήριξης 
στους στόχους της ΚΓΠ στους οποίους 
συμβάλλουν οι αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις. Προκειμένου να διασφαλισθεί 
ένα ελάχιστο επίπεδο στήριξης του 
γεωργικού εισοδήματος για όλους τους 
πραγματικούς γεωργούς, καθώς και να 
τηρηθεί ο στόχος της Συνθήκης για τη 
διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για 
τη γεωργική κοινότητα, θα πρέπει να 
καθοριστεί μια ετήσια αποσυνδεδεμένη 
ενίσχυση ανά περιοχή ως είδος 
παρέμβασης στη «βασική εισοδηματική 
στήριξη για τη βιωσιμότητα». Για την 
καλύτερη στόχευση της εν λόγω στήριξης, 
τα ποσά των ενισχύσεων δύνανται να 
διαφοροποιηθούν, ανά ομάδες περιοχών, 
βάσει κοινωνικοοικονομικών ή/και 
γεωπονικών συνθηκών. Προκειμένου να 
αποφευχθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις 
για το εισόδημα των γεωργών, τα κράτη 
μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
εφαρμόσουν τη βασική εισοδηματική 
στήριξη για την αειφορία με βάση τα 
δικαιώματα ενίσχυσης. Στην περίπτωση 
αυτή, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω σύγκλιση 
θα πρέπει να είναι ανάλογη με την αξία 
που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο των 
καθεστώτων βασικών ενισχύσεων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
πληρωμές για γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να επιτύχουν περαιτέρω σύγκλιση 
προκειμένου να συνεχίσουν να 

(26) Η νομοθεσία της Ένωσης πρέπει να 
προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θέτουν προϋποθέσεις στο ελάχιστο 
εμβαδόν για τη λήψη αποσυνδεδεμένων 
ενισχύσεων στο στρατηγικό τους σχέδιο 
για την ΚΓΠ. Οι απαιτήσεις και 
προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να 
συνδέονται με την ανάγκη αποφυγής της 
υπερβολικής διοικητικής επιβάρυνσης που 
προκαλείται από τη διαχείριση 
πολυάριθμων πληρωμών μικρών ποσών 
και από τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής συμβολής της στήριξης 
στους στόχους της ΚΓΠ στους οποίους 
συμβάλλουν οι αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις. Προκειμένου να διασφαλισθεί 
ένα ελάχιστο επίπεδο στήριξης του 
γεωργικού εισοδήματος για όλους τους 
ενεργούς γεωργούς, καθώς και να τηρηθεί 
ο στόχος της Συνθήκης για τη διασφάλιση 
δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τη γεωργική 
κοινότητα, θα πρέπει να καθοριστεί μια 
ετήσια αποσυνδεδεμένη ενίσχυση ανά 
περιοχή ως είδος παρέμβασης στη «βασική 
εισοδηματική στήριξη για τη 
βιωσιμότητα». Για την καλύτερη στόχευση 
της εν λόγω στήριξης, τα ποσά των 
ενισχύσεων δύνανται να διαφοροποιηθούν, 
ανά ομάδες περιοχών, βάσει 
κοινωνικοοικονομικών, περιβαλλοντικών 
ή/και γεωπονικών συνθηκών. Προκειμένου 
να αποφευχθούν οι καταστροφικές 
επιπτώσεις για το εισόδημα των γεωργών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
εφαρμόσουν τη βασική εισοδηματική 
στήριξη για την αειφορία με βάση τα 
δικαιώματα ενίσχυσης. Στην περίπτωση 
αυτή, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω σύγκλιση 
θα πρέπει να είναι ανάλογη με την αξία 
που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο των 
καθεστώτων βασικών ενισχύσεων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
πληρωμές για γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να επιτύχουν περαιτέρω σύγκλιση 
προκειμένου να μεταβούν σταδιακά σε 



RR\1184165EL.docx 27/860 PE627.760v03-00

EL

απομακρύνονται σταδιακά από ιστορικές 
αξίες.

πλήρη σύγκλιση έως το 2026.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Η εισοδηματική στήριξη μέσω της 
ΚΓΠ συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη 
σταθερότητα και στη βιωσιμότητα 
πολλών μικρών και οικογενειακών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, αλλά μολονότι έχουν 
αυξηθεί οι προσδοκίες έναντι των 
γεωργών, οι χρηματικές ενισχύσεις έχουν 
παραμείνει στάσιμες. Το συνολικό μερίδιο 
της ΚΓΠ στην ΕΕ μειώνεται, ενώ οι 
κρίσεις στην αγορά του συγκεκριμένου 
τομέα και ο φθίνων αριθμός των ενεργών 
γεωργών εξακολουθούν να απειλούν την 
επιβίωση του τομέα. Το μοντέλο της 
οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να προστατεύεται ως γενικός 
στόχος της ΚΓΠ και μέσω των 
στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών, 
και έτσι να εξασφαλίζεται κατάλληλο 
περιθώριο για τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει το μοντέλο αυτό όσον 
αφορά τη συμβολή του στον κοινωνικό 
ιστό της αγροτικής ζωής και την παροχή 
ενός τρόπου ζωής για πολλούς κατοίκους 
της υπαίθρου. Οι οικογενειακές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις συμβάλλουν στη βιώσιμη 
παραγωγή τροφίμων, στη διατήρηση των 
φυσικών πόρων, στις ανάγκες 
διαφοροποίησης και στη διασφάλιση της 
επισιτιστικής ασφάλειας. Οι πρώτοι 
γεωργοί που θα πληγούν από τις 
τεράστιες πιέσεις της παγκοσμιοποίησης 
θα είναι εκείνοι που εφαρμόζουν το 
μοντέλο της μικρής οικογενειακής 
γεωργικής εκμετάλλευσης. Μια τέτοια 
κατάσταση θα αποτελέσει εμφανή 
αδυναμία επίτευξης των στόχων της ΚΓΠ 
και θα υπονομεύσει το επιχείρημα υπέρ 
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της στήριξης της ΚΓΠ στο μέλλον. Ως εκ 
τούτου, τα στρατηγικά σχέδια για την 
ΚΓΠ θα πρέπει να επιδιώκουν τη 
διατήρηση της προστασίας αυτού του 
μοντέλου γεωργίας μέσω των ειδικών 
στόχων τους.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις παραμένουν ο 
ακρογωνιαίος λίθος της γεωργίας της 
Ένωσης, καθώς διαδραματίζουν ζωτικό 
ρόλο στη στήριξη της απασχόλησης στην 
ύπαιθρο και συμβάλλουν στην εδαφική 
ανάπτυξη. Προκειμένου να προωθηθεί μια 
πιο ισορροπημένη κατανομή της στήριξης 
και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για 
τους δικαιούχους μικρών ποσών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
προσφέρουν στους μικροκαλλιεργητές τη 
δυνατότητα αντικατάστασης των άλλων 
άμεσων ενισχύσεων με την καταβολή ενός 
κατ’ αποκοπήν ποσού.

(28) Οι μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις παραμένουν ο 
ακρογωνιαίος λίθος της γεωργίας της 
Ένωσης, καθώς διαδραματίζουν ζωτικό 
ρόλο στη στήριξη της απασχόλησης στην 
ύπαιθρο και συμβάλλουν στην εδαφική 
ανάπτυξη. Προκειμένου να προωθηθεί μια 
πιο ισορροπημένη κατανομή της στήριξης 
και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για 
τους δικαιούχους μικρών ποσών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
προσφέρουν στους μικροκαλλιεργητές τη 
δυνατότητα αντικατάστασης των άμεσων 
ενισχύσεων με την καταβολή ενός κατ’ 
αποκοπήν ποσού. Ωστόσο, προκειμένου 
να μειωθεί περαιτέρω ο διοικητικός 
φόρτος, θα πρέπει να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να συμπεριλαμβάνουν 
αυτομάτως ορισμένους γεωργούς, αρχικά, 
στο απλουστευμένο καθεστώς και να τους 
παρέχουν τη δυνατότητα να 
αποχωρήσουν από αυτό εντός 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 
Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, θα πρέπει τα κράτη μέλη 
να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν ένα 
μειωμένο σύστημα ελέγχου όσον αφορά 
τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις για 
τους μικροκαλλιεργητές που συμμετέχουν 
στο απλουστευμένο σύστημα.

Τροπολογία 28
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Η βιολογική γεωργία 
αναπτύσσεται σε πολλά κράτη μέλη και 
έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να 
παρέχει δημόσια αγαθά, να διατηρεί τις 
υπηρεσίες οικοσυστημάτων και τους 
φυσικούς πόρους, να μειώνει τις εισροές, 
να προσελκύει νεαρούς γεωργούς, και 
ιδίως τις γυναίκες, να δημιουργεί θέσεις 
εργασίας, να εφαρμόζει πειραματικά νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα, να 
ανταποκρίνεται στις κοινωνιακές 
απαιτήσεις και να αναζωογονεί τις 
αγροτικές περιοχές. Ωστόσο, η ζήτηση 
για βιολογικά προϊόντα εξακολουθεί να 
αυξάνεται με μεγαλύτερους ρυθμούς από 
ό,τι η παραγωγή. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ 
περιλαμβάνουν στόχους όσον αφορά την 
αύξηση του μεριδίου γεωργικών 
εκτάσεων υπό βιολογική διαχείριση, 
προκειμένου να ικανοποιηθεί η 
αυξανόμενη ζήτηση για βιολογικά 
προϊόντα, και την ανάπτυξη ολόκληρης 
της αλυσίδας εφοδιασμού βιολογικών 
προϊόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν τη 
μετατροπή σε βιολογικές καλλιέργειες και 
τη διαχείρισή τους με τη λήψη μέτρων 
αγροτικής ανάπτυξης, με την υλοποίηση 
οικολογικών προγραμμάτων, ή με 
συνδυασμό των δύο, και θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι ο διαθέσιμος 
προϋπολογισμός αντιστοιχεί στην 
αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, 
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών 
αναγκών και της πραγματικής κατάστασης 
των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
βάσει των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, να καταρτίσουν οικολογικά 
προγράμματα προαιρετικά για τους 
γεωργούς, τα οποία θα πρέπει να 
συντονίζονται πλήρως με τις άλλες 
σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα πρέπει να 
οριστούν από τα κράτη μέλη ως ενισχύσεις 
που χορηγείται είτε για κίνητρα είτε ως 
αμοιβή για την παροχή δημόσιων αγαθών 
με γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το 
περιβάλλον και το κλίμα είτε ως 
αποζημίωση για την εισαγωγή αυτών των 
πρακτικών. Και στις δύο περιπτώσεις 
στόχος είναι η ενίσχυση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια 
πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις που ήδη προβλέπονται από 
το σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν τη θέσπιση 
οικολογικών συστημάτων για γεωργικές 
πρακτικές, όπως η ενισχυμένη διαχείριση 
των μόνιμων βοσκοτόπων και των 
χαρακτηριστικών τοπίου και η βιολογική 
γεωργία. Τα καθεστώτα αυτά μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν και «καθεστώτα 
εισόδου», τα οποία ενδεχομένως να 
αποτελέσουν προϋπόθεση για την ανάληψη 
πιο φιλόδοξων δεσμεύσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη.

(31) Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, 
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών 
αναγκών και της πραγματικής κατάστασης 
των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
βάσει των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, να καταρτίσουν οικολογικά 
προγράμματα προαιρετικά για τους 
γεωργούς, τα οποία θα πρέπει να 
συντονίζονται πλήρως με τις άλλες 
σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα πρέπει να 
οριστούν από τα κράτη μέλη ως ενισχύσεις 
που χορηγούνται προκειμένου να δοθεί 
κίνητρο και αμοιβή για την παροχή 
δημόσιων αγαθών με γεωργικές πρακτικές 
ευεργετικές για το περιβάλλον και το 
κλίμα, στόχος δε είναι η ενίσχυση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια θα 
πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις που ήδη προβλέπονται από 
το σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν τη θέσπιση 
οικολογικών συστημάτων για να 
προωθήσουν ωφέλιμα για το περιβάλλον 
μοντέλα παραγωγής, ιδίως την εκτατική 
κτηνοτροφία, και να προωθήσουν κάθε 
είδους γεωργικές πρακτικές, όπως η 
ενισχυμένη διαχείριση των μόνιμων 
βοσκοτόπων και των χαρακτηριστικών 
τοπίου, καθώς και τα συστήματα 
περιβαλλοντικής πιστοποίησης, όπως η 
βιολογική γεωργία, η ολοκληρωμένη 
παραγωγή ή η γεωργία διατήρησης. Τα 
καθεστώτα αυτά μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν μέτρα διαφορετικής 
φύσης από τις περιβαλλοντικές και 
κλιματικές δεσμεύσεις για την αγροτική 
ανάπτυξη, καθώς και μέτρα της ίδιας 
φύσης που μπορούν να χαρακτηριστούν 
«καθεστώτα εισόδου», τα οποία 
ενδεχομένως να αποτελέσουν προϋπόθεση 
για την ανάληψη πιο φιλόδοξων 
δεσμεύσεων για την αγροτική ανάπτυξη.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση της συνδεδεμένης στήριξης 
του εισοδήματος με τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης. Αυτό 
περιλαμβάνει ιδίως τις απαιτήσεις του 
μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
και των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής για τους ελαιούχους σπόρους 
στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ17, όπως 
εφαρμόζεται μετά από αλλαγές στην 
ξεχωριστή βασική έκταση της ΕΕ για 
ελαιούχους σπόρους μετά από αλλαγές 
στη σύνθεση της ΕΕ. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό αυτό 
και να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες.

διαγράφεται

_________________
17 Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της 
Οικονομικής Κοινότητας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο 
πλαίσιο της ΓΣΔΕ για τους ελαιούχους 
σπόρους (ΕΕ L 147 της 18.6.1993).

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Οι τομεακοί τύποι παρεμβάσεων 
χρειάζονται για να συμβάλουν στην 
επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και να 
ενισχύσουν τις συνέργειες με άλλα μέσα 
της ΚΓΠ. Σύμφωνα με το μοντέλο 
υλοποίησης, οι βασικές προϋποθέσεις 
σχετικά με το περιεχόμενο και τους 
στόχους των για τέτοιου είδους τομεακών 
παρεμβάσεων θα πρέπει να καθοριστούν 

(35) Οι τομεακοί τύποι παρεμβάσεων 
χρειάζονται για να συμβάλουν στην 
επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και να 
ενισχύσουν τις συνέργειες με άλλα μέσα 
της ΚΓΠ. Σύμφωνα με το μοντέλο 
υλοποίησης, οι βασικές προϋποθέσεις 
σχετικά με το περιεχόμενο και τους 
στόχους των για τέτοιου είδους τομεακών 
παρεμβάσεων θα πρέπει να καθοριστούν 
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σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά και να 
αποφευχθούν οι συνθήκες άνισου και 
αθέμιτου ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να δικαιολογήσουν την ένταξή τους 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ 
και να διασφαλίσουν τη συνοχή τους με 
άλλες παρεμβάσεις ανά και σε τομεακό 
επίπεδο. Οι γενικοί τύποι παρεμβάσεων 
που πρέπει να ή που θα θεσπιστούν σε 
επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να καλύπτουν 
τους κλάδους των οπωροκηπευτικών, του 
οίνου, των μελισσοκομικών προϊόντων, 
του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων 
ελιών, του λυκίσκου και άλλων προϊόντων 
που θα καθοριστούν και για τα οποία 
θεωρείται ότι έχουν θεσπιστεί τομεακά 
προγράμματα ευεργετικές επιπτώσεις στην 
επίτευξη ορισμένων ή όλων των γενικών 
και ειδικών στόχων της ΚΓΠ που επιδιώκει 
ο παρών κανονισμός.

σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά και να 
αποφευχθούν οι συνθήκες άνισου και 
αθέμιτου ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να δικαιολογήσουν την ένταξή τους 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ 
και να διασφαλίσουν τη συνοχή τους με 
άλλες παρεμβάσεις ανά και σε τομεακό 
επίπεδο. Οι γενικοί τύποι παρεμβάσεων 
που πρέπει να ή που θα θεσπιστούν σε 
επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να καλύπτουν 
τους κλάδους των οπωροκηπευτικών, του 
οίνου, των μελισσοκομικών προϊόντων, 
του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων 
ελιών, του λυκίσκου και άλλων προϊόντων 
που καθορίζονται στο άρθρο 39 και για τα 
οποία θεωρείται ότι έχουν θεσπιστεί 
τομεακά προγράμματα ευεργετικές 
επιπτώσεις στην επίτευξη ορισμένων ή 
όλων των γενικών και ειδικών στόχων της 
ΚΓΠ που επιδιώκει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Με γνώμονα την αύξηση των 
κονδυλίων που προβλέπονται για τον 
τομέα της μελισσοκομίας, αλλά και τον 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο εν 
λόγω τομέας στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και στην παραγωγή 
τροφίμων, κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί 
επίσης το ανώτατο όριο ενωσιακής 
συγχρηματοδότησης και να ληφθούν νέα 
επιλέξιμα μέτρα που έχουν ως στόχο να 
στηρίξουν την ανάπτυξη του τομέα.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για 
την αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές 
καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά τις βασικές προϋποθέσεις για 
τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κριτήρια 
επιλογής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή διακριτική 
ευχέρεια για να καθορίσουν 
συγκεκριμένους όρους ανάλογα με τις 
ανάγκες τους. Τα είδη παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνουν 
ενισχύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και άλλες διαχειριστικές δεσμεύσεις τις 
οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές τους ανάγκες. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν 
πληρωμές σε γεωργούς και άλλους 
διαχειριστές της γης, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση 
δεσμεύσεις διαχείρισης που συμβάλλουν 
στην άμβλυνση και προσαρμογή της 
κλιματικής αλλαγής και στην προστασία 
και βελτίωση του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και 
της ποσότητας των υδάτων, της ποιότητας 
του αέρα, του εδάφους, και 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
δεσμεύσεων στο Natura 2000 και της 
στήριξης της γενετικής ποικιλότητας. Η 
στήριξη μέσω και βάσει πληρωμών για 
δεσμεύσεις διαχείρισης μπορεί επίσης να 
χορηγηθεί με τη μορφή τοπικών, 
ολοκληρωμένων ή συνεργατικών 
προσεγγίσεων και παρεμβάσεων βάσει 
αποτελεσμάτων.

(37) Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για 
την αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές 
καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά τις βασικές προϋποθέσεις για 
τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κριτήρια 
επιλογής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή διακριτική 
ευχέρεια για να καθορίσουν 
συγκεκριμένους όρους ανάλογα με τις 
ανάγκες τους. Τα είδη παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνουν 
ενισχύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και άλλες διαχειριστικές δεσμεύσεις τις 
οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές τους ανάγκες. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν 
πληρωμές σε γεωργούς, σε ομάδες 
γεωργών και άλλους διαχειριστές της γης, 
οι οποίοι αναλαμβάνουν σε εθελοντική 
βάση δεσμεύσεις διαχείρισης που 
συμβάλλουν στην άμβλυνση και 
προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και 
στην προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της 
ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων, 
της ποιότητας του αέρα, του εδάφους, και 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
δεσμεύσεων στο Natura 2000 και σε 
περιοχές υψηλής φυσικής αξίας, και της 
στήριξης της γενετικής ποικιλότητας. Η 
στήριξη μέσω και βάσει πληρωμών για 
δεσμεύσεις διαχείρισης μπορεί επίσης να 
χορηγηθεί με τη μορφή τοπικών, 
ολοκληρωμένων, συλλογικών ή 
συνεργατικών προσεγγίσεων και 
παρεμβάσεων βάσει αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η στήριξη των δεσμεύσεων 
διαχείρισης μπορεί να περιλαμβάνει 
πριμοδότηση της βιολογικής γεωργίας για 
τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων 
βιολογικών εκτάσεων· ενισχύσεις για 
άλλους τύπους παρεμβάσεων που 
υποστηρίζουν συστήματα παραγωγής 
φιλικών προς το περιβάλλον, όπως η αγρο-
οικολογία, η γεωργία διατήρησης και η 
ολοκληρωμένη παραγωγή· 
δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές 
υπηρεσίες και διατήρηση των δασών· 
πριμοδότηση για τα δάση και τη θέσπιση 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων· ορθή 
μεταχείριση των ζώων· διατήρηση, 
βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των 
γενετικών πόρων. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να θεσπίσουν και άλλα καθεστώτα 
παρεμβάσεων βάσει των αναγκών τους. Οι 
ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτει το 
πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν 
εισόδημα που απορρέει μόνο από 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα βασικά 
σημεία των υποχρεωτικών προτύπων και 
προϋποθέσεων που καθορίζονται στο 
δίκαιο της Ένωσης και των εθνικών 
νομοθεσιών, καθώς και των προϋποθέσεων 
που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
για την ΚΓΠ. Οι δεσμεύσεις που 
σχετίζονται με αυτού του είδους τις 
παρεμβάσεις μπορούν να αναληφθούν για 
προκαθορισμένη ετήσια ή πολυετή περίοδο 
και ενδέχεται να υπερβούν τα επτά έτη, 
όταν είναι δεόντως αιτιολογημένα.

(38) Η στήριξη των δεσμεύσεων 
διαχείρισης μπορεί να περιλαμβάνει 
πριμοδότηση της βιολογικής γεωργίας για 
τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων 
βιολογικών εκτάσεων· ενισχύσεις για 
άλλους τύπους παρεμβάσεων που 
υποστηρίζουν συστήματα παραγωγής 
φιλικών προς το περιβάλλον, όπως η 
γεωργία υψηλής φυσικής αξίας, η αγρο-
οικολογία, η γεωργία διατήρησης και η 
ολοκληρωμένη παραγωγή· 
δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές 
υπηρεσίες και διατήρηση των δασών· 
πριμοδότηση για τα δάση και τη θέσπιση 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων· 
προστασία των παραδοσιακών 
γεωργικών τοπίων· ορθή μεταχείριση των 
ζώων· διατήρηση, βιώσιμη χρήση και 
ανάπτυξη των γενετικών πόρων. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να θεσπίσουν και άλλα 
καθεστώτα παρεμβάσεων βάσει των 
αναγκών τους και μπορούν να ενισχύσουν 
τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που 
προορίζονται ειδικά για τον τομέα της 
μελισσοκομίας και ισχύουν ήδη σε 
ορισμένες περιφέρειες της Ένωσης, αλλά 
και να αναπτύξουν περαιτέρω μέτρα. Οι 
ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτει το 
πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν 
εισόδημα που απορρέει μόνο από 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα βασικά 
σημεία των υποχρεωτικών προτύπων και 
προϋποθέσεων που καθορίζονται στο 
δίκαιο της Ένωσης και των εθνικών 
νομοθεσιών, καθώς και των προϋποθέσεων 
που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
για την ΚΓΠ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να παρέχουν οικονομικά κίνητρα 
στους δικαιούχους. Οι δεσμεύσεις που 
σχετίζονται με αυτού του είδους τις 
παρεμβάσεις μπορούν να αναληφθούν για 
προκαθορισμένη ετήσια ή πολυετή περίοδο 
και ενδέχεται να υπερβούν τα επτά έτη, 
όταν είναι δεόντως αιτιολογημένα.

Τροπολογία 35
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα μέτρα για τη δασοκομία πρέπει 
να συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
Δασικής Στρατηγικής της Ένωσης και να 
βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά 
προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των 
κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να 
βασίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν 
από τον κανονισμό για την συμπερίληψη 
των εκπομπών και των απορροφήσεων 
αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γης, τη 
χρήση της γης και τη δασοκομία 
[Κανονισμός LULUCF] και εκείνων που 
ελήφθησαν στις υπουργικές διασκέψεις 
για την προστασία των δασών στην 
Ευρώπη. Οι παρεμβάσεις πρέπει να 
βασίζονται σε σχέδια διαχείρισης δασών ή 
σε ισοδύναμα μέσα και μπορεί να 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και την αειφόρο διαχείριση των 
δασών, συμπεριλαμβανομένης της 
δάσωσης της γης και της δημιουργίας και 
αναγέννησης των γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων· την προστασία, 
αποκατάσταση και βελτίωση των δασικών 
πόρων, λαμβανομένων υπόψη των 
αναγκών προσαρμογής· επενδύσεις για τη 
διασφάλιση και ενίσχυση της διατήρησης 
και ανθεκτικότητας των δασών και την 
παροχή δασικών οικοσυστημάτων και 
υπηρεσιών για το κλίμα· και μέτρα και 
επενδύσεις για την υποστήριξη της 
ανανεώσιμης ενέργειας και της βιο-
οικονομίας.

(39) Τα μέτρα για τη δασοκομία πρέπει 
να συμβάλλουν στη διεύρυνση της 
χρήσης των γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων και στην εφαρμογή της 
Δασικής Στρατηγικής της Ένωσης και να 
βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά 
προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των 
κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να 
βασίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν 
από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/841 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α για τη συμπερίληψη των 
εκπομπών και των απορροφήσεων αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση γης, τη χρήση 
της γης και τη δασοκομία και στις 
δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι υπουργικές 
διασκέψεις για την προστασία των δασών 
στην Ευρώπη. Οι παρεμβάσεις πρέπει να 
βασίζονται σε σχέδια διαχείρισης δασών ή 
σε ισοδύναμα μέσα και μπορεί να 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και την αειφόρο διαχείριση των 
δασών, συμπεριλαμβανομένης της 
δάσωσης της γης, της πρόληψης των 
πυρκαγιών και της δημιουργίας και 
αναγέννησης των γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων· την προστασία, 
αποκατάσταση και βελτίωση των δασικών 
πόρων, λαμβανομένων υπόψη των 
αναγκών προσαρμογής· επενδύσεις για τη 
διασφάλιση και ενίσχυση της διατήρησης 
και ανθεκτικότητας των δασών και την 
παροχή δασικών οικοσυστημάτων και 
υπηρεσιών για το κλίμα· και μέτρα και 
επενδύσεις για την υποστήριξη της 
ανανεώσιμης ενέργειας και της βιο-
οικονομίας.

_____________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/841 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, 
σχετικά με τη συμπερίληψη των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των 
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απορροφήσεων από δραστηριότητες 
χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και 
δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και 
την ενέργεια έως το 2030, καθώς και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 
αριθ. 525/2013 και της απόφασης (EE) 
αριθ. 529/2013/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 
19.6.2018, σ. 1).

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 
δίκαιο εισόδημα και ένας ανθεκτικός 
γεωργικός τομέας σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν στήριξη σε 
γεωργούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
φυσικούς και άλλους ειδικούς για την 
εκάστοτε περιοχή περιορισμούς. Όσον 
αφορά τις ενισχύσεις για περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς, θα συνεχίσει να 
ισχύει η πολιτική για την αγροτική 
ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. Η 
ΚΓΠ, προκειμένου να προσδώσει 
βελτιωμένη προστιθέμενη αξία στο 
περιβάλλον και να ενισχύσει τις συνέργειές 
της με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη 
φύση και τη βιοποικιλότητα, είναι 
απαραίτητο να διατηρηθεί χωριστό μέτρο 
με στόχο την αποζημίωση των δικαιούχων 
για τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με 
την εφαρμογή των οδηγιών πλαισίου 
Natura 2000. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξακολουθήσει να παρέχεται στήριξη 
στους γεωργούς και τους 
δασοκαλλιεργητές για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων μειονεκτημάτων που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
και τη συμβολή στην αποτελεσματική 
διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Θα 
πρέπει επίσης να διατεθεί στήριξη στους 

(40) Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 
δίκαιο εισόδημα και ένας ανθεκτικός 
γεωργικός τομέας σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν στήριξη σε 
γεωργούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
φυσικούς και άλλους ειδικούς για την 
εκάστοτε περιοχή περιορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των ορεινών και 
των νησιωτικών περιοχών. Όσον αφορά 
τις ενισχύσεις για περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς, θα συνεχίσει να 
ισχύει η πολιτική για την αγροτική 
ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. Η 
ΚΓΠ, προκειμένου να προσδώσει 
βελτιωμένη προστιθέμενη αξία στο 
περιβάλλον και να ενισχύσει τις συνέργειές 
της με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη 
φύση και τη βιοποικιλότητα, είναι 
απαραίτητο να διατηρηθεί χωριστό μέτρο 
με στόχο την αποζημίωση των δικαιούχων 
για τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με 
την υλοποίηση του δικτύου Natura 2000, 
το οποίο συγκροτήθηκε με την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου1α, και την 
εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξακολουθήσει να παρέχεται στήριξη 
στους γεωργούς και τους 
δασοκαλλιεργητές για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων μειονεκτημάτων που 
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γεωργούς ώστε να βοηθηθούν αυτοί για 
την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων 
στις λεκάνες απορροής ποταμών που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα. Η στήριξη πρέπει 
να συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις 
που περιγράφονται στα Στρατηγικά Σχέδια 
της ΚΓΠ που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές προς τους 
γεωργούς δεν θα οδηγήσουν σε διπλή 
χρηματοδότηση με τα οικολογικά 
συστήματα. Επιπλέον, οι ειδικές ανάγκες 
των περιοχών Natura 2000 θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη από τα κράτη μέλη στον 
συνολικό σχεδιασμό των στρατηγικών 
τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
και τη συμβολή στην αποτελεσματική 
διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Θα 
πρέπει επίσης να διατεθεί στήριξη στους 
γεωργούς ώστε να βοηθηθούν αυτοί για 
την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων 
στις λεκάνες απορροής ποταμών που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα. Η στήριξη πρέπει 
να συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις 
που περιγράφονται στα Στρατηγικά Σχέδια 
της ΚΓΠ που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές προς τους 
γεωργούς δεν θα οδηγήσουν σε διπλή 
χρηματοδότηση με τα οικολογικά 
συστήματα, και ταυτόχρονα να 
ενσωματώσουν επαρκή ευελιξία στα 
στρατηγικά σχέδια ώστε να διευκολύνεται 
η συμπληρωματικότητα των διαφόρων 
παρεμβάσεων. Επιπλέον, οι ειδικές 
ανάγκες των περιοχών Natura 2000 θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα κράτη 
μέλη στον συνολικό σχεδιασμό των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

____________________
1α Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 
της 22.7.1992, σ. 7).

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει 
επίσης να επιδιωχθούν με την υποστήριξη 
επενδύσεων τόσο παραγωγικών όσο και μη 
παραγωγικών, τόσο σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις όσο και εκτός αυτών. 
Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να αφορούν 

(41) Οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει 
επίσης να επιδιωχθούν με την υποστήριξη 
επενδύσεων τόσο παραγωγικών όσο και μη 
παραγωγικών, οι οποίες αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
εκμεταλλεύσεων. Τέτοιες επενδύσεις 
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μεταξύ άλλων υποδομές που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της 
γεωργίας και της δασοκομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
γεωργικές και δασικές εκτάσεις, του 
αναδασμού και βελτίωσης της γης, των 
γεωργοδασικών πρακτικών και της 
παροχής και εξοικονόμησης ενέργειας και 
νερού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή των στρατηγικών σχεδίων για την 
ΚΓΠ με τους στόχους της Ένωσης, καθώς 
και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών, στον εν λόγω κανονισμό 
περιλαμβάνεται ένας αρνητικός κατάλογος 
επενδυτικών θεμάτων.

μπορεί να αφορούν μεταξύ άλλων 
υποδομές που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή της γεωργίας και της 
δασοκομίας στην κλιματική αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
γεωργικές και δασικές εκτάσεις, του 
αναδασμού και της βελτίωσης της γης, των 
γεωργοδασικών πρακτικών, και της 
παροχής και εξοικονόμησης ενέργειας και 
νερού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή των στρατηγικών σχεδίων για την 
ΚΓΠ με τους στόχους της Ένωσης, καθώς 
και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών, στον εν λόγω κανονισμό 
περιλαμβάνεται ένας αρνητικός κατάλογος 
επενδυτικών θεμάτων.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Υπό το πρίσμα της ανάγκης 
γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος 
στον γεωργικό τομέα της Ένωσης και 
βελτίωσης της πρόσβασης σε 
χρηματοοικονομικά μέσα για ομάδες 
προτεραιότητας, ιδίως νεαρούς γεωργούς 
και νεοεισερχόμενους που παρουσιάζουν 
υψηλότερα ποσοστά κινδύνου, η χρήση 
της εγγύησης του InvestEU και ο 
συνδυασμός επιχορηγήσεων και 
χρηματοοικονομικών μέσων θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί. Δεδομένου ότι η χρήση 
χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των 
κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω 
των διαφορών στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του 
τραπεζικού τομέα, την ύπαρξη επισφαλών 
κεφαλαίων, την εξοικείωση των δημόσιων 
διοικήσεων και το πιθανό φάσμα των 
δικαιούχων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθορίσουν στο στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ τους κατάλληλους στόχους, τους 
δικαιούχους και τους προτιμησιακούς 

(42) Υπό το πρίσμα της ανάγκης 
γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος 
στον γεωργικό τομέα της Ένωσης και 
βελτίωσης της πρόσβασης σε 
χρηματοοικονομικά μέσα για ομάδες 
προτεραιότητας, ιδίως νεαρούς γεωργούς 
και νεοεισερχόμενους που παρουσιάζουν 
υψηλότερα ποσοστά κινδύνου, θα πρέπει 
να ενθαρρυνθεί ένας συνδυασμός 
επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών 
μέσων. Δεδομένου ότι η χρήση 
χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των 
κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω 
των διαφορών στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του 
τραπεζικού τομέα, την ύπαρξη επισφαλών 
κεφαλαίων, την εξοικείωση των δημόσιων 
διοικήσεων και το πιθανό φάσμα των 
δικαιούχων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθορίσουν στο στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ τους κατάλληλους στόχους, τους 
δικαιούχους και τους προτιμησιακούς 
όρους, καθώς και άλλους πιθανούς 
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όρους, καθώς και άλλους πιθανούς 
κανόνες επιλεξιμότητας.

κανόνες επιλεξιμότητας.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Οι νεαροί γεωργοί και οι 
νεοεισερχόμενοι εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον 
αφορά την πρόσβαση στη γη, τις υψηλές 
τιμές και την πρόσβαση στο πιστωτικό 
σύστημα. Οι επιχειρήσεις τους απειλούνται 
περισσότερο από τη μεταβλητότητα των 
τιμών (τόσο για εισροές όσο και για 
προϊόντα) και οι ανάγκες τους όσον αφορά 
την κατάρτιση σε επιχειρηματικές 
δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης 
κινδύνου είναι υψηλές. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη για τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προβλέψουν μια 
στρατηγική προσέγγιση και να 
προσδιορίσουν ένα σαφές και συνεκτικό 
σύνολο παρεμβάσεων για την ανανέωση 
των γενεών, στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου στόχου που αφορά το θέμα 
αυτό. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν, στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ, προτιμησιακούς 
όρους για τα χρηματοοικονομικά μέσα για 
τους νέους γεωργούς και τους 
νεοεισερχομένους και να συμπεριλάβουν 
στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ 
τη δέσμευση τουλάχιστον ενός ποσού που 
θα αντιστοιχεί στο 2% του κονδυλίου των 
ετήσιων άμεσων ενισχύσεων. Το μέγιστο 
ποσό της ενίσχυσης για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών και την ίδρυση αγροτικών 
επιχειρήσεων πρέπει να αυξηθεί έως και 
στα 100,000 ΕΥΡΩ στα οποία μπορούν να 
έχουν πρόσβαση μέσω ή και σε συνδυασμό 
με χρηματοοικονομικά μέσα.

(43) Οι νεαροί και οι νέοι γεωργοί 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
σημαντικά εμπόδια όσον αφορά την 
πρόσβαση στη γη, τις υψηλές τιμές και την 
πρόσβαση στο πιστωτικό σύστημα. Οι 
επιχειρήσεις τους απειλούνται περισσότερο 
από τη μεταβλητότητα των τιμών (τόσο για 
εισροές όσο και για προϊόντα) και οι 
ανάγκες τους όσον αφορά την κατάρτιση 
σε επιχειρηματικές δεξιότητες και σε 
δεξιότητες πρόληψης και διαχείρισης 
κινδύνου είναι υψηλές. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη για τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προβλέψουν μια 
στρατηγική προσέγγιση και να 
προσδιορίσουν ένα σαφές και συνεκτικό 
σύνολο παρεμβάσεων για την ανανέωση 
των γενεών, στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου στόχου που αφορά το θέμα 
αυτό. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν, στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ, προτιμησιακούς 
όρους για τα χρηματοοικονομικά μέσα για 
τους νεαρούς γεωργούς και τους 
νεοεισερχομένους και να συμπεριλάβουν 
στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ 
τη δέσμευση τουλάχιστον ενός ποσού που 
θα αντιστοιχεί στο 2% του κονδυλίου των 
ετήσιων άμεσων ενισχύσεων στον πρώτο 
πυλώνα. Το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης 
για την εγκατάσταση νεαρών γεωργών και 
την ίδρυση αγροτικών επιχειρήσεων πρέπει 
να αυξηθεί έως και στα 100.000 EUR στα 
οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω ή 
και σε συνδυασμό με χρηματοοικονομικά 
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μέσα.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα 
κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, 
θα πρέπει να διατηρηθούν τα ασφάλιστρα 
και τα ταμεία αμοιβαίας αλληλοβοήθειας, 
τα οποία θα χρηματοδοτούνται από το 
ΕΓΤΑΑ. Η κατηγορία των ταμείων 
αλληλοβοήθειας περιλαμβάνει τόσο αυτά 
που συνδέονται με απώλειες παραγωγής 
όσο και τα γενικά και τομεακά ειδικά 
εργαλεία σταθεροποίησης του εισοδήματος 
που συνδέονται με τις απώλειες 
εισοδήματος.

(44) Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα 
κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, 
θα πρέπει να διατηρηθούν τα ασφάλιστρα 
και τα ταμεία αμοιβαίας αλληλοβοήθειας, 
τα οποία θα χρηματοδοτούνται από το 
ΕΓΤΑΑ. Η κατηγορία των ταμείων 
αλληλοβοήθειας περιλαμβάνει τόσο αυτά 
που συνδέονται με απώλειες παραγωγής 
όσο και τα γενικά και τομεακά ειδικά 
εργαλεία σταθεροποίησης του εισοδήματος 
που συνδέονται με τις απώλειες 
εισοδήματος. Προκειμένου να 
προσαρμοστούν τα εργαλεία διαχείρισης 
του κινδύνου στις προκλήσεις με τις 
οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι 
γεωργοί, ιδίως την κλιματική αλλαγή, θα 
πρέπει στα εργαλεία της ΚΓΠ να 
περιλαμβάνεται η αντιστάθμιση των 
δαπανών και των ζημιών που 
επιβαρύνουν τους γεωργούς εξαιτίας 
μέτρων που λαμβάνονται για την 
καταπολέμηση νοσημάτων των ζώων και 
επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, ή 
των ζημιών που επιβαρύνουν τους 
βιοκαλλιεργητές λόγω εξωτερικής 
μόλυνσης για την οποία δεν ευθύνονται. 
Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
συμβατότητα των χρηματοδοτούμενων 
μέσω του ΕΓΤΑΑ παρεμβάσεων με τα 
εθνικά συστήματα διαχείρισης κινδύνου.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(45) Η στήριξη θα πρέπει να επιτρέπει 
την καθιέρωση και την εφαρμογή της 
συνεργασίας μεταξύ δύο τουλάχιστον 
οντοτήτων με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων της ΚΓΠ. Μπορεί να περιλαμβάνει 
όλες τις πτυχές αυτής της συνεργασίας, 
όπως θέσπιση συστημάτων ποιότητας· 
συλλογική δράση στον τομέα του 
περιβάλλοντος και του κλίματος· 
προώθηση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού 
και τοπικών αγορών· πιλοτικά σχέδια· έργα 
επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο της 
ΕΣΚ για τοπικά αναπτυξιακά 
προγράμματα για την παραγωγικότητα και 
τη βιωσιμότητα της γεωργίας, έξυπνα 
χωριά, ενώσεις αγοραστών και δίκτυα 
ανταλλαγής μηχανών· γεωργικές 
συνεργασίες· σχέδια διαχείρισης δασών· 
δίκτυα και συμπράξεις· κοινωνική 
γεωργία· κοινοτικά στηριζόμενη γεωργία· 
δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος 
LEADER· και σύσταση ομάδων και 
οργανώσεων παραγωγών, καθώς και άλλες 
μορφές συνεργασίας οι οποίες κρίνονται 
απαραίτητες για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων της ΚΓΠ. 

(45) Η στήριξη θα πρέπει να επιτρέπει 
την καθιέρωση και την εφαρμογή της 
συνεργασίας μεταξύ δύο τουλάχιστον 
οντοτήτων με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων της ΚΓΠ. Μπορεί να περιλαμβάνει 
όλες τις πτυχές αυτής της συνεργασίας, 
όπως θέσπιση, κόστος πιστοποίησης και 
προώθηση των συστημάτων ποιότητας· 
συλλογική δράση στον τομέα του 
περιβάλλοντος και του κλίματος· 
προώθηση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού 
και τοπικών αγορών· πιλοτικά σχέδια· έργα 
επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο της 
ΕΣΚ για τοπικά αναπτυξιακά 
προγράμματα για την παραγωγικότητα και 
τη βιωσιμότητα της γεωργίας, έξυπνα 
χωριά, ενώσεις αγοραστών και δίκτυα 
ανταλλαγής μηχανών· γεωργικές 
συνεργασίες· σχέδια διαχείρισης δασών· 
δίκτυα και συμπράξεις· κοινωνική 
γεωργία· κοινοτικά στηριζόμενη γεωργία· 
δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος 
LEADER· και σύσταση ομάδων και 
οργανώσεων παραγωγών, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 115/12, καθώς 
και άλλες μορφές συνεργασίας οι οποίες 
κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη 
των ειδικών στόχων της ΚΓΠ. 
Προκειμένου να προαχθεί η εναλλαγή των 
γενεών, θα πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο παροχής ειδικής στήριξης σε 
αγρότες που επιθυμούν να σταματήσουν 
τη γεωργική δραστηριότητα προτού 
φθάσουν στη θεσμοθετημένη ηλικία 
συνταξιοδότησης και που σκοπεύουν να 
παραχωρήσουν τη γεωργική τους 
εκμετάλλευση σε συνεργαζόμενο νέο 
αγρότη.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(47) Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) θα πρέπει να συνεχίσει 
να χρηματοδοτεί με τύπους παρεμβάσεων 
υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων και με 
τομεακούς τύπους παρεμβάσεων, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα πρέπει να 
συνεχίσει να χρηματοδοτεί με τύπους 
παρεμβάσεων την αγροτική ανάπτυξη 
όπως περιγράφεται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι κανόνες για τη 
δημοσιονομική διαχείριση της ΚΓΠ θα 
πρέπει να καθοριστούν χωριστά για τα δύο 
ταμεία και για τις δραστηριότητες του 
καθενός, λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 
μοντέλο υλοποίησης παρέχει μεγαλύτερη 
ευελιξία και επικουρικότητα στα κράτη 
μέλη για την επίτευξη των στόχων τους. Οι 
τύποι παρεμβάσεων βάσει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να καλύπτουν την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

(47) Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) θα πρέπει να συνεχίσει 
να χρηματοδοτεί με τύπους παρεμβάσεων 
υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων και με 
τομεακούς τύπους παρεμβάσεων, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα πρέπει να 
συνεχίσει να χρηματοδοτεί με τύπους 
παρεμβάσεων την αγροτική ανάπτυξη 
όπως περιγράφεται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι κανόνες για τη 
δημοσιονομική διαχείριση της ΚΓΠ θα 
πρέπει να καθοριστούν χωριστά για τα δύο 
ταμεία και για τις δραστηριότητες του 
καθενός, λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 
μοντέλο υλοποίησης παρέχει μεγαλύτερη 
ευελιξία και επικουρικότητα στα κράτη 
μέλη για την επίτευξη των στόχων τους. Οι 
τύποι παρεμβάσεων βάσει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να καλύπτουν την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Η στήριξη των άμεσων ενισχύσεων 
στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για 
την ΚΓΠ θα πρέπει να χορηγείται υπό 
μορφή εθνικών πιστώσεων που θα 
καθοριστούν από τον παρόντα κανονισμό. 
Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των 
αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις στα 
κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο 
στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται 
σταδιακά για να κλείσουν το 50% του 
χάσματος προς το 90% του μέσου όρου της 
Ένωσης. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο 
μηχανισμός μείωσης των πληρωμών και η 
χρήση του προϊόντος στο κράτος μέλος, 
πρέπει να επιτρέπεται η υπέρβαση της 
εθνικής χορήγησης των συνολικών 
ενδεικτικών χρηματοδοτικών πόρων κάθε 

(48) Το ΕΓΤΕ δεν θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη σε δραστηριότητες που θα 
μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον ή 
που δεν συνάδουν με τους κλιματικούς 
και περιβαλλοντικούς στόχους, σύμφωνα 
με τις αρχές της αειφόρου γεωργικής 
διαχείρισης. Η στήριξη των άμεσων 
ενισχύσεων στο πλαίσιο των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ θα πρέπει να 
χορηγείται υπό μορφή εθνικών πιστώσεων 
που θα καθοριστούν από τον παρόντα 
κανονισμό. Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση 
των αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις 
στα κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο 
στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται 
σταδιακά για να κλείσουν το 50% του 
χάσματος προς το 90% του μέσου όρου της 
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χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
κράτους μέλους.

Ένωσης. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο 
μηχανισμός μείωσης των πληρωμών και η 
χρήση του προϊόντος στο κράτος μέλος, 
πρέπει να επιτρέπεται η υπέρβαση της 
εθνικής χορήγησης των συνολικών 
ενδεικτικών χρηματοδοτικών πόρων κάθε 
χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
κράτους μέλους.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαχείριση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, θα 
πρέπει να καθορισθεί ένα ενιαίο ποσοστό 
συνεισφοράς για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ, 
σε συνάρτηση με τις δημόσιες δαπάνες των 
κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η ιδιαίτερη σημασία ή η φύση τους, 
θα πρέπει να καθορισθούν ειδικά ποσοστά 
συνεισφοράς για ορισμένα είδη πράξεων. 
Προκειμένου να περιοριστούν 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα που 
οφείλονται στο επίπεδο ανάπτυξης, στην 
απομάκρυνση και στο νησιωτικό 
χαρακτήρα, θα πρέπει να καθορισθεί 
κατάλληλο ποσοστό συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τις ιδιαίτερα απόκεντρες 
περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 
349 της ΣΛΕΕ και τα μικρά νησιά του 
Αιγαίου.

(49) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαχείριση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, θα 
πρέπει να καθορισθεί ένα γενικό ποσοστό 
συνεισφοράς για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ, 
σε συνάρτηση με τις δημόσιες δαπάνες των 
κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η ιδιαίτερη σημασία ή η φύση τους, 
θα πρέπει να καθορισθούν ειδικά ποσοστά 
συνεισφοράς για ορισμένα είδη πράξεων. 
Προκειμένου να περιοριστούν 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα που 
οφείλονται στο επίπεδο ανάπτυξης, στην 
απομάκρυνση και στο νησιωτικό 
χαρακτήρα, θα πρέπει να καθορισθεί 
υψηλότερο ποσοστό συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ για τις ιδιαίτερα απόκεντρες 
περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 
349 της ΣΛΕΕ και τα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 229/2013.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49α) Θα πρέπει να καθοριστούν 
αντικειμενικά κριτήρια για την 
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κατηγοριοποίηση των περιφερειών και 
περιοχών σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά 
τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ. Για τον 
σκοπό αυτόν, ο προσδιορισμός των 
περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο 
Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο 
κοινό σύστημα ταξινόμησης των 
περιφερειών που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οι πλέον πρόσφατες 
ονοματολογίες και τα πλέον πρόσφατα 
δεδομένα, ώστε να εξασφαλίζεται 
επαρκής στήριξη, ιδίως για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος των 
περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση και των διαπεριφερειακών 
ανισοτήτων στο εσωτερικό ενός κράτους 
μέλους.
__________________

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει να παρέχει 
στήριξη σε επενδύσεις που θα μπορούσαν 
να βλάψουν το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, 
είναι αναγκαίο να προβλεφθούν στον 
παρόντα κανονισμό ορισμένοι κανόνες 
αποκλεισμού, καθώς και η δυνατότητα 
περαιτέρω ανάπτυξης αυτών των 
εγγυήσεων σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις. Ειδικότερα, το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει 
να χρηματοδοτεί επενδύσεις για άρδευση 
που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη ή τη 
διατήρηση της καλής κατάστασης του 
συνδεδεμένου υδάτινου φορέα ή 
οργανισμών και των επενδύσεων στη 
δάσωση που δεν συνάδουν με τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 
σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου 

(50) Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη κατά προτεραιότητα σε 
επενδύσεις που δημιουργούν οφέλη, τόσο 
οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά, και 
παράλληλα να μην παρέχει στήριξη σε 
επενδύσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν 
το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να προβλεφθούν στον παρόντα 
κανονισμό ορισμένοι κανόνες 
αποκλεισμού, καθώς και η δυνατότητα 
περαιτέρω ανάπτυξης αυτών των 
εγγυήσεων σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις. Ειδικότερα, το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει 
να χρηματοδοτεί επενδύσεις στη δάσωση 
που δεν συνάδουν με τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις 
αρχές της αειφόρου δασικής διαχείρισης. 
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δασικής διαχείρισης. Επιπλέον, το ΕΓΤΑΑ δεν θα πρέπει να 
καλύπτει επενδύσεις στην άρδευση που 
δεν συμβάλλουν στην επίτευξη ή στη 
διατήρηση της καλής κατάστασης των 
σχετικών υδατικών συστημάτων.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51α) Προκειμένου να έχει τη 
δυνατότητα η Ένωση να 
ανεξαρτητοποιηθεί από τις εισαγωγές 
φυτικών πρωτεϊνών, η ΚΓΠ έχει ως 
στόχο να προωθήσει την αξιοποίηση των 
βιοκαυσίμων που παράγονται από τα 
ελαιούχα παραπροϊόντα πρωτεϊνικών 
καλλιεργειών, σύμφωνα με την οδηγία για 
την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές·

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
προστιθέμενη αξία της Ένωσης και να 
διατηρηθεί μια λειτουργική εσωτερική 
αγορά στον τομέα της γεωργίας, καθώς και 
να επιδιωχθούν οι προαναφερθέντες 
γενικοί και ειδικοί στόχοι, τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
μεμονωμένα, αλλά στο πλαίσιο μιας 
δομημένης διαδικασίας που θα αναφέρεται 
σε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ. Οι 
κανόνες εκ των άνω προς τα κάτω της 
Ένωσης πρέπει να καθορίζουν τους 
ειδικούς στόχους της ΚΓΠ σε επίπεδο ΕΕ, 
τους κυριότερους τύπους παρεμβάσεων, το 
πλαίσιο επιδόσεων και τη δομή της 

(54) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
προστιθέμενη αξία της Ένωσης και να 
διατηρηθεί μια λειτουργική εσωτερική 
αγορά στον τομέα της γεωργίας, καθώς και 
να επιδιωχθούν οι προαναφερθέντες 
γενικοί και ειδικοί στόχοι, τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
μεμονωμένα, αλλά στο πλαίσιο μιας 
δομημένης διαδικασίας που θα αναφέρεται 
σε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ. Οι 
κανόνες εκ των άνω προς τα κάτω της 
Ένωσης πρέπει να καθορίζουν τους 
ειδικούς στόχους της ΚΓΠ σε επίπεδο 
Ένωσης, τους κυριότερους τύπους 
παρεμβάσεων, το πλαίσιο επιδόσεων και 
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διακυβέρνησης. Η κατανομή των 
καθηκόντων αποσκοπεί στη διασφάλιση 
της πλήρους αντιστοιχίας μεταξύ των 
επενδεδυμένων χρηματοδοτικών πόρων 
και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

τη δομή της διακυβέρνησης. Η κατανομή 
των καθηκόντων αποσκοπεί στη 
διασφάλιση της πλήρους αντιστοιχίας 
μεταξύ των επενδεδυμένων 
χρηματοδοτικών πόρων και των 
επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
σαφής στρατηγικός χαρακτήρας αυτών των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και να 
διευκολυνθούν οι δεσμοί με άλλες 
πολιτικές της Ένωσης και ιδίως με τους 
καθιερωμένους μακροπρόθεσμους 
εθνικούς στόχους που απορρέουν από την 
ενωσιακή νομοθεσία ή από διεθνείς 
συμφωνίες όπως αυτές που σχετίζονται με 
την αλλαγή του κλίματος, τη 
βιοποικιλότητα και το νερό, είναι σκόπιμο 
να υπάρχει ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο 
ΚΓΠ ανά κράτος μέλος.

(55) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
σαφής στρατηγικός χαρακτήρας αυτών των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και να 
διευκολυνθούν οι δεσμοί με άλλες 
πολιτικές της Ένωσης και ιδίως με τους 
καθιερωμένους μακροπρόθεσμους 
εθνικούς στόχους που απορρέουν από την 
ενωσιακή νομοθεσία ή από διεθνείς 
συμφωνίες όπως αυτές που σχετίζονται με 
την αλλαγή του κλίματος, τη 
βιοποικιλότητα και το νερό, είναι σκόπιμο 
να υπάρχει ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο 
ΚΓΠ ανά κράτος μέλος. Λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τη διοικητική διάρθρωση 
των κρατών μελών, το στρατηγικό σχέδιο 
θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, περιφερειοποιημένες 
παρεμβάσεις γεωργικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55α) Είναι απαραίτητο να παρέχουν τα 
στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ ένα 
σαφές, απλό και αναμφισβήτητο πλαίσιο, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κανονιστικός υπερθεματισμός της 
πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό ή 
τοπικό επίπεδο.
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55β) Το νέο μοντέλο υλοποίησης δεν 
πρέπει να θέτει υπό αμφισβήτηση την 
ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς ούτε τον 
ιστορικά ευρωπαϊκό χαρακτήρα της 
ΚΓΠ, η οποία θα πρέπει να εξακολουθεί 
να είναι μια πραγματικά κοινή πολιτική, 
ώστε να διασφαλιστούν μια ευρωπαϊκή 
προσέγγιση και ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλύσουν 
την ιδιαίτερη κατάσταση και τις ανάγκες 
τους, να θέσουν στόχους που να 
συνδέονται με την επίτευξη των στόχων 
της ΚΓΠ και να σχεδιάσουν τις 
παρεμβάσεις και τα συγκεκριμένα 
περιφερειακά πλαίσια, που θα επιτρέψουν 
την επίτευξη αυτών των στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, σύμφωνα με το 
άρθρο 349 της ΣΛΕΕ. Μια τέτοια 
διαδικασία πρέπει να προωθήσει 
μεγαλύτερη επικουρικότητα εντός ενός 
κοινού πλαισίου της Ένωσης, ενώ θα 
πρέπει να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης 
και τους στόχους της ΚΓΠ. Επομένως, 
είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες 
σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

(56) Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλύσουν 
την ιδιαίτερη κατάσταση και τις ανάγκες 
τους, να θέσουν στόχους που να είναι 
ρεαλιστικοί και να συνδέονται με την 
επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και να 
σχεδιάσουν τις παρεμβάσεις και τα 
συγκεκριμένα περιφερειακά πλαίσια, που 
θα επιτρέψουν την επίτευξη αυτών των 
στόχων και ταυτόχρονα θα παρέχουν 
ασφάλεια στους τελικούς δικαιούχους, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, σύμφωνα με το 
άρθρο 349 της ΣΛΕΕ. Μια τέτοια 
διαδικασία πρέπει να προωθήσει 
μεγαλύτερη επικουρικότητα εντός ενός 
κοινού πλαισίου της Ένωσης, ενώ θα 
πρέπει να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης 
και τους στόχους της ΚΓΠ. Επομένως, 
είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες 
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σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
καθορισμός των στόχων από τα κράτη 
μέλη και ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων 
είναι κατάλληλοι και μεγιστοποιούν τη 
συμβολή στους στόχους της ΚΓΠ, είναι 
αναγκαίο να βασιστεί η στρατηγική των 
στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ σε εκ 
των προτέρων ανάλυση των τοπικών 
πλαισίων και σε αξιολόγηση των αναγκών 
σε σχέση με τους στόχους της ΚΓΠ, ενώ 
παράλληλα θα διασφαλίζεται ο κοινός 
χαρακτήρας της πολιτικής. Είναι 
αναγκαίο να εγγυάται η εφαρμογή των 
στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ τη 
συμμετοχή των γεωργών και των 
γεωργικών οργανώσεων.

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 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. 

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

Τροπολογία 54
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση 
μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των 
πολλαπλών μέσων της ΚΓΠ, δεδομένου 
ότι θα πρέπει να καλύπτουν τύπους 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, τομεακών τύπων 
παρεμβάσεων και τύπων παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης 
διασφαλίζουν και να καταδεικνύουν την 
ευθυγράμμιση και την καταλληλότητα των 
επιλογών των κρατών μελών σε σχέση με 
τις προτεραιότητες και τους στόχους της 
Ένωσης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
περιέχουν μια στρατηγική παρέμβασης με 
γνώμονα τα αποτελέσματα, δομημένη 
γύρω από τους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
ποσοτικοποιημένων στόχων σε σχέση με 
αυτούς τους στόχους. Προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η παρακολούθησή τους 
σε ετήσια βάση, είναι σκόπιμο οι στόχοι 
αυτοί να βασίζονται σε δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων.

(58) Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση 
μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των 
πολλαπλών μέσων της ΚΓΠ, δεδομένου 
ότι θα πρέπει να καλύπτουν τύπους 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, τομεακών τύπων 
παρεμβάσεων και τύπων παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης 
διασφαλίζουν και να καταδεικνύουν την 
ευθυγράμμιση και την καταλληλότητα των 
επιλογών των κρατών μελών σε σχέση με 
τις προτεραιότητες και τους στόχους της 
Ένωσης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
περιέχουν μια στρατηγική παρέμβασης με 
γνώμονα τα αποτελέσματα, δομημένη 
γύρω από τους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
ποσοτικοποιημένων στόχων σε σχέση με 
αυτούς τους στόχους. Προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η παρακολούθησή τους, 
είναι σκόπιμο οι στόχοι αυτοί να 
βασίζονται σε δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59α) Δεδομένου ότι το καθεστώς 
εισοδηματικής στήριξης διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της 
οικονομικής βιωσιμότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, κρίνεται 
σκόπιμο να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικός 
αντίκτυπος της ΚΓΠ στην δημιουργία 
θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές. 
Για τον λόγο αυτόν, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη, κατά 
τον σχεδιασμό των στρατηγικών τους 
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σχεδίων, τον αντίκτυπο που θα έχει στην 
απασχόληση μια εγκατάσταση σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή. Θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα, κατά την 
κατάρτιση και την εφαρμογή των 
σχετικών πολιτικών μέσων, σε μέτρα και 
δραστηριότητες που δημιουργούν 
περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
να παρέχεται ευελιξία στα κράτη μέλη σε 
ότι αφορά την επιλογή της μεταβίβασης 
μέρους της εφαρμογής του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ σε περιφερειακό επίπεδο 
βάσει ενός εθνικού πλαισίου, προκειμένου 
να διευκολυνθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
περιφερειών σε ότι αφορά την 
αντιμετώπιση κάθε είδους εθνικών 
προκλήσεων, είναι σκόπιμο τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ να περιγράφουν την 
αλληλεπίδραση μεταξύ εθνικών και 
περιφερειακών παρεμβάσεων.

(60) Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
να παρέχεται ευελιξία στα κράτη μέλη σε 
ό,τι αφορά την επιλογή της μεταβίβασης 
μέρους του σχεδιασμού και της εφαρμογής 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ σε 
περιφερειακό επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων παρέμβασης υπέρ της 
αγροτικής ανάπτυξης σε συνάρτηση με το 
εθνικό πλαίσιο, προκειμένου να 
διευκολυνθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
περιφερειών σε ό,τι αφορά την 
αντιμετώπιση κάθε είδους εθνικών 
προκλήσεων, είναι σκόπιμο τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ να περιγράφουν την 
αλληλεπίδραση μεταξύ εθνικών και 
περιφερειακών παρεμβάσεων.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Μια διαχειριστική αρχή θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και 
την υλοποίηση κάθε στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ. Τα καθήκοντά της θα πρέπει να 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η 
διαχειριστική αρχή θα πρέπει να μπορεί 
να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων 

(69) Μια διαχειριστική αρχή θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και 
την υλοποίηση κάθε στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να ορίζουν 
περιφερειακές διαχειριστικές αρχές, 
εφόσον αντιμετωπίζονται σε 
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της, διατηρώντας ταυτόχρονα την ευθύνη 
για την αποδοτικότητα και την ορθότητα 
της διαχείρισης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαχείριση και 
την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης προστατεύονται σύμφωνα με τον 
[Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) Χ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος Δημοσιονομικός 
Κανονισμός] και του Κανονισμού (ΕΕ) X 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος Οριζόντιος 
Κανονισμός].

περιφερειακό επίπεδο στοιχεία που 
συνδέονται με την πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης. Τα καθήκοντα των αρχών 
αυτών θα πρέπει να καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Οι διαχειριστικές 
αρχές θα πρέπει να μπορούν να 
μεταβιβάζουν μέρος των αρμοδιοτήτων 
τους, διατηρώντας ταυτόχρονα την ευθύνη 
για την αποδοτικότητα και την ορθότητα 
της διαχείρισης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαχείριση και 
την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης προστατεύονται σύμφωνα με τον 
[Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) Χ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος Δημοσιονομικός 
Κανονισμός] και του Κανονισμού (ΕΕ) X 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος Οριζόντιος 
Κανονισμός].

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Σύμφωνα με την αρχή της 
επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή 
επικουρείται από επιτροπές που 
συγκροτούνται από εκπροσώπους των 
κρατών μελών κατά την εφαρμογή της 
ΚΓΠ. Προκειμένου να απλουστευθεί το 
σύστημα και να βελτιωθεί η θέση των 
κρατών μελών, δημιουργείται μία μόνο 
επιτροπή παρακολούθησης για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με τη 
συγχώνευση της Επιτροπής «Αγροτικής 
Ανάπτυξης» και της Επιτροπής «Άμεσων 
Ενισχύσεων», οι οποίες είχαν θεσπιστεί 
στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 
2014-2020. Η διαχειριστική αρχή και η 
επιτροπή ελέγχου φέρουν από κοινού την 
ευθύνη να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην 
υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ. Η επιτροπή πρέπει επίσης να 

(70) Σύμφωνα με την αρχή της 
επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή 
επικουρείται από επιτροπές που 
συγκροτούνται από εκπροσώπους των 
κρατών μελών κατά την εφαρμογή της 
ΚΓΠ. Προκειμένου να απλουστευθεί το 
σύστημα και να βελτιωθεί η θέση των 
κρατών μελών, δημιουργείται μία μόνο 
επιτροπή παρακολούθησης για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με τη 
συγχώνευση της Επιτροπής «Αγροτικής 
Ανάπτυξης» και της Επιτροπής «Άμεσων 
Ενισχύσεων», οι οποίες είχαν θεσπιστεί 
στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 
2014-2020. Η διαχειριστική αρχή και η 
επιτροπή ελέγχου φέρουν από κοινού την 
ευθύνη να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην 
υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει 



PE627.760v03-00 52/860 RR\1184165EL.docx

EL

επικουρείται από την επιτροπή «Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

να μπορούν να ορίζουν περιφερειακές 
επιτροπές παρακολούθησης, εφόσον 
αντιμετωπίζονται σε περιφερειακό 
επίπεδο στοιχεία που συνδέονται με την 
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Η 
επιτροπή πρέπει επίσης να επικουρείται 
από την επιτροπή «Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να στηρίζει 
μέσω τεχνικής βοήθειας, με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής, δράσεις σχετικά με την 
εκπλήρωση των καθηκόντων εκείνων που 
αναφέρονται στο [Άρθρο 7 του οριζόντιου 
κανονισμού]. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
τεχνική βοήθεια, με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, με σκοπό την εκπλήρωση 
των καθηκόντων που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή 
της στήριξης σε σχέση με το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ. Η αύξηση της τεχνικής 
βοήθειας με πρωτοβουλία των κρατών 
μελών είναι διαθέσιμη μόνο για τη Μάλτα.

(71) Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να στηρίζει 
μέσω τεχνικής βοήθειας, με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής, δράσεις σχετικά με την 
εκπλήρωση των καθηκόντων εκείνων που 
αναφέρονται στο [Άρθρο 7 του οριζόντιου 
κανονισμού]. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
τεχνική βοήθεια, με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, με σκοπό την εκπλήρωση 
των καθηκόντων που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή 
της στήριξης σε σχέση με το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ. Η αύξηση της τεχνικής 
βοήθειας με πρωτοβουλία των κρατών 
μελών είναι διαθέσιμη μόνο για το 
Λουξεμβούργο και τη Μάλτα.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Το μοντέλο λειτουργίας που 
επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως 
επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων 
κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια 
πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις 

(74) Το μοντέλο λειτουργίας που 
επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως 
επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων 
κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια 
πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις 
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συνεπάγεται ετήσια και πολυετή 
αξιολόγηση βάσει επιλεγμένων 
αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
επιλεγεί ένα περιορισμένο και 
στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο 
που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο το κατά πόσον οι 
υποστηριζόμενες παρεμβάσεις 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
προβλεπόμενων στόχων. Οι δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων και εκροών που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον 
μπορούν να περιλαμβάνουν και 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στα εθνικά 
μέσα περιβαλλοντικής και κλιματικής 
ρύθμισης τα οποία απορρέουν από τη 
νομοθεσία της Ένωσης.

συνεπάγεται αξιολογήσεις βάσει 
επιλεγμένων αποδόσεων, δεικτών 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, όπως 
ορίζονται στο πλαίσιο παρακολούθησης 
και αξιολόγησης της απόδοσης. Για τον 
σκοπό αυτό, πρέπει να επιλεγεί ένα 
περιορισμένο και στοχοθετημένο σύνολο 
δεικτών με τρόπο που να αντικατοπτρίζει 
όσο το δυνατόν περισσότερο το κατά 
πόσον οι υποστηριζόμενες παρεμβάσεις 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
προβλεπόμενων στόχων. Οι δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων και εκροών που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον 
μπορούν να περιλαμβάνουν και 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στα εθνικά 
μέσα περιβαλλοντικής και κλιματικής 
ρύθμισης τα οποία απορρέουν από τη 
νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Στα πλαίσια των επιδόσεων, 
εποπτείας και αξιολόγησης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρακολουθούν και να 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην 
Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνεται. Οι πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη αποτελούν τη 
βάση με την οποία η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο 
που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων για όλη την 
περίοδο προγραμματισμού, 
χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό ένα 
βασικό σύνολο δεικτών.

(75) Στα πλαίσια των επιδόσεων, 
εποπτείας και αξιολόγησης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρακολουθούν την πρόοδο που 
σημειώνεται. Οι πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη αποτελούν τη 
βάση με την οποία η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο 
που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων για όλη την 
περίοδο προγραμματισμού, 
χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό ένα 
βασικό σύνολο δεικτών.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(76) Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί 
για την ανάληψη δράσης για την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης σε περίπτωση που η εφαρμογή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ 
αποκλίνει σημαντικά από τους 
προκαθορισμένους στόχους. Συνεπώς 
ενδέχεται τα κράτη μέλη να κληθούν να 
υποβάλουν σχέδια δράσης σε περίπτωση 
σημαντικής και αδικαιολόγητης χαμηλής 
απόδοσης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε αναστολές και, τελικά, σε μειώσεις των 
κονδυλίων της Ένωσης εάν δεν 
επιτευχθούν τα προβλεπόμενα 
αποτελέσματα. Επιπλέον, θεσπίζεται ένα 
γενικό επίδομα απόδοσης ως μέρος του 
μηχανισμού κινήτρων που βασίζεται στην 
κατανομή του επιδόματος απόδοσης, με 
σκοπό την ενθάρρυνση καλών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων.

(76) Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί 
για την ανάληψη δράσης για την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης σε περίπτωση που η εφαρμογή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ 
αποκλίνει σημαντικά από τους 
προκαθορισμένους στόχους. Συνεπώς 
ενδέχεται τα κράτη μέλη να κληθούν να 
υποβάλουν σχέδια δράσης σε περίπτωση 
σημαντικής και αδικαιολόγητης χαμηλής 
απόδοσης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε αναστολές και, τελικά, σε μειώσεις των 
κονδυλίων της Ένωσης εάν δεν 
επιτευχθούν τα προβλεπόμενα 
αποτελέσματα.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80α) Οι εμπορικές συμφωνίες που 
έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες όσον 
αφορά τον γεωργικό τομέα θα πρέπει να 
προβλέπουν μηχανισμούς και να 
περιλαμβάνουν ρήτρες διασφάλισης, 
ώστε να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών της 
Ένωσης και των γεωργών εκτός Ένωσης 
και να προστατεύονται οι καταναλωτές.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81) Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που συλλέγονται για τους 
σκοπούς της εφαρμογής οποιασδήποτε 
διάταξης που κατοχυρώνεται στον παρόντα 
Κανονισμό θα πρέπει να επεξεργάζονται 
κατά τρόπο συμβατό με αυτούς τους 
σκοπούς. Θα πρέπει επίσης να καταστούν 
ανώνυμα, να συγκεντρωθούν όταν 
υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς 
παρακολούθησης ή αξιολόγησης και να 
προστατευθούν σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης σχετικά με την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών, (ΕΚ) αριθ. 45/2001 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19 και του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου20. Τα πρόσωπα τα 
οποία αφορούν τα δεδομένα θα πρέπει να 
ενημερώνονται για την επεξεργασία αυτή 
και για τα δικαιώματα προστασίας των 
δεδομένων τους.

(81) Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που συλλέγονται για τους 
σκοπούς της εφαρμογής οποιασδήποτε 
διάταξης που κατοχυρώνεται στον παρόντα 
Κανονισμό θα πρέπει να επεξεργάζονται 
κατά τρόπο συμβατό με αυτούς τους 
σκοπούς. Θα πρέπει επίσης να καταστούν 
ανώνυμα, να συγκεντρωθούν όταν 
υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς 
παρακολούθησης ή αξιολόγησης και να 
προστατευθούν σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης σχετικά με την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών, (ΕΚ) αριθ. 
2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου19 και του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20. Τα 
πρόσωπα τα οποία αφορούν τα δεδομένα 
θα πρέπει να ενημερώνονται για την 
επεξεργασία αυτή και για τα δικαιώματα 
προστασίας των δεδομένων τους.

_________________ _________________
19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 
της 12.1.2001, σ. 1).

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης 
και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών, και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 και της απόφασης 
αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 
21.11.2018, σ. 39).

20 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

20 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
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αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου, να προστατευθούν τα 
δικαιώματα των γεωργών και να 
διασφαλιστεί η ομαλή, συνεκτική και 
αποτελεσματική λειτουργία των 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, η εξουσία έκδοσης ορισμένων 
πράξεων θα πρέπει να μεταβιβάζεται στην 
Επιτροπή για ότι αφορά τους κανόνες που 
καθιστούν η χορήγηση πληρωμών 
εξαρτάται από τη χρήση πιστοποιημένων 
σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης 
και τη διαδικασία προσδιορισμού των 
ποικιλιών κάνναβης και την επαλήθευση 
της περιεκτικότητάς τους σε 
τετραϋδροκανναβινόλη· κανόνες σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση και ορισμένα συναφή στοιχεία 
όσον αφορά τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας· 
και επί του περιεχομένου της δήλωσης 
και τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης· τη θέσπιση 
περαιτέρω κανόνων για τα οικολογικά 
καθεστώτα· μέτρα ώστε να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο οι δικαιούχοι της 
συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης που 
πλήττονται από διαρθρωτικές 
ανισορροπίες της αγοράς σε έναν τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης ότι η 
στήριξη αυτή μπορεί να εξακολουθήσει να 
καταβάλλεται έως το 2027 με βάση τις 
μονάδες παραγωγής για τις οποίες 
χορηγήθηκε σε προηγούμενη περίοδο 
αναφοράς· τους κανόνες και τους 
προϋποθέσεις για την έγκριση γαιών και 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 

(83) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου, να προστατευθούν τα 
δικαιώματα των γεωργών και να 
διασφαλιστεί η ομαλή, συνεκτική και 
αποτελεσματική λειτουργία των 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, η εξουσία έκδοσης ορισμένων 
πράξεων θα πρέπει να μεταβιβάζεται στην 
Επιτροπή για ό,τι αφορά τους κανόνες που 
καθιστούν η χορήγηση πληρωμών 
εξαρτάται από τη χρήση πιστοποιημένων 
σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης 
και τη διαδικασία προσδιορισμού των 
ποικιλιών κάνναβης και την επαλήθευση 
της περιεκτικότητάς τους σε 
τετραϋδροκανναβινόλη· κανόνες σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση και ορισμένα συναφή στοιχεία 
όσον αφορά τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας· 
θέσπιση κριτηρίων για τον καθορισμό 
ισοδύναμων μέτρων και κατάλληλων 
απαιτήσεων που ισχύουν για τα εθνικά ή 
περιφερειακά συστήματα· κατάρτιση 
καταλόγου με παραδείγματα γεωργικών 
πρακτικών που είναι επωφελείς για το 
κλίμα, το περιβάλλον και την καλή 
διαβίωση των ζώων· μέτρα ώστε να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι δικαιούχοι 
της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης 
που πλήττονται από διαρθρωτικές 
ανισορροπίες της αγοράς σε έναν τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης ότι η 
στήριξη αυτή μπορεί να εξακολουθήσει να 
καταβάλλεται έως το 2027 με βάση τις 
μονάδες παραγωγής για τις οποίες 
χορηγήθηκε σε προηγούμενη περίοδο 
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ενίσχυσης για το βαμβάκι και τους κανόνες 
σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης 
της εν λόγω ενίσχυσης. 

αναφοράς· τους κανόνες και τους 
προϋποθέσεις για την έγκριση γαιών και 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
ενίσχυσης για το βαμβάκι και τους κανόνες 
σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης 
της εν λόγω ενίσχυσης. 

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι τομεακές παρεμβάσεις συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και 
ενισχύουν τη σύμπραξη με άλλα μέσα της 
ΚΓΠ, και προκειμένου να διασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά και να αποφευχθεί ο 
άνισος ή αθέμιτος ανταγωνισμός, η 
εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τα κριτήρια έγκρισης των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων και τους 
κανόνες που διέπουν την κατάσταση στην 
οποία η εγκεκριμένη διεπαγγελματική 
οργάνωση δεν πληροί τα κριτήρια και τις 
υποχρεώσεις των παραγωγών· τους 
κανόνες για την ορθή λειτουργία των 
τομεακών τύπων παρεμβάσεων, τον 
υπολογισμό της χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
αναφοράς και του υπολογισμού της αξίας 
της παραγωγής που διατίθεται στο 
εμπόριο, καθώς και το μέγιστο επίπεδο 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
για αποσύρσεις από την αγορά· κανόνες 
για τον καθορισμό ανώτατου ορίου για τις 
δαπάνες αναφύτευσης αμπελώνων· και 
κανόνες βάσει των οποίων οι παραγωγοί 
αποσύρουν τα υποπροϊόντα της 
οινοποίησης και τις εξαιρέσεις αυτών, 
προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετα 
διοικητικά βάρη και κανόνες για την 
εκούσια πιστοποίηση οινοπνευματοποιών. 

(84) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι τομεακές παρεμβάσεις συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και 
ενισχύουν τη σύμπραξη με άλλα μέσα της 
ΚΓΠ, και προκειμένου να διασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά και να αποφευχθεί ο 
άνισος ή αθέμιτος ανταγωνισμός, η 
εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τα κριτήρια έγκρισης των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων και τους 
κανόνες που διέπουν την κατάσταση στην 
οποία η εγκεκριμένη διεπαγγελματική 
οργάνωση δεν πληροί τα κριτήρια και τις 
υποχρεώσεις των παραγωγών· τους 
κανόνες για την ορθή λειτουργία των 
τομεακών τύπων παρεμβάσεων, τον 
υπολογισμό της χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
αναφοράς και του υπολογισμού της αξίας 
της παραγωγής που διατίθεται στο 
εμπόριο, καθώς και το μέγιστο επίπεδο 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
για αποσύρσεις από την αγορά· κανόνες 
για τον καθορισμό ανώτατου ορίου για τις 
δαπάνες αναφύτευσης αμπελώνων· 
κανόνες βάσει των οποίων οι παραγωγοί 
αποσύρουν τα υποπροϊόντα της 
οινοποίησης και τις εξαιρέσεις αυτών, 
προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετα 
διοικητικά βάρη και κανόνες για την 
εκούσια πιστοποίηση οινοπνευματοποιών, 
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Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλισθεί 
η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση 
των ευρωπαϊκών κονδυλίων για 
παρεμβάσεις στον τομέα της 
μελισσοκομίας, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σχετικά με τις 
πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με την 
υποχρέωση κοινοποίησης και τη θέσπιση 
ελάχιστης συμβολής στις δαπάνες για την 
εφαρμογή αυτών των τύπων παρεμβάσεων.

και κανόνες που αφορούν το πλαίσιο 
επιδόσεων, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά 
προσωρινές παρεκκλίσεις από τους 
κανόνες περί προϋποθέσεων όταν 
επικρατούν πολύ δυσμενείς συνθήκες, 
όπως σε περίπτωση καταστροφικών 
συμβάντων ή επιδημιών. Η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να 
προσδιορίζει πρακτικές ισοδύναμες με τις 
γεωργικές και τις περιβαλλοντικές 
πρακτικές και με τα εθνικά ή 
περιφερειακά προγράμματα 
περιβαλλοντικής πιστοποίησης. 
Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλισθεί 
η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση 
των ευρωπαϊκών κονδυλίων για 
παρεμβάσεις στον τομέα της 
μελισσοκομίας, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σχετικά με τις 
πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με την 
υποχρέωση κοινοποίησης και τη θέσπιση 
ελάχιστης συμβολής στις δαπάνες για την 
εφαρμογή αυτών των τύπων παρεμβάσεων. 
Με γνώμονα την κατάρτιση των 
στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων, 
προκειμένου να προσδιορίσει κώδικα 
δεοντολογίας που θα διέπει την οργάνωση 
εταιρικής σχέσης μεταξύ του κράτους 
μέλους και των αρμόδιων περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, καθώς και άλλων 
εταίρων.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου και ότι οι παρεμβάσεις 
αγροτικής ανάπτυξης επιτυγχάνουν τους 

(85) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου και ότι οι παρεμβάσεις 
αγροτικής ανάπτυξης επιτυγχάνουν τους 
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στόχους τους, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης ορισμένων 
πράξεων όσον αφορά όσον αφορά τη 
στήριξη των δεσμεύσεων διαχείρισης, 
των επενδύσεων και της συνεργασίας.

στόχους τους, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης ορισμένων 
πράξεων όσον αφορά τη συμπλήρωση των 
ελάχιστων και των μέγιστων ποσών 
στήριξης για ορισμένα είδη 
παρεμβάσεων.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86) Προκειμένου να τροποποιηθούν 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του 
παρόντος κανονισμού, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τις χορηγήσεις 
των κρατών μελών για τύπους 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων και κανόνων σχετικά με το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

(86) Προκειμένου να τροποποιηθούν 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του 
παρόντος κανονισμού, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τις χορηγήσεις των 
κρατών μελών για τύπους παρεμβάσεων 
υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(87) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και να αποφευχθεί ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός ή οι διακρίσεις 
μεταξύ των γεωργών, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό 
των περιοχών αναφοράς για την ενίσχυση 
των ελαιούχων σπόρων, τους κανόνες για 
την έγκριση των εκτάσεων και των 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι 
και συναφείς κοινοποιήσεις, τον 
υπολογισμό της μείωσης στην περίπτωση 

(87) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και να αποφευχθεί ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός ή οι διακρίσεις 
μεταξύ των γεωργών, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό 
των περιοχών αναφοράς για την ενίσχυση 
των ελαιούχων σπόρων, τους κανόνες για 
την έγκριση των εκτάσεων και των 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι 
και συναφείς κοινοποιήσεις, τον 
υπολογισμό της μείωσης στην περίπτωση 
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που η επιλέξιμη έκταση βαμβακιού 
υπερβαίνει τη βασική έκταση, τη 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για 
απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης, 
την ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος 
του συνολικού ποσού της ενωσιακής 
στήριξης για τύπους παρεμβάσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη, κανόνες για την 
παρουσίαση των στοιχείων που θα 
περιληφθούν στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, τους κανόνες σχετικά με τη 
διαδικασία και τις προθεσμίες έγκρισης 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
την υποβολή και έγκριση των αιτήσεων 
τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, τις ενιαίες προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή των απαιτήσεων πληροφόρησης 
και δημοσιότητας σχετικά με τις 
δυνατότητες που προσφέρουν τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, τους κανόνες 
σχετικά με το πλαίσιο επιδόσεων, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
κανόνες για την παρουσίαση του 
περιεχομένου της ετήσιας έκθεσης 
επιδόσεων, τους κανόνες σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζουν 
τα κράτη μέλη για την αξιολόγηση της 
απόδοσης από την Επιτροπή και κανόνες 
σχετικά με τις ανάγκες δεδομένων και τις 
συμπράξεις μεταξύ δυνητικών πηγών 
δεδομένων και ρυθμίσεις για τη 
διασφάλιση μιας συνεκτικής προσέγγισης 
για τον καθορισμό της κατανομής της 
πριμοδότησης επίδοσης στα κράτη μέλη. 
Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22.

που η επιλέξιμη έκταση βαμβακιού 
υπερβαίνει τη βασική έκταση, τη 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για 
απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης, 
την ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος 
του συνολικού ποσού της ενωσιακής 
στήριξης για τύπους παρεμβάσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη, την τυποποιημένη 
μορφή των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ, τους κανόνες σχετικά με τη 
διαδικασία και τις προθεσμίες έγκρισης 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
την υποβολή και έγκριση των αιτήσεων 
τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, τις ενιαίες προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή των απαιτήσεων πληροφόρησης 
και δημοσιότητας σχετικά με τις 
δυνατότητες που προσφέρουν τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, κανόνες για 
την παρουσίαση του περιεχομένου της 
ετήσιας έκθεσης επιδόσεων. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου22.

_________________ _________________
22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 92 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(92α) Οι νησιωτικές περιοχές της 
Ένωσης βρίσκονται αντιμέτωπες με 
συγκεκριμένες δυσκολίες όσον αφορά την 
άσκηση γεωργικών δραστηριοτήτων και 
την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών. Θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτίμηση του 
αντικτύπου της ΚΓΠ στις περιοχές αυτές 
και να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
διεύρυνσης των μέτρων που ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σε όλες τις νησιωτικές 
περιοχές της Ένωσης.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(93) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου και η συνέχεια, οι 
ειδικές διατάξεις για την Κροατία όσον 
αφορά τη σταδιακή εισαγωγή άμεσων 
ενισχύσεων και συμπληρωματικών 
εθνικών άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο 
του μηχανισμού σταδιακής καθιέρωσης θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται έως την 1η Ιανουαρίου 
2021.

(93) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου και η συνέχεια, οι 
ειδικές διατάξεις για την Κροατία όσον 
αφορά τη σταδιακή εισαγωγή άμεσων 
ενισχύσεων και συμπληρωματικών 
εθνικών άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο 
του μηχανισμού σταδιακής καθιέρωσης θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται. Σύμφωνα με τη συνθήκη 
προσχώρησης, η Κροατία δικαιούται να 
λάβει ένα ποσό το 2022, 
συμπεριλαμβανομένου πρόσθετου 
κονδυλίου για το εθνικό αποθεματικό 
αποναρκοθετημένων εκτάσεων στην 
επικράτειά της, το οποίο θα πρέπει να 
συνεκτιμηθεί κατά τον υπολογισμό του 
εθνικού κονδυλίου για το 2022.
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Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τύπους παρεμβάσεων και κοινές 
απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται 
από τα κράτη μέλη για την επίτευξη αυτών 
των στόχων καθώς και για τις συναφείς 
χρηματοδοτικές ρυθμίσεις·

β) τύπους παρεμβάσεων και κοινές 
απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται 
από τα κράτη μέλη για την επίτευξη αυτών 
των στόχων με τη διασφάλιση ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού καθώς και για τις 
συναφείς χρηματοδοτικές ρυθμίσεις·

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που θα 
καταρτιστούν από τα κράτη μέλη, 
καθορίζοντας στόχους, προσδιορίζοντας 
παρεμβάσεις και κατανέμοντας τους 
οικονομικούς πόρους σύμφωνα με τους 
ειδικούς στόχους και τις διαπιστωθείσες 
ανάγκες·

γ) στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που θα 
καταρτιστούν από τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία, κατά περίπτωση, με τις 
περιφέρειές τους, καθορίζοντας στόχους, 
προσδιορίζοντας παρεμβάσεις και 
κατανέμοντας τους οικονομικούς πόρους 
σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους και τις 
διαπιστωθείσες ανάγκες και κατά τρόπο 
εναρμονισμένο με την εσωτερική αγορά·

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στην ενωσιακή στήριξη που 
χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΕ και το 
ΕΓΤΑΑ για παρεμβάσεις που καθορίζονται 
σε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ το οποίο 
καταρτίζεται από τα κράτη μέλη και 
εγκρίνεται από την Επιτροπή, και καλύπτει 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στην ενωσιακή στήριξη που 
χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΕ και το 
ΕΓΤΑΑ για παρεμβάσεις που καθορίζονται 
σε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ το οποίο 
καταρτίζεται από τα κράτη μέλη και 
εγκρίνεται από την Επιτροπή, και καλύπτει 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022.
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Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο τίτλος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, ο τίτλος 
ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ και τα άρθρα 41 και 43 του 
κανονισμού (ΕΕ) [ΕΚ] [ΚΚΔ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου26 εφαρμόζονται στη στήριξη 
που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συνεκτικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 
(ΕΔΕΤ) και των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, στη στήριξη που 
χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζονται ο τίτλος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, ο 
τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ και τα άρθρα 41 και 
43 του κανονισμού (ΕΕ) [ΕΚ] [ΚΚΔ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου26.

__________________ __________________
26 Κανονισμός (ΕΕ) [.../...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [ημερομηνία] [πλήρης 
τίτλος] (ΕΕ L).

26 Κανονισμός (ΕΕ) [.../...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [ημερομηνία] [πλήρης 
τίτλος] (ΕΕ L).

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «γεωργός» νοείται το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή 
νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του 
νομικού καθεστώτος που προσδίδει το 
εθνικό δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, 
που διαθέτει γεωργική εκμετάλλευση 
ευρισκόμενη στο εδαφικό πεδίο των 
Συνθηκών, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) σε συνάρτηση με τα άρθρα 349 και 
355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ασκεί 
γεωργική δραστηριότητα και ασκεί 

α) ως «γεωργός» νοείται το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή 
νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του 
νομικού καθεστώτος που προσδίδει το 
εθνικό δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, 
που διαθέτει γεωργική εκμετάλλευση 
ευρισκόμενη στο εδαφικό πεδίο των 
Συνθηκών, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) σε συνάρτηση με τα άρθρα 349 και 
355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ασκεί 
γεωργική δραστηριότητα κατά τρόπο 
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γεωργική δραστηριότητα όπως ορίζεται 
από τα κράτη μέλη·

εναρμονισμένο με την ορθή γεωργική 
πρακτική, όπως ορίζεται από τα κράτη 
μέλη·

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ως «δημόσια αγαθά» νοούνται 
αγαθά ή υπηρεσίες που δεν αμείβονται 
από την αγορά και προσφέρουν 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
αποτελέσματα πάνω από ό,τι ορίζει η 
νομοθεσία για το περιβάλλον, το κλίμα 
και την καλή διαβίωση των ζώων· 

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β)  ως «ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά» 
νοούνται δημόσια αγαθά ή δημόσιες 
υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται 
αποτελεσματικά μόνο σε ενωσιακό 
επίπεδο, κατόπιν παρέμβασης που 
διασφαλίζει τον συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών και ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού στη γεωργική αγορά της 
Ένωσης. Τα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά 
περιλαμβάνουν ειδικότερα τη διατήρηση 
των υδάτων, την προστασία της 
βιοποικιλότητας, την προστασία της 
γονιμότητας του εδάφους, την προστασία 
των επικονιαστών και την καλή διαβίωση 
των ζώων·

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «ταμείο αλληλοβοήθειας» 
νοείται ένα σύστημα διαπιστευμένο από το 
κράτος µέλος σύμφωνα µε την εθνική 
νομοθεσία για την ασφάλιση γεωργών, 
μέσω του οποίου καταβάλλονται 
αντισταθμιστικές πληρωμές στους 
γεωργούς που είναι μέλη του και 
υφίστανται οικονομικές απώλειες. 

ε) ως «ταμείο αλληλοβοήθειας» 
νοείται ένα σύστημα διαπιστευμένο από το 
κράτος µέλος σύμφωνα µε την εθνική 
νομοθεσία, μέσω του οποίου δύνανται οι 
συμβαλλόμενοι γεωργοί να προλαμβάνουν 
κινδύνους, καθώς και να λαμβάνουν 
αντισταθμιστικές πληρωμές σε περίπτωση 
που υφίστανται οικονομικές απώλειες ή 
εάν μειωθεί το εισόδημά τους.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα 
έργων που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο των 
σχετικών προγραμμάτων·

i) έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα 
έργων που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του 
οικείου στρατηγικού σχεδίου·

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
μέσων, η συνεισφορά ενός προγράμματος 
σε ένα χρηματοδοτικό μέσο και η 
επακόλουθη χρηματοδοτική στήριξη που 
παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες από 
το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο·

ii) στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
μέσων, η συνεισφορά ενός στρατηγικού 
σχεδίου σε ένα χρηματοδοτικό μέσο και η 
επακόλουθη χρηματοδοτική στήριξη που 
παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες από 
το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο·

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ένας οργανισμός δημοσίου ή i) ένας οργανισμός δημοσίου ή 
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ιδιωτικού δικαίου, μια οντότητα με ή χωρίς 
νομική προσωπικότητα ή φυσικό 
πρόσωπο, υπεύθυνο για την έναρξη ή για 
την έναρξη και την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων·

ιδιωτικού δικαίου, μια οντότητα με ή χωρίς 
νομική προσωπικότητα, ένα φυσικό 
πρόσωπο ή μια ομάδα φυσικών ή νομικών 
προσώπων, με αρμοδιότητα για την 
έναρξη ή για την έναρξη και υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων·

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) στο πλαίσιο των καθεστώτων 
κρατικών ενισχύσεων, ο φορέας που 
λαμβάνει την ενίσχυση·

ii) στο πλαίσιο των καθεστώτων 
κρατικών ενισχύσεων, η οντότητα που 
λαμβάνει την ενίσχυση·

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ως «στόχοι» νοούνται οι 
προσυμφωνημένες τιμές που πρέπει να 
επιτευχθούν στο τέλος της περιόδου σε 
σχέση με τους δείκτες αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο στόχο·

θ) ως «στόχοι» νοούνται οι 
προσυμφωνημένες τιμές που πρέπει να 
επιτευχθούν έως το τέλος της περιόδου 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ σε 
σχέση με τους δείκτες αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο στόχο·

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ως «ορόσημα» νοούνται οι 
ενδιάμεσοι στόχοι που πρέπει να 
επιτευχθούν σε ορισμένη χρονική στιγμή 
κατά τη διάρκεια του Στρατηγικού Σχεδίου 
ΚΓΠ σε σχέση με τους δείκτες που 
περιλαμβάνονται σε ειδικό στόχο.

ι) ως «ορόσημα» νοούνται οι 
ενδιάμεσοι στόχοι που πρέπει να 
επιτευχθούν από ένα κράτος μέλος σε 
ορισμένη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια 
του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ ώστε να 
διασφαλιστεί έγκαιρη πρόοδος σε σχέση 
με τους δείκτες αποτελεσμάτων που 
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περιλαμβάνονται σε ειδικό στόχο.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους 
ορισμούς της γεωργικής δραστηριότητας, 
της γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων 
εκταρίων, του πραγματικού και του 
νεαρού γεωργού:

1. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους 
ορισμούς της γεωργικής δραστηριότητας, 
της γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων 
εκταρίων, του ενεργού, του νεαρού και του 
νέου γεωργού:

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων 
καλλιεργειών. Οι όροι «αρόσιμες 
εκτάσεις», «μόνιμες καλλιέργειες» και 
«μόνιμοι βοσκότοποι» καθορίζονται 
περαιτέρω από τα κράτη μέλη εντός του 
ακόλουθου πλαισίου:

β) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων 
καλλιεργειών και γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων. Τα χαρακτηριστικά τοπίου 
συμπεριλαμβάνονται ως συστατικά 
στοιχεία της γεωργικής έκτασης. Οι όροι 
«αρόσιμες εκτάσεις», «μόνιμες 
καλλιέργειες και «μόνιμοι βοσκότοποι» 
και «γεωργοδασοκοµικά συστήματα» 
καθορίζονται περαιτέρω από τα κράτη 
μέλη εντός του ακόλουθου πλαισίου:

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή 

i) ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή 



PE627.760v03-00 68/860 RR\1184165EL.docx

EL

αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του Καν. (ΕΚ) 
1257/199928, με το άρθρο 39 του Καν. 
(ΕΚ) 1698/200529 και με το άρθρο 28 του 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ή το άρθρο 65 του 
παρόντος κανονισμού·

αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση και 
μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό 
καλλιεργειών με δέντρα και/ή θάμνους για 
τη δημιουργία συστήματος 
δασογεωργικής αγροδασοπονίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού 
(ΕΚ) 1257/199928, με το άρθρο 39 του 
κανονισμού (ΕΚ) 1698/200529, με το 
άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 
ή με το άρθρο 65 του παρόντος 
κανονισμού·

__________________ __________________
28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την 
τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων 
κανονισμών (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 
80).

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την 
τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων 
κανονισμών (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 
80).

29 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 
277 της 21.10.2005, σ. 1).

29 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 
277 της 21.10.2005, σ. 1).

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 
που δεν έχει περιληφθεί στην 
αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο 
και χρησιμοποιούνται για τη καλλιέργεια 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένο). Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα 

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένο) και δεν έχει περιληφθεί στην 
αμειψισπορά επί επτά έτη ή περισσότερο, 
καθώς και –εφόσον ληφθεί σχετική 



RR\1184165EL.docx 69/860 PE627.760v03-00

EL

είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που 
προσφέρονται για βοσκή·

απόφαση από τα κράτη μέλη– που δεν 
έχει οργωθεί επί πέντε έτη ή περισσότερο. 
Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως 
θάμνους και/ή δένδρα που προσφέρονται 
για βοσκή και, εφόσον ληφθεί σχετική 
απόφαση από τα κράτη μέλη, άλλα είδη 
όπως θάμνοι και/ή δέντρα που παράγουν 
ζωοτροφές, υπό τον όρο ότι επικρατούν 
τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά. Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να αποφασίζουν να 
θεωρούν μόνιμο βοσκότοπο:
i) γη που προσφέρεται για βοσκή και 
εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές 
πρακτικές, όπου τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά 
δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής· 
και/ή
ii) γη που προσφέρεται για βοσκή όπου τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν ή 
είναι ανύπαρκτα στις εκτάσεις βοσκής·

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) ως «γεωργοδασοκομικά 
συστήματα» νοούνται συστήματα χρήσης 
της γης στο πλαίσιο των οποίων φύονται 
δέντρα στην ίδια έκταση όπου 
εφαρμόζονται γεωργικές πρακτικές·

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για τους σκοπούς των 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, το «επιλέξιμο εκτάριο» 

γ) για τους σκοπούς των 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, το «επιλέξιμο εκτάριο» 



PE627.760v03-00 70/860 RR\1184165EL.docx

EL

ορίζεται κατά τρόπο που να περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε γεωργική έκταση της 
εκμετάλλευσης:

ορίζεται κατά τρόπο που να περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε γεωργική έκταση της 
εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων κινητές ή 
σταθερές προσωρινές τεχνικές 
εγκαταστάσεις, ιδίως εσωτερικούς 
αγροτικούς δρόμους και ποτίστρες, 
καθώς και ενσιρωμένα δεμάτια και 
ελώδεις εκτάσεις που έχουν υποστεί 
επανύγρανση ώστε να καλλιεργηθούν:

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) που, στη διάρκεια του έτους για το 
οποίο ζητείται στήριξη χρησιμοποιείται για 
γεωργική δραστηριότητα ή, όταν η έκταση 
χρησιμοποιείται και για μη γεωργικές 
δραστηριότητες, χρησιμοποιείται κατά 
κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες 
και είναι στη διάθεση του γεωργού. Όταν 
δικαιολογείται δεόντως για 
περιβαλλοντικούς λόγους, τα επιλέξιμα 
εκτάρια μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν 
ορισμένες εκτάσεις που χρησιμοποιούνται 
για γεωργικές δραστηριότητες μόνο κάθε 
δεύτερο έτος.

i) που, στη διάρκεια του έτους για το 
οποίο ζητείται στήριξη χρησιμοποιείται για 
γεωργική δραστηριότητα ή, όταν η έκταση 
χρησιμοποιείται και για μη γεωργικές 
δραστηριότητες, χρησιμοποιείται κατά 
κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες 
και είναι στη διάθεση του γεωργού. Όταν 
δικαιολογείται δεόντως για 
περιβαλλοντικούς λόγους, τα επιλέξιμα 
εκτάρια μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν 
ορισμένες εκτάσεις που χρησιμοποιούνται 
για γεωργικές δραστηριότητες μόνο κάθε 
τρίτο έτος.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή κάνναβης είναι επιλέξιμες 
μόνον εάν η περιεκτικότητα των 
χρησιμοποιούμενων ποικιλιών σε 
τετραϋδροκανναβινόλη δεν υπερβαίνει το 
0,2%·

Οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή κάνναβης είναι επιλέξιμες 
μόνον εάν η περιεκτικότητα των 
χρησιμοποιούμενων ποικιλιών σε 
τετραϋδροκανναβινόλη δεν υπερβαίνει το 
0,3%·
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Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι «πραγματικοί γεωργοί» 
ορίζονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται 
ότι δεν χορηγείται στήριξη σε εκείνους των 
οποίων η γεωργική δραστηριότητα 
αποτελεί απλώς ένα ασήμαντο μέρος των 
συνολικών οικονομικών δραστηριοτήτων 
τους ή των οποίων η κύρια 
επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι 
γεωργική, χωρίς να αποκλείεται η στήριξη 
των γεωργών με πολλαπλές 
δραστηριότητες. Ο ορισμός προσδιορίζει 
ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται 
πραγματικοί γεωργοί, βάσει 
προϋποθέσεων όπως οι δοκιμές 
εισοδήματος, οι εισροές εργασίας στις 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, το αντικείμενο 
της επιχείρησης ή/και η εγγραφή σε 
μητρώα.

δ) οι «ενεργοί γεωργοί» ορίζονται από 
τα κράτη μέλη με τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεν χορηγείται στήριξη 
σε εκείνους των οποίων η γεωργική 
δραστηριότητα αποτελεί απλώς ένα 
ασήμαντο μέρος των συνολικών 
οικονομικών δραστηριοτήτων τους, χωρίς 
να αποκλείεται η στήριξη των γεωργών με 
πολλαπλές δραστηριότητες. Ο ορισμός 
διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το μοντέλο 
της οικογενειακής γεωργικής 
εκμετάλλευσης της Ένωσης, ατομικού ή 
συνεταιριστικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα 
από το μέγεθος, και μπορεί να λαμβάνει 
υπόψη, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τις 
ιδιαιτερότητες των περιοχών που 
ορίζονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τον 
ορισμό αυτό άτομα ή εταιρείες που 
πραγματοποιούν μεγάλης κλίμακας 
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τις ομάδες γεωργών.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «νέος γεωργός» νοείται: ε) ως «νεαρός γεωργός» νοείται 
πρόσωπο ηλικίας έως 40 ετών:

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή 
νεότερο·

διαγράφεται

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) και την κατάλληλη εκπαίδευση 
ή/και δεξιότητες που απαιτούνται.

iii) και την κατάλληλη εκπαίδευση 
ή/και δεξιότητες.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν αξιολογείται κατά πόσον ο 
υπεύθυνος της γεωργικής εκμετάλλευσης 
διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα 
και ικανότητες, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ως «νέος γεωργός» νοείται 
πρόσωπο το οποίο:
i) διαθέτει επαρκή επαγγελματικά 
προσόντα και ικανότητες ως υπεύθυνος 
της γεωργικής εκμετάλλευσης·
ii) διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση 
και/ή δεξιότητες·
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iii) είναι ηλικίας άνω των 40 ετών.
Σύμφωνα με τον ορισμό αυτόν, ένας 
«νέος γεωργός» δεν αναγνωρίζεται ως 
«νεαρός γεωργός» κατά τον ορισμό του 
άρθρου 4 εδάφιο ε.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 που 
συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με 
κανόνες που εξαρτούν τη χορήγηση των 
ενισχύσεων από τη χρήση πιστοποιημένων 
σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης 
και καθορίζουν τη διαδικασία 
προσδιορισμού των ποικιλιών κάνναβης 
και τον έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε 
τετραϋδροκανναβινόλη σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχείο γ) για τη διαφύλαξη 
της δημόσιας υγείας.

(2) Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 που 
συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με 
κανόνες που εξαρτούν τη χορήγηση των 
ενισχύσεων από τη χρήση πιστοποιημένων 
σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης 
και καθορίζουν τη διαδικασία 
προσδιορισμού των ποικιλιών κάνναβης 
και τον έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε 
τετραϋδροκανναβινόλη σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος 
άρθρου για τη διαφύλαξη της δημόσιας 
υγείας.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της 
αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας, των 
τροφίμων και των αγροτικών περιοχών και 
συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων 
γενικών στόχων:

Σε συνδυασμό με τους στόχους της ΚΓΠ 
που τίθενται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ, η 
στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της 
αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας, των 
τροφίμων και των αγροτικών περιοχών και 
συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων 
γενικών στόχων στον οικονομικό, στον 
περιβαλλοντικό και στον κοινωνικό 
τομέα:
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Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προώθηση ενός έξυπνου, 
ανθεκτικού και διαφοροποιημένου 
γεωργικού τομέα που θα διασφαλίζει την 
επισιτιστική ασφάλεια·

α) την προώθηση ενός σύγχρονου, 
ανταγωνιστικού, ανθεκτικού και 
διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα που 
θα διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη 
επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και το 
μοντέλο της οικογενειακής γεωργίας·

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της δράση για το κλίμα και 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων της Ένωσης·

β) τη στήριξη και τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής προστασίας, της 
βιοποικιλότητας και της δράσης για το 
κλίμα και την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
της Ένωσης·

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών.

γ) την ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών, προκειμένου να 
υποστηριχθούν η δημιουργία και η 
διατήρηση της απασχόλησης, με την 
εξασφάλιση βιώσιμου εισοδήματος για 
τους γεωργούς, την επιδίωξη δίκαιου 
βιοτικού επιπέδου για ολόκληρο τον 
γεωργικό πληθυσμό και την 
αντιμετώπιση της ερήμωσης της 
υπαίθρου, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
περιοχές με λιγότερο πληθυσμό και στις 
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λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, και 
την ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στόχοι αυτοί συμπληρώνονται από τον 
εγκάρσιο στόχο του εκσυγχρονισμού του 
τομέα με την προώθηση και τη διάδοση 
της γνώσης, της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις 
αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση 
της υιοθέτησής τους.

Οι στόχοι αυτοί συμπληρώνονται και 
διασυνδέονται με τον εγκάρσιο στόχο του 
εκσυγχρονισμού του τομέα, μέσω της 
διασφάλισης της πρόσβασης των 
γεωργών σε έρευνες, στην κατάρτιση και 
σε υπηρεσίες διάδοσης και μεταφοράς 
γνώσης, καθώς και μέσω της καινοτομίας 
και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και 
στις αγροτικές περιοχές και της 
ενθάρρυνσης της υιοθέτησής τους.

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την υποστήριξη βιώσιμων 
γεωργικών εισοδημάτων και 
ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση 
για τη στήριξη της επισιτιστικής 
ασφάλειας·

α) την εξασφάλιση βιώσιμων 
γεωργικών εισοδημάτων και της 
ανθεκτικότητας του γεωργικού τομέα σε 
ολόκληρη την Ένωση για τη στήριξη της 
μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας 
και της γεωργικής ποικιλομορφίας, και 
παράλληλα την παροχή ασφαλών 
τροφίμων υψηλής ποιότητας σε δίκαιες 
τιμές, με στόχο την αντιστροφή της 
μείωσης του αριθμού των γεωργών και τη 
διασφάλιση της οικονομικής 
βιωσιμότητας της γεωργικής παραγωγής 
στην Ένωση·

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενίσχυση του προσανατολισμού 
προς την αγορά και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης 
εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και 
την ψηφιοποίηση·

β) ενίσχυση του προσανατολισμού 
προς την αγορά σε τοπικές, εθνικές, 
ενωσιακές και διεθνείς αγορές, καθώς και 
της σταθεροποίησης της αγοράς, της 
διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων· 
αύξηση των μακροπρόθεσμων 
δυνατοτήτων ανταγωνιστικότητας των 
εκμεταλλεύσεων και μεταποίησης και 
εμπορίας γεωργικών προϊόντων, με 
μεγαλύτερη εστίαση στη διαφοροποίηση 
της ποιότητας, στην έρευνα, στην 
καινοτομία, στην τεχνολογία, στη 
μεταφορά και ανταλλαγή γνώσεων και 
στην ψηφιοποίηση· και διευκόλυνση της 
πρόσβασης των γεωργών στη δυναμική 
της κυκλικής οικονομίας·

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βελτίωση της θέσης των 
αγροτών στην αλυσίδα αξίας·

γ) τη βελτίωση της θέσης των 
αγροτών στις αλυσίδες αξίας με την 
ενθάρρυνση των διαφόρων 
συνεταιριστικών μορφών, των 
οργανώσεων παραγωγών και των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς 
και την προώθηση των σύντομων 
αλυσίδων εφοδιασμού και τη βελτίωση 
της διαφάνειας της αγοράς·

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή 
σε αυτήν, καθώς και στη βιώσιμη 

δ) συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή 
στην υπερθέρμανση του πλανήτη, καθώς 
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ενέργεια· και στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
της βιώσιμης ενέργειας, ενώ παράλληλα 
διασφαλίζεται η επισιτιστική ασφάλεια 
στο μέλλον, με τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου που εκπέμπουν οι τομείς της 
γεωργίας και των τροφίμων, μεταξύ 
άλλων με την παγίδευση του άνθρακα στο 
έδαφος και την προστασία των δασών, 
σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς 
συμφωνίες·

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
και της αποτελεσματικής διαχείρισης των 
φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος 
και ο αέρας, ενώ παράλληλα μειώνεται η 
χημική εξάρτηση, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται 
στα σχετικά νομοθετικά μέσα, και 
επιβραβεύονται οι γεωργικές πρακτικές 
και τα συστήματα που αποφέρουν 
πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάσχεσης της 
απερήμωσης·

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος και διατήρηση 
οικοτόπων και τοπίων·

στ) συμβολή στην αντιστροφή της 
υποβάθμισης της βιοποικιλότητας, μεταξύ 
άλλων με την προστασία της ευεργετικής 
πανίδας και των ειδών επικονιαστών, 
στην προώθηση της 
αγροβιοποικιλότητας, των 
περιβαλλοντικών υπηρεσιών, της 
διατήρησης της φύσης και της 
γεωργοδασοκομίας, καθώς και στην 



PE627.760v03-00 78/860 RR\1184165EL.docx

EL

πρόληψη των φυσικών κινδύνων και την 
επίτευξη μεγαλύτερης ανθεκτικότητας, 
στην αποκατάσταση και την προστασία 
των εδαφών, των υδατικών συστημάτων, 
των οικοτόπων και τοπίων, και στη 
στήριξη της γεωργίας υψηλής φυσικής 
αξίας·

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·

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

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και της τοπικής ανάπτυξης στις 
αγροτικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της βιο-οικονομίας 
και της βιώσιμης δασοκομίας·

η) την προώθηση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής στις αγροτικές 
περιοχές, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία 
απασχόλησης, την ανάπτυξη, την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, την 
κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της 
αγροτικής φτώχειας και με την τοπική 
ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων 
τοπικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
για τις αγροτικές κοινότητες, που 
εστιάζουν ιδίως σε περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς· την προώθηση 
αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, 
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εργασίας και αξιοπρεπών οικονομικών 
συνθηκών· τη διαφοροποίηση 
δραστηριοτήτων και εισοδήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του 
αγροτουρισμού, της βιοοικονομίας, της 
κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης 
δασοκομίας, και ταυτόχρονα τη 
διασφάλιση της ισότητας των φύλων· την 
προώθηση ίσων ευκαιριών στις αγροτικές 
περιοχές μέσω ειδικών μέτρων στήριξης 
και αναγνώριση της εργασίας των 
γυναικών στη γεωργία, στη χειροτεχνία, 
στον τουρισμό και στις τοπικές 
υπηρεσίες·

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) 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, απορρίμματα τροφίμων, 
καθώς και για καλή διαβίωση των ζώων.

θ) 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, τη βιολογική 
γεωργία, τα απορρίμματα τροφίμων, 
καθώς και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, τη μικροβιακή αντοχή και 
τη βελτίωση της υγείας και της καλής 
διαβίωσης των ζώων, αλλά και αύξηση 
της κοινωνικής ευαισθητοποίησης 
σχετικά με τη σημασία της γεωργίας και 
των αγροτικών περιοχών, με ταυτόχρονη 
συμβολή στην εφαρμογή της Ατζέντας 
του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την επιδίωξη των ειδικών 2. Με γνώμονα την επίτευξη των 
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στόχων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
απλούστευση και την απόδοση της 
στήριξης της ΚΓΠ.

ειδικών στόχων, τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή εξασφαλίζουν την απόδοση της 
στήριξης της ΚΓΠ και την απλούστευση 
για τους τελικούς δικαιούχους, με τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου, και 
ταυτόχρονα διασφαλίζουν ότι οι 
δικαιούχοι δεν υφίστανται διακρίσεις.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 
στα άρθρα 5 και 6 παράγραφος 1 
αξιολογείται βάσει κοινών δεικτών που 
αφορούν τις εκροές, τα αποτελέσματα και 
τις επιπτώσεις. Το σύνολο των κοινών 
δεικτών περιλαμβάνει:

Η επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 
στα άρθρα 5 και 6 παράγραφος 1 
αξιολογείται βάσει κοινών δεικτών που 
αφορούν τις εκροές, τα αποτελέσματα και 
τις επιπτώσεις και βασίζεται σε επίσημες 
πηγές πληροφοριών. Το σύνολο των 
κοινών δεικτών περιλαμβάνει:

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δείκτες αποτελεσμάτων που 
σχετίζονται με τους συγκεκριμένους 
ειδικούς στόχους και χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό ποσοτικών ορόσημων και 
στόχων σε σχέση με τους ειδικούς στόχους 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
την αξιολόγηση της προόδου προς την 
επίτευξή τους. Οι δείκτες που αφορούν 
τους ειδικούς στόχους για το περιβάλλον 
και το κλίμα μπορούν να καλύπτουν 
παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στα 
σχετικά εθνικά μέσα περιβαλλοντικού και 
κλιματικού σχεδιασμού που απορρέουν 
από τη νομοθεσία της Ένωσης και 
παρατίθενται στο παράρτημα XI·

β) δείκτες αποτελεσμάτων που 
σχετίζονται με τους συγκεκριμένους 
ειδικούς στόχους και χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό ποσοτικών ορόσημων και 
στόχων σε σχέση με τους ειδικούς στόχους 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
την αξιολόγηση της προόδου προς την 
επίτευξή τους. Οι δείκτες που αφορούν 
τους ειδικούς στόχους για το περιβάλλον 
και το κλίμα μπορούν να καλύπτουν 
παρεμβάσεις που συμβάλλουν στις 
δεσμεύσεις που απορρέουν από τη 
νομοθεσία της Ένωσης και παρατίθενται 
στο παράρτημα XI·
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Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δείκτες επιπτώσεων που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 
παράγραφος 1 και χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ και της ΚΓΠ.

γ) δείκτες επιπτώσεων που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 
παράγραφος 1 και χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ, ενώ παράλληλα συνεκτιμούν 
εξωτερικούς παράγοντες πέραν της ΚΓΠ.

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναλύσουν 
λεπτομερέστερα τους δείκτες επιδόσεων 
και τους δείκτες αποτελεσμάτων που 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι όσον 
αφορά τα ιδιαίτερα εθνικά και 
περιφερειακά χαρακτηριστικά των 
στρατηγικών τους σχεδίων.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή έχει δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι με 
σκοπό την προσαρμογή των κοινών 
δεικτών επιδόσεων, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η 
πείρα από την εφαρμογή τους ή η 
προσθήκη νέων.

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε πλήρη 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
των δεικτών επιδόσεων, αποτελεσμάτων 
και επιπτώσεων που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι έως το τέλος του τρίτου 
έτους εφαρμογής των στρατηγικών 
σχεδίων. 
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Μετά την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή 
έχει δικαιοδοσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι με σκοπό την 
προσαρμογή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, 
των κοινών δεικτών, λαμβάνοντας υπόψη 
την πείρα που αποκτήθηκε κατά την 
υλοποίηση της πολιτικής στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν την επίτευξη 
των στόχων που καθορίζονται στον τίτλο 
ΙΙ, με τον καθορισμό των παρεμβάσεων 
που βασίζονται στα είδη παρεμβάσεων που 
προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 
του παρόντος τίτλου, σύμφωνα με τις 
κοινές απαιτήσεις που παρατίθενται στο 
παρόν κεφάλαιο.

Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειές τους επιδιώκουν την επίτευξη 
των στόχων που καθορίζονται στον τίτλο 
ΙΙ, με τον καθορισμό των παρεμβάσεων 
που βασίζονται στα είδη παρεμβάσεων που 
προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 
του παρόντος τίτλου, σύμφωνα με τις 
κοινές απαιτήσεις που παρατίθενται στο 
παρόν κεφάλαιο.

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν τις 
παρεμβάσεις των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης.

Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν, σε 
συνεργασία, κατά περίπτωση, με τις 
περιφέρειές τους, τις παρεμβάσεις των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ 
σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και τις γενικές αρχές του 
δικαίου της Ένωσης.

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
παρεμβάσεις καθορίζονται βάσει 
αντικειμενικών και αμερόληπτων 
κριτηρίων, συμβιβάζονται με την 
εσωτερική αγορά και δεν στρεβλώνουν 
τον ανταγωνισμό.

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία, κατά 
περίπτωση, με τις περιφέρειές τους, 
εξασφαλίζουν ότι οι παρεμβάσεις 
καθορίζονται βάσει αντικειμενικών και 
αμερόληπτων κριτηρίων και δεν 
εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν το νομικό 
πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση στήριξης 
από την Ένωση στους δικαιούχους βάσει 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και 
σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και 
στον κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός]. 

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία, κατά 
περίπτωση, με τις περιφέρειές τους, 
θεσπίζουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τη 
χορήγηση στήριξης από την Ένωση στους 
δικαιούχους βάσει του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και σύμφωνα με τις 
αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και στον 
κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός].

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, 
της εφαρμογής και της αξιολόγησης των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, 
με στόχο την προώθηση της ισότητας 
των φύλων και την καταπολέμηση των 
έμφυλων διακρίσεων.
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Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα 
στρατηγικά σχέδια των κρατών μελών 
συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(ΠΟΕ).

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις που βασίζονται στους τύπους 
παρεμβάσεων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των ορισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 και των ορισμών 
που θα διατυπωθούν στα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ που αναφέρονται στο 
άρθρο 4, να τηρούν τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του παραρτήματος 2 της 
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία.

Οι παρεμβάσεις που βασίζονται στους 
τύπους παρεμβάσεων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
ορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3 και 
των ορισμών που θα διατυπωθούν στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, τηρούν τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του 
παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ 
για τη γεωργία.

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις που βασίζονται στην ειδική 
ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 3 
υποτμήμα 2 του παρόντος τίτλου να 

διαγράφεται
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τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 6 
παράγραφος 5 της συμφωνίας του ΠΟΕ 
για τη γεωργία.

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 του κεφαλαίου II του 
παρόντος τίτλου ή των ετήσιων 
πριμοδοτήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 65, 66 και 67 οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται με τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού 
δικαίου και τα πρότυπα καλής γεωργικής 
και περιβαλλοντικής κατάστασης των 
εκτάσεων που καθορίζονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και 
αφορούν τους ακόλουθους ειδικούς τομείς:

1. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα 
σύστημα επιβολής όρων που αντιστοιχεί 
στις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης 
του ενωσιακού δικαίου και στα πρότυπα 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης των εκτάσεων, όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, που 
καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ και αφορούν τους ακόλουθους 
ειδικούς τομείς:

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κλίμα και το περιβάλλον· α) το κλίμα και το περιβάλλον, και 
μεταξύ άλλων την ποιότητα των υδάτων, 
τη διατήρηση του εδάφους και τη 
βιοποικιλότητα·

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κανόνες σχετικά με τις 
διοικητικές κυρώσεις 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].

2. Οι κανόνες για ένα 
αποτελεσματικό σύστημα διοικητικών 
κυρώσεων που ορίζονται στον τίτλο IV 
του κεφαλαίου IV του κανονισμού (EE) 
[οριζόντιος κανονισμός] ισχύουν για όλους 
τους δικαιούχους των άμεσων 
ενισχύσεων δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ του 
παρόντος τίτλου, ή των ετήσιων 
πριμοδοτήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 65, 66 και 67 όταν δεν τηρούν τους 
κανόνες επιβολής όρων που καθορίζονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
όσον αφορά προσωρινές παρεκκλίσεις 
από τους κανόνες σχετικά με την επιβολή 
όρων και προϋποθέσεων σε περίπτωση 
επιδημιών, δυσμενών κλιματικών 
φαινομένων, καταστροφικών συμβάντων 
ή φυσικών καταστροφών.

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλες οι γεωργικές εκτάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον για 
παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται 
σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλες οι γεωργικές εκτάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον για 
παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται 
σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
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κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τις 
ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
τηρούν οι δικαιούχοι για καλές γεωργικές 
και περιβαλλοντικές συνθήκες γης 
σύμφωνα με τον κύριο στόχο των 
προτύπων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, λαμβανομένων υπόψη των 
ειδικών χαρακτηριστικών των σχετικών 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάστασης του εδάφους και του κλίματος, 
των υπαρχόντων συστημάτων εκτροφής, 
της χρήσης γης, της αμειψισποράς, των 
γεωργικών πρακτικών και των γεωργικών 
δομών.

κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τα οικεία 
ενδιαφερόμενα μέρη, σε εθνικό ή, κατά 
περίπτωση, σε περιφερειακό επίπεδο, τις 
ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
τηρούν οι δικαιούχοι για καλές γεωργικές 
και περιβαλλοντικές συνθήκες γης 
σύμφωνα με τον κύριο στόχο των 
προτύπων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, λαμβανομένων υπόψη, 
κατά το δυνατόν, των ειδικών 
χαρακτηριστικών των σχετικών περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του 
εδάφους, των υδάτων και του κλίματος, 
των ειδικών αγρονομικών και 
οικολογικών χαρακτηριστικών των 
διαφόρων παραγωγών, των διαφορών 
μεταξύ των ετήσιων καλλιεργειών, των 
μόνιμων καλλιεργειών και άλλων 
εξειδικευμένων παραγωγών, των 
υπαρχόντων συστημάτων εκτροφής, της 
χρήσης γης, της αμειψισποράς, των 
τοπικών και παραδοσιακών γεωργικών 
πρακτικών και των γεωργικών δομών, 
εξασφαλίζοντας ότι οι εκτάσεις 
συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ).

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τους κύριους στόχους 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, τα κράτη 
μέλη μπορούν να προβλέψουν πρόσθετα 
πρότυπα σε σχέση με εκείνα που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα 
έναντι αυτών των κύριων στόχων. Ωστόσο, 
τα κράτη μέλη δεν καθορίζουν τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για κύριους 
στόχους πέρα από όσους ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

2. Για την προάσπιση του κοινού 
χαρακτήρα της ΚΓΠ και τη διασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού, και όσον 
αφορά τους κύριους στόχους που ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να προβλέψουν πρόσθετα 
πρότυπα σε σχέση με εκείνα που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα 
έναντι αυτών των κύριων στόχων, στο 
πλαίσιο του συστήματος επιβολής όρων. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν καθορίζουν 
τις ελάχιστες προδιαγραφές για κύριους 
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στόχους πέρα από όσους ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
σύστημα για την παροχή του εργαλείου 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά που αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, με το ελάχιστο 
περιεχόμενο και τις λειτουργίες που 
ορίζονται σε αυτό, στους δικαιούχους που 
θα το χρησιμοποιούν.

διαγράφεται

Η Επιτροπή μπορεί να στηρίξει τα κράτη 
μέλη με το σχεδιασμό του εν λόγω 
εργαλείου καθώς και με τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας 
δεδομένων.

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν πρακτικές ισοδύναμες με τις 
προβλεπόμενες στην παράγραφο 1, οι 
οποίες προσδιορίζονται βάσει κριτηρίων 
που ορίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 4, εφόσον ωφελούν σε ίδιο ή 
ανώτερο βαθμό το κλίμα και το 
περιβάλλον σε σύγκριση με μία ή 
περισσότερες από τις πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν 
λόγω ισοδύναμες πρακτικές 
περιλαμβάνουν:
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α) δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 65 ή το άρθρο 28 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013·
β) δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος 
κανονισμού·
γ) εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα 
περιβαλλοντικής πιστοποίησης, μεταξύ 
άλλων και για την πιστοποίηση της 
συμμόρφωσης προς την εθνική 
περιβαλλοντική νομοθεσία, πέραν των 
υποχρεωτικών προτύπων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το παράρτημα 
III του παρόντος κανονισμού, τα οποία 
αποσκοπούν στην επίτευξη στόχων που 
αφορούν τη διατήρηση της ποιότητας του 
εδάφους και των υδάτων, της 
βιοποικιλότητας, του φυσικού τοπίου, 
καθώς και τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι γεωργοί που πληρούν τις 
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/848 για τη βιολογική γεωργία 
θεωρούνται, ως εκ τούτου, ότι 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 1, 8 και 
9 όσον αφορά τα πρότυπα καλής 
γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης της γης (ΚΓΠΚ) που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
όπως ορίζονται δυνάμει του άρθρου 349 
ΣΛΕΕ, και τα μικρά νησιά του Αιγαίου, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013, 
εξαιρούνται από την υποχρέωση 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 1, 2, 8 
και 9 των προτύπων για την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
της γης που προβλέπονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 139

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στους 
οικείους δικαιούχους, κατά περίπτωση με 
ηλεκτρονικά μέσα, τον κατάλογο των 
απαιτήσεων και των προτύπων που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, καθώς και σχετικές 
σαφείς και ακριβείς πληροφορίες.

Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 το οποίο 
αποσκοπεί στη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με κανόνες για τις καλές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού 
των στοιχείων του συστήματος της 
αναλογίας μόνιμων λειμώνων, του έτους 
αναφοράς και του ποσοστού μετατροπής 

4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 το οποίο 
αποσκοπεί στη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με κανόνες σχετικά με: 
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στο πλαίσιο του ΚΓΠΚ 1, όπως 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, της 
μορφής και των πρόσθετων ελάχιστων 
στοιχείων και των λειτουργιών του 
εργαλείου βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά.

α) περαιτέρω στοιχεία του συστήματος 
της αναλογίας μόνιμων λειμώνων και του 
ποσοστού μετατροπής στο πλαίσιο του 
ΚΓΠΚ 1, όπως αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ,

β) κριτήρια για τον προσδιορισμό 
ισοδύναμων μέτρων,
γ) κανόνες οι οποίοι ορίζουν τις 
κατάλληλες απαιτήσεις που εφαρμόζονται 
για τα εθνικά ή περιφερειακά 
προγράμματα πιστοποίησης που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ) της 
παραγράφου 3α, μεταξύ άλλων και το 
επίπεδο της εγγύησης που πρέπει να 
προσφέρουν τα εν λόγω προγράμματα.

Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ένα 
σύστημα παροχής συμβουλών στους 
γεωργούς και άλλους δικαιούχους της 
στήριξης της ΚΓΠ για τη διαχείριση της 
γης και τη διαχείριση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων («γεωργικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες»).

1. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ένα 
σύστημα παροχής ποιοτικών και 
ανεξάρτητων συμβουλών στους γεωργούς 
και άλλους δικαιούχους της στήριξης της 
ΚΓΠ για τη διαχείριση της γης και τη 
διαχείριση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων («γεωργικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες»), το οποίο, 
κατά περίπτωση, βασίζεται σε 
συστήματα που ενδεχομένως ήδη 
υφίστανται σε επίπεδο κράτους μέλους. 
Τα κράτη μέλη διαθέτουν κατάλληλο 
προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση 
των υπηρεσιών αυτών, περιλαμβάνεται δε 
σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών 
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αυτών στα εθνικά στρατηγικά σχέδια για 
την ΚΓΠ.

Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες καλύπτουν τις οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις 
και παρέχουν επικαιροποιημένες 
τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία. Πρέπει να 
εντάσσονται στις αλληλένδετες υπηρεσίες 
συμβούλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 
ερευνητών, γεωργικών οργανώσεων και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών που 
αποτελούν τα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS).

2. Οι γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες καλύπτουν τις οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις 
και παρέχουν επικαιροποιημένες 
τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία, και 
συνεκτιμούν τις παραδοσιακές γεωργικές 
πρακτικές και τεχνικές. Πρέπει να 
εντάσσονται στις αλληλένδετες υπηρεσίες 
δικτύων γεωργικών συμβουλών, 
ερευνητών, γεωργικών οργανώσεων, 
συνεταιρισμών και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών που αποτελούν τα 
συστήματα γεωργικής γνώσης και 
καινοτομίας (AKIS).

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
συμβουλές αυτές να είναι αμερόληπτες και 
να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων 
μεταξύ των συμβούλων.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
συμβουλές αυτές να είναι αμερόληπτες, να 
συνεκτιμούν όλο το εύρος των τρόπων 
παραγωγής και των εκμεταλλεύσεων, και 
να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων 
μεταξύ των συμβούλων.

Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)



RR\1184165EL.docx 93/860 PE627.760v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες 
είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές 
όσον αφορά τόσο την παραγωγή όσο και 
την παροχή δημόσιων αγαθών.

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες καλύπτουν τουλάχιστον:

4. Οι γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες που έχουν συσταθεί από το 
κράτος μέλος καλύπτουν τουλάχιστον:

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλες τις απαιτήσεις, προϋποθέσεις 
και δεσμεύσεις διαχείρισης που ισχύουν 
για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους 
που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων και των προτύπων βάσει της 
αιρεσιμότητας και των προϋποθέσεων για 
τα καθεστώτα στήριξης, καθώς και των 
πληροφοριών για τα χρηματοδοτικά μέσα 
και τα επιχειρηματικά σχέδια που 
θεσπίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ·

α) όλες τις απαιτήσεις, προϋποθέσεις 
και δεσμεύσεις διαχείρισης που ισχύουν 
για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους 
που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων και των προτύπων βάσει της 
αιρεσιμότητας, των οικολογικών 
προγραμμάτων, των περιβαλλοντικών, 
κλιματικών και άλλων δεσμεύσεων 
διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 65 και 
των προϋποθέσεων για τα καθεστώτα 
στήριξης, καθώς και των πληροφοριών για 
τα χρηματοδοτικά μέσα και τα 
επιχειρηματικά σχέδια που θεσπίζονται 
στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·
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Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη διαχείριση κινδύνων σύμφωνα 
με το άρθρο 70·

δ) τη διαχείριση και την πρόληψη 
κινδύνων·

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τεχνικές για τη βελτιστοποίηση 
των οικονομικών επιδόσεων των 
συστημάτων παραγωγής, τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας, τον 
προσανατολισμό στην αγορά, τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού και την προώθηση 
της επιχειρηματικότητας·

Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) εξειδικευμένες συμβουλές για 
γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη 
φορά δραστηριότητα·

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ γ) πρότυπα ασφάλειας και την 
ευημερία στις γεωργικές κοινότητες·
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Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ δ) τη βιώσιμη διαχείριση των 
θρεπτικών ουσιών·

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ ε) τη βελτίωση των πρακτικών και 
τεχνικών αγρο-οικολογίας και 
γεωργοδασοκομίας που εφαρμόζονται 
τόσο σε γεωργικές όσο και σε δασικές 
εκτάσεις·

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ στ) την εστίαση σε οργανώσεις 
παραγωγών και άλλες ομάδες γεωργών·

Τροπολογία 154

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ ζ) την παροχή βοήθειας στους 
γεωργούς που επιθυμούν να αλλάξουν 
παραγωγή, ιδίως λόγω αλλαγών στην 
καταναλωτική ζήτηση, με την παροχή 
συμβουλών που αφορούν τις νέες 
δεξιότητες και τον εξοπλισμό που 
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απαιτούνται·

Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ η) υπηρεσίες κινητικότητας της γης 
και σχεδιασμού της διαδοχής·

Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ θ) όλες τις γεωργικές πρακτικές που 
καθιστούν δυνατή τη μείωση της χρήσης 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, με την προώθηση φυσικών 
μεθόδων για τη βελτίωση της 
γονιμότητας του εδάφους και την 
καταπολέμηση των επιβλαβών 
οργανισμών· και

Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ ι) τη βελτίωση της ανθεκτικότητας 
και την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή.

Τροπολογία 158

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Με την επιφύλαξη του εθνικού 
δικαίου και άλλων συναφών διατάξεων 
της ενωσιακής νομοθεσίας, τα πρόσωπα 
και οι οντότητες που παρέχουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν 
αποκαλύπτουν σε κανένα πρόσωπο εκτός 
του συμβουλευόμενου γεωργού ή του 
δικαιούχου προσωπικές ή επαγγελματικές 
πληροφορίες ή δεδομένα σχετικά με τον 
εν λόγω γεωργό ή δικαιούχο που 
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
συμβουλευτικής τους εργασίας, με 
εξαίρεση παραβάσεις που υπόκεινται σε 
υποχρεωτική κοινοποίηση στις δημόσιες 
αρχές βάσει της εθνικής ή της ενωσιακής 
νομοθεσίας.

Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
επίσης, μέσω κατάλληλης δημόσιας 
διαδικασίας, ότι οι σύμβουλοι που 
εργάζονται στο πλαίσιο του συστήματος 
παροχής συμβουλών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις διαθέτουν τα κατάλληλα 
προσόντα και καταρτίζονται τακτικά.

Τροπολογία 160

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον. 

δ) προγράμματα για το κλίμα, το 
περιβάλλον και την καλή διαβίωση των 
ζώων· και
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Τροπολογία 161

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) προγράμματα για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας·

Τροπολογία 162

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 μειώνουν το ποσό 
των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται 
σε έναν γεωργό, σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο, για ένα δεδομένο ημερολογιακό 
έτος, όταν το ποσό αυτό υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο των 100 000 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.

Τροπολογία 163

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την εφαρμογή της παραγράφου 
1, τα κράτη μέλη θα αφαιρούν, εντός ενός 
δεδομένου ημερολογιακού έτους, από το 

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

έτους, από το ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που χορηγούνται σε έναν 
γεωργό σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο:

Τροπολογία 164

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα που δηλώνει ο 
γεωργός, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων και των κοινωνικών εισφορών που 
συνδέονται με την απασχόληση· και

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

Τροπολογία 165

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Τροπολογία 166

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τις άμεσες ενισχύσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 27 και 28·

Τροπολογία 167

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 τις πραγματικές 
μισθολογικές δαπάνες ή τους μέσους 
τυπικούς μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική ή άλλη συναφή δραστηριότητα 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των 
ετήσιων μονάδων εργασίας που δηλώνει ο 
ενδιαφερόμενος γεωργός. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν δείκτες για τις 
πάγιες μισθολογικές δαπάνες που 
σχετίζονται με τους διάφορους τύπους 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή δεδομένα 
αναφοράς για τη δημιουργία 
απασχόλησης ανά τύπο εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 168

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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.
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Τροπολογία 169

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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.

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 
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.

Τροπολογία 170

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στην περίπτωση νομικού 
προσώπου ή ομάδας φυσικών ή νομικών 
προσώπων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν τη μείωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στα μέλη αυτών των 
νομικών προσώπων ή ομάδων, εφόσον η 
εθνική νομοθεσία προβλέπει δικαιώματα 
και υποχρεώσεις για τα μεμονωμένα μέλη 
αντίστοιχου επιπέδου με τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
για μεμονωμένους γεωργούς με την 
ιδιότητα υπευθύνου της γεωργικής 
εκμετάλλευσης, ιδίως όσον αφορά το 
οικονομικό, κοινωνικό και φορολογικό 
καθεστώς τους, υπό τον όρο ότι έχουν 
συνεισφέρει στην ενίσχυση των 
γεωργικών δομών των εν λόγω νομικών 
προσώπων ή ομάδων.
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Τροπολογία 171

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Όταν ένα κράτος μέλος χορηγεί 
συμπληρωματική αναδιανεμητική 
εισοδηματική στήριξη σε γεωργούς 
δυνάμει του άρθρου 26 και χρησιμοποιεί 
για τον σκοπό αυτόν τουλάχιστον το 10% 
των χρηματοδοτικών του κονδυλίων για 
άμεσες ενισχύσεις όπως ορίζονται στο 
παράρτημα IV, μπορεί να αποφασίσει να 
μην εφαρμόσει το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 172

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Δεν χορηγείται κανένα 
πλεονέκτημα που να συνίσταται στη μη 
μείωση της ενίσχυσης σε γεωργούς οι 
οποίοι αποδεδειγμένα δημιούργησαν 
τεχνητές συνθήκες ώστε να αποφύγουν 
τις επενέργειες του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 173

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

διαγράφεται
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κονδυλίων στους δικαιούχους.

Τροπολογία 174

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
τμήμα και όπως προσδιορίζονται 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις στους 
ενεργούς γεωργούς υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν τμήμα και όπως 
προσδιορίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Τροπολογία 175

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα όριο έκτασης 
και χορηγούν αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις μόνο σε πραγματικούς 
γεωργούς των οποίων η επιλέξιμη έκταση 
της γεωργικής εκμετάλλευσης για την 
οποία ζητούνται οι ενισχύσεις υπερβαίνει 
αυτό το όριο έκτασης.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα όριο έκτασης 
και/ή ένα ελάχιστο όριο άμεσων 
ενισχύσεων και χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις μόνο σε ενεργούς γεωργούς των 
οποίων οι εκτάσεις και/ή οι όγκοι άμεσων 
ενισχύσεων ισούνται με τα εν λόγω όρια ή 
τα υπερβαίνουν.

Τροπολογία 176

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον καθορισμό του κατώτατου ορίου 
της έκτασης, τα κράτη μέλη επιδιώκουν να 
διασφαλίσουν ότι οι αποσυνδεδεμένες 
άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε 
πραγματικούς γεωργούς εάν:

Κατά τον καθορισμό του κατώτατου ορίου 
της έκτασης ή του ελάχιστου ορίου των 
ενισχύσεων, τα κράτη μέλη επιδιώκουν να 
διασφαλίσουν ότι οι άμεσες ενισχύσεις 
χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς 
εάν:
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Τροπολογία 177

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διαχείριση των αντίστοιχων 
ενισχύσεων δεν προκαλεί υπερβολικό 
διοικητικό φόρτο, και

α) η διαχείριση των αντίστοιχων 
ενισχύσεων που ισούνται με τα εν λόγω 
κατώτατα όρια, ή τα υπερβαίνουν, δεν 
προκαλεί υπερβολικό διοικητικό φόρτο, 
και

Τροπολογία 178

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα αντίστοιχα ποσά συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων 
που καθορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1, στους οποίους συμβάλλουν 
οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

β) τα ποσά που εισπράττονται πέραν 
του καθορισμένου ορίου συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων 
που καθορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1, στους οποίους συμβάλλουν 
οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

Τροπολογία 179

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα εκάστοτε κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν την 
παράγραφο 1 στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου.

3. Τα εκάστοτε κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν το 
παρόν άρθρο στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, στα μικρά νησιά του Αιγαίου και 
στο αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων 
Νήσων.

Τροπολογία 180

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 
στις οποίες οι γεωργοί, λόγω της φύσης 
του γεωργικού συστήματος, δεν 
διαθέτουν γη, αλλά τους έχει χορηγηθεί 
στήριξη υπό μορφή βασικής ενίσχυσης 
κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού, η βασική εισοδηματική 
στήριξη συνίσταται σε ένα ποσό ανά 
εκμετάλλευση.

Τροπολογία 181

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 19 
έως 24, η βασική εισοδηματική στήριξη 
χορηγείται για κάθε επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται από πραγματικό γεωργό.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 19 
έως 24, η βασική εισοδηματική στήριξη 
χορηγείται για κάθε επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται από ενεργό γεωργό.

Τροπολογία 182

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν το ποσό 
της βασικής εισοδηματικής στήριξης ανά 
εκτάριο μεταξύ των διαφόρων ομάδων 
περιοχών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
κοινωνικοοικονομικές ή αγρονομικές 
συνθήκες.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν το ποσό 
της εισοδηματικής στήριξης ανά εκτάριο 
ανάλογα με τις διάφορες ομάδες 
περιοχών, σύμφωνα με τις 
κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές ή 
αγρονομικές συνθήκες. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν να αυξήσουν τα 
ποσά για τις περιφέρειες με φυσικά ή 
άλλα μειονεκτήματα ανά περιοχή και για 
τις ερημωμένες περιοχές.

Τροπολογία 183

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν μηχανισμούς οι οποίοι 
περιορίζουν τον αριθμό των εθνικών 
επιλέξιμων εκταρίων που μπορούν να 
λάβουν στήριξη, βάσει μιας περιόδου 
αναφοράς η οποία αποφασίζεται από το 
κράτος μέλος.

Τροπολογία 184

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν τα κράτη μέλη που έχουν 
εφαρμόσει το καθεστώς βασικών 
ενισχύσεων, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙΙ 
κεφάλαιο Ι τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013, αποφασίζουν να μην 
χορηγήσουν βασική εισοδηματική στήριξη 
βάσει δικαιωμάτων ενίσχυσης, τα 
δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 
2020.

2. Όταν τα κράτη μέλη που έχουν 
εφαρμόσει το καθεστώς βασικών 
ενισχύσεων, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙΙ 
κεφάλαιο Ι τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013, αποφασίζουν να μην 
χορηγήσουν βασική εισοδηματική στήριξη 
βάσει δικαιωμάτων ενίσχυσης, τα 
δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 
2022. Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη 
ολοκληρώσει τη διαδικασία εσωτερικής 
προσαρμογής των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης μπορούν να αποφασίσουν να 
καταργήσουν νωρίτερα τα δικαιώματα 
ενίσχυσης.

Τροπολογία 185

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη 
μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης πριν από τη σύγκλιση σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο προσαρμόζοντας την 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη 
μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης πριν από τη σύγκλιση σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο προσαρμόζοντας την 
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αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
αναλογικά με την αξία τους, όπως 
καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το έτος 
απαίτησης 2020 και τις σχετικές ενισχύσεις 
για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον που προβλέπονται 
στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο III του εν λόγω 
κανονισμού για το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2020.

αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
αναλογικά με την αξία τους, όπως 
καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το έτος 
απαίτησης 2021 και τις σχετικές ενισχύσεις 
για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον που προβλέπονται 
στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο III του εν λόγω 
κανονισμού για το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2021.

Τροπολογία 186

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, δεν είναι ομοιόμορφη 
εντός κράτους μέλους ή εντός ομάδας 
εδαφών, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τη σύγκλιση της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή 
μονάδας το αργότερο έως το 2026.

4. Όταν η αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, δεν είναι ομοιόμορφη 
εντός κράτους μέλους ή εντός ομάδας 
εδαφών, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την πλήρη σύγκλιση της 
αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης προς 
ενιαία τιμή μονάδας το αργότερο έως το 
2026.

Τροπολογία 187

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο μέχρι το έτος 2026, όλα τα 
δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία 
τουλάχιστον 75% του μέσου 
προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη 
βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 
παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα 

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο μέχρι το έτος 2024, όλα τα 
δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία 
τουλάχιστον 75% του μέσου 
προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη 
βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2024, όπως ορίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 
παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα 
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εδάφη που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2.

εδάφη που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τροπολογία 188

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 4, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, για το τελευταίο έτος 
υποβολής αιτήσεων της περιόδου 
προγραμματισμού το αργότερο, η αξία 
όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
ανέρχεται στο 100% του μέσου 
προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού της 
βασικής εισοδηματικής στήριξης για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως 
ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος 
μέλος ή για τις περιοχές που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τροπολογία 189

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 βασίζονται σε αντικειμενικά 
και αμερόληπτα κριτήρια. Με την 
επιφύλαξη του ελάχιστου ποσοστού που 
καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, τα κριτήρια αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης 
μείωσης η οποία δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη του 30 %.

7. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 βασίζονται σε αντικειμενικά 
και αμερόληπτα κριτήρια. Με την 
επιφύλαξη του ελάχιστου ποσοστού που 
καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, τα κριτήρια αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης 
μείωσης η οποία δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη του 30 % ανά έτος.

Τροπολογία 190

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν βασικές 
εισοδηματικές ενισχύσεις σε 
πραγματικούς γεωργούς που κατέχουν που 
ίδια ή μισθωμένα δικαιώματα μετά την 
ενεργοποίηση αυτών των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε, για τους σκοπούς της ενεργοποίησης 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, οι 
πραγματικοί γεωργοί να δηλώνουν τα 
επιλέξιμα εκτάρια που συνοδεύουν κάθε 
δικαίωμα ενίσχυσης.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν βασικές 
εισοδηματικές ενισχύσεις σε γεωργούς που 
κατέχουν που ίδια ή μισθωμένα 
δικαιώματα μετά την ενεργοποίηση αυτών 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε, για τους σκοπούς 
της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, οι ενεργοί γεωργοί να 
δηλώνουν τα επιλέξιμα εκτάρια που 
συνοδεύουν κάθε δικαίωμα ενίσχυσης.

Τροπολογία 191

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος που αποφασίζει 
να χορηγήσει τη βασική εισοδηματική 
στήριξη βάσει των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
διαχειρίζεται εθνικό απόθεμα.

1. Κάθε κράτος μέλος που αποφασίζει 
να χορηγήσει τη βασική εισοδηματική 
στήριξη βάσει των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
προβλέπει εθνικό απόθεμα ίσο με 3 %, 
κατ’ ανώτατο όριο, των κονδυλίων που 
ορίζονται στο παράρτημα VII.

Τροπολογία 192

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
υπερβούν το ποσοστό που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 όταν αυτό είναι αναγκαίο 
για να καλυφθούν οι απαιτήσεις 
κατανομής δυνάμει της παραγράφου 4 
στοιχεία α) και β) και της παραγράφου 5.
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Τροπολογία 193

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
δικαιώματα ενίσχυσης από το αποθεματικό 
να χορηγούνται μόνο σε πραγματικούς 
γεωργούς.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
δικαιώματα ενίσχυσης από το αποθεματικό 
να χορηγούνται μόνο σε ενεργούς 
γεωργούς.

Τροπολογία 194

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) νέοι γεωργοί που έχουν συστήσει 
πρόσφατα γεωργική εκμετάλλευση για 
πρώτη φορά·

α) νεαροί γεωργοί που έχουν συστήσει 
πρόσφατα γεωργική εκμετάλλευση για 
πρώτη φορά· ή

Τροπολογία 195

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) γεωργοί που έχουν συστήσει 
πρόσφατα γεωργική εκμετάλλευση για 
πρώτη φορά ως αρχηγοί της 
εκμετάλλευσης με την κατάλληλη 
κατάρτιση ή τις απαραίτητες δεξιότητες 
που ορίζονται από τα κράτη μέλη για 
τους νέους γεωργούς.

β) γεωργοί που έχουν συστήσει 
πρόσφατα γεωργική εκμετάλλευση για 
πρώτη φορά ως αρχηγοί της 
εκμετάλλευσης με την κατάλληλη 
κατάρτιση ή τις απαραίτητες δεξιότητες 
και γνώσεις·

Τροπολογία 196

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στην περίπτωση των στοιχείων α) 



RR\1184165EL.docx 111/860 PE627.760v03-00

EL

και β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου, τα κράτη μέλη μπορούν να 
δίνουν προτεραιότητα στις γυναίκες, 
προκειμένου να συμβάλλουν στην 
επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο η).

Τροπολογία 197

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
εντοπίζουν, με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, και άλλες 
περιπτώσεις οι οποίες, σύμφωνα με την 
εκτίμηση αναγκών που περιγράφεται στο 
άρθρο 96, είναι πιο ευάλωτες ή πιο 
συναφείς όσον αφορά την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
6, καθώς και γεωργούς που άρχισαν 
πρόσφατα να αξιοποιούν εκτάσεις 
συλλογικής διαχείρισης.

Τροπολογία 198

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη κατανέμουν 
δικαιώματα ενίσχυσης ή αυξάνουν την 
αξία των υφιστάμενων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης των δικαιούχων πραγματικών 
γεωργών βάσει οριστικής δικαστικής 
απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης 
της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πραγματικοί γεωργοί λαμβάνουν τον 
αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που καθορίζονται στην εν λόγω 
απόφαση ή πράξη σε ημερομηνία που 
καθορίζεται από το κράτος μέλος.

5. Τα κράτη μέλη κατανέμουν 
δικαιώματα ενίσχυσης ή αυξάνουν την 
αξία των υφιστάμενων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης των δικαιούχων ενεργών 
γεωργών βάσει οριστικής δικαστικής 
απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης 
της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ενεργοί 
γεωργοί λαμβάνουν τον αριθμό και την 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση ή 
πράξη σε ημερομηνία που καθορίζεται από 
το κράτος μέλος.
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Τροπολογία 199

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν το εθνικό αποθεματικό 
ώστε να αυξήσουν τη βασική 
εισοδηματική στήριξη ή να επιτύχουν 
τους ειδικούς στόχους του άρθρου 6 
παράγραφος 1, βάσει αμερόληπτων 
κριτηρίων, υπό τον όρο ότι παραμένουν 
διαθέσιμα επαρκή ποσά για τις 
κατανομές των παραγράφων 4 και 5 του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 200

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 διαγράφεται
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 με σκοπό τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με κανόνες σχετικά με:
α) τη σύσταση του αποθεματικού·
β) την πρόσβαση στο αποθεματικό·
γ) το περιεχόμενο της δήλωσης και 
τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Τροπολογία 201

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από την περίπτωση 
μεταβίβασης λόγω πραγματικής ή 
αναμενόμενης κληρονομιάς, τα 
δικαιώματα ενίσχυσης μεταβιβάζονται 
μόνο σε έναν πραγματικό γεωργό.

1. Εκτός από την περίπτωση 
μεταβίβασης λόγω πραγματικής ή 
αναμενόμενης κληρονομιάς, τα 
δικαιώματα ενίσχυσης μεταβιβάζονται 
μόνο σε έναν ενεργό γεωργό.

Τροπολογία 202

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα δικαιώματα ενίσχυσης δεν 
μπορούν να αποκτήσουν εμπορική αξία.

Τροπολογία 203

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφάπαξ ενίσχυση για τους 
μικροκαλλιεργητές

Απλουστευμένο καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές

Τροπολογία 204

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ενισχύουν 
μικροκαλλιεργητές, όπως ορίζονται από 
τα κράτη μέλη, με ένα εφάπαξ ποσό, 
αντικαθιστώντας τις άμεσες ενισχύσεις του 
παρόντος τμήματος και του τμήματος 3 
του παρόντος κεφαλαίου. Η σχετική 
παρέμβαση θα συμπεριληφθεί από τα 
κράτη μέλη στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ ως προαιρετική για τους γεωργούς.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν απλουστευμένο 
καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές 
που ζητούν στήριξη έως το ποσό των 
1 250 EUR. Το εν λόγω καθεστώς μπορεί 
να συνίσταται σε ένα εφάπαξ ποσό, 
αντικαθιστώντας τις άμεσες ενισχύσεις του 
παρόντος τμήματος και του τμήματος 3 
του παρόντος κεφαλαίου, ή σε ενίσχυση 
ανά εκτάριο, η οποία μπορεί να 
διαφοροποιείται ανά ομάδα περιοχών, η 
οποία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 
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παράγραφος 2. Η σχετική παρέμβαση θα 
συμπεριληφθεί από τα κράτη μέλη στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ως 
προαιρετική για τους γεωργούς.

Τροπολογία 205

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι γεωργοί που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο απλουστευμένο 
καθεστώς υποβάλλουν αίτηση, το 
αργότερο εντός προθεσμίας η οποία 
καθορίζεται από το κράτος μέλος, χωρίς 
να θίγεται η δυνατότητα των κρατών 
μελών να περιλαμβάνουν αυτομάτως τους 
γεωργούς που πληρούν τις προϋποθέσεις 
και να τους αφήνουν το περιθώριο να 
αποσυρθούν εντός συγκεκριμένου 
χρονικού διαστήματος.

Τροπολογία 206

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Για τους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο απλουστευμένο 
καθεστώς, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν απλουστευμένους ελέγχους 
επιβολής όρων και προϋποθέσεων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 84 του κανονισμού 
(ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός].

Τροπολογία 207

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν κανόνες και υπηρεσίες για τη 
μείωση του διοικητικού κόστους, με την 
παροχή στήριξης στους 
μικροκαλλιεργητές ώστε να 
συνεργαστούν.

Τροπολογία 208

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
δεν χορηγείται κανένα πλεονέκτημα που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο σε 
γεωργούς που αποδεδειγμένα 
δημιούργησαν, μετά την 1η Ιουνίου 2018, 
τεχνητές συνθήκες ώστε να λάβουν 
ενισχύσεις υπέρ των μικροκαλλιεργητών.

Τροπολογία 209

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ανακατανομή της στήριξης από 
μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τη μορφή 
ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους 
γεωργούς στο πλαίσιο της βασικής 
εισοδηματικής στήριξης στο άρθρο 17.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
δίκαιη ανακατανομή της στήριξης από 
μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τη μορφή 
ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους 
γεωργούς στο πλαίσιο της βασικής 
εισοδηματικής στήριξης στο άρθρο 17.

Τροπολογία 210

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ένα 
ποσό ανά εκτάριο ή διαφορετικά ποσά για 
διαφορετικής κλίμακας εκτάρια, καθώς 
και τον ανώτατο αριθμό εκταρίων ανά 
γεωργό για τον οποίο θα καταβληθεί η 
ενίσχυση αναδιανεμητικού εισοδήματος.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν 
ενίσχυση ισοδύναμη με ένα ποσό ανά 
εκτάριο ή διαφορετικά ποσά για 
διαφορετικής κλίμακας εκτάρια. Μπορούν 
να διαφοροποιήσουν τα ποσά αυτά 
σύμφωνα με τις περιοχές που ορίζονται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τροπολογία 211

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το ποσό της αναδιανεμητικής 
ενίσχυσης ανά εκτάριο δεν υπερβαίνει το 
65 % της βασικής εισοδηματικής 
στήριξης για τη βιωσιμότητα, σύμφωνα 
με τον εθνικό μέσο όρο ή τον μέσο όρο 
των περιοχών, πολλαπλασιασμένο επί τον 
αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων.

Τροπολογία 212

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Ο αριθμός των επιλέξιμων 
εκταρίων ανά γεωργό δεν υπερβαίνει το 
εθνικό μέσο μέγεθος των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων ή το μέσο μέγεθος 
σύμφωνα με τις περιοχές που ορίζονται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Τα κράτη 
μέλη παρέχουν πρόσβαση στην εν λόγω 
ενίσχυση αρχίζοντας από το πρώτο 
επιλέξιμο εκτάριο της εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 213

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 26 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν 
αμερόληπτα κριτήρια, με γνώμονα τον 
στόχο που τίθεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α), για τον 
υπολογισμό του ποσού που θα χορηγηθεί 
για συμπληρωματική αναδιανομή του 
εισοδήματος για τη βιωσιμότητα στο 
πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για 
την ΚΓΠ, και καθορίζουν επίσης ένα 
χρηματοδοτικό ανώτατο όριο πάνω από 
το οποίο οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν 
θα δικαιούνται την αναδιανεμητική 
ενίσχυση. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη το μέσο επίπεδο εισοδήματος των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο. Στα κριτήρια 
διανομής, λαμβάνουν επίσης υπόψη τους 
φυσικούς και ειδικούς περιορισμούς που 
αντιμετωπίζουν ορισμένες περιφέρειες, 
συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών 
περιοχών, όσον αφορά την ανάπτυξη της 
γεωργικής τους δραστηριότητας.

Τροπολογία 214

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ποσό ανά εκτάριο που 
προβλέπεται για ένα δεδομένο έτος 
υποβολής αιτήσεων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο των 
άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν 
λόγω έτος.

διαγράφεται

Τροπολογία 215

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο εθνικός μέσος όρος των άμεσων 
ενισχύσεων ανά εκτάριο ορίζεται ως ο 
λόγος του εθνικού ανώτατου ορίου για 
άμεσες ενισχύσεις για το έτος υποβολής 
αιτήσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
IV, και των συνολικών προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων για τη βασική 
εισοδηματική στήριξη για το εν λόγω 
έτος, εκφρασμένος σε αριθμό εκταρίων.

διαγράφεται

Τροπολογία 216

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Στην περίπτωση νομικού 
προσώπου ή ομάδας φυσικών ή νομικών 
προσώπων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν τον μέγιστο αριθμό εκταρίων 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στα 
μέλη αυτών των νομικών προσώπων ή 
ομάδων, εφόσον η εθνική νομοθεσία 
προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για τα μεμονωμένα μέλη αντίστοιχου 
επιπέδου με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται για 
μεμονωμένους γεωργούς με την ιδιότητα 
υπευθύνου της γεωργικής εκμετάλλευσης, 
ιδίως όσον αφορά το οικονομικό, 
κοινωνικό και φορολογικό καθεστώς 
τους, υπό τον όρο ότι έχουν συνεισφέρει 
στην ενίσχυση των γεωργικών δομών των 
εν λόγω νομικών προσώπων ή ομάδων.

Τροπολογία 217

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
δεν χορηγείται κανένα πλεονέκτημα που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο σε 
γεωργούς οι οποίοι αποδεδειγμένα 
διαιρούν την εκμετάλλευσή τους με 
μοναδικό σκοπό να εισπράξουν την 
αναδιανεμητική ενίσχυση. Αυτό ισχύει 
επίσης για γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια 
κατάτμηση.

Τροπολογία 218

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέψουν συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη για τους νέους 
γεωργούς υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέψουν συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη για τους νεαρούς 
γεωργούς, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα 
με τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 
1 στοιχείο δ), υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

Τροπολογία 219

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 
«προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας 
και διευκόλυνσης της ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
αγροτικές περιοχές» που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και να 
διαθέσουν τουλάχιστον το 2% των 
κονδυλίων τους για άμεσες ενισχύσεις για 

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
να προσελκύσουν γεωργούς νεαρής 
ηλικίας σύμφωνα με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) και να διαθέσουν τουλάχιστον 
το 2% των κονδυλίων τους για άμεσες 
ενισχύσεις για τον εν λόγω στόχο σύμφωνα 
με το άρθρο 86 παράγραφος 4, τα κράτη 
μέλη δύναται να παρέχουν 
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τον εν λόγω στόχο σύμφωνα με το άρθρο 
86 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη δύναται 
να παρέχουν συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη στους νέους 
γεωργούς που εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση και οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
της βασικής ενίσχυσης εισοδήματος που 
προβλέπεται άρθρο 17.

συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη 
στους νεαρούς γεωργούς που 
εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε 
γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνοι της 
εκμετάλλευσης και οι οποίοι δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο της βασικής 
ενίσχυσης εισοδήματος που προβλέπεται 
άρθρο 17.

Τροπολογία 220

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη των νέων γεωργών λαμβάνει τη 
μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο.

3. Η συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη των νέων γεωργών χορηγείται για 
μέγιστο διάστημα επτά ετών, το οποίο 
αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης ενίσχυσης για νεαρούς 
γεωργούς, και λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο 
εκτάριο. Μπορεί να υπολογίζεται σε 
εθνικό επίπεδο ή βάσει των περιοχών που 
ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 221

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι νεαροί γεωργοί που έλαβαν, 
κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, τη 
στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 50 
του κανονισμού αυτού μπορούν να 
λάβουν τη στήριξη που προβλέπεται στο 
παρόν άρθρο για το μέγιστο συνολικό 
χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3.
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Τροπολογία 222

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η ενίσχυση χορηγείται για αριθμό 
εκταρίων που δεν υπερβαίνει το μέσο 
μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
σε εθνικό επίπεδο ή σύμφωνα με τις 
περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 223

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν ειδικές διατάξεις για νεαρούς 
γεωργούς που ανήκουν σε ομάδες 
γεωργών, οργανώσεις παραγωγών ή 
συνεταιρισμούς, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι θα διατηρούν το δικαίωμα στη 
στήριξη που προβλέπεται στο παρόν 
άρθρο όταν προσχωρούν στις εν λόγω 
οντότητες.

Τροπολογία 224

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον

Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον 
και την καλή διαβίωση των ζώων

Τροπολογία 225

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στήριξη 
σε εθελοντικά προγράμματα για το κλίμα 
και το περιβάλλον («οικολογικά 
προγράμματα») υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως 
διευκρινίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
παρέχουν στήριξη σε εθελοντικά 
προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον 
και την καλή διαβίωση των ζώων 
(«οικολογικά προγράμματα») υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και όπως διευκρινίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Τροπολογία 226

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη αυτή αποσκοπεί στη 
διατήρηση των ωφέλιμων πρακτικών 
και/ή στην προώθηση της αναγκαίας 
μεταστροφής σε πρακτικές και τεχνικές 
που συμβάλλουν περισσότερο στο 
περιβάλλον και στο κλίμα.
H στήριξη μπορεί να παρέχεται για 
δεσμεύσεις όσον αφορά γεωργικές 
πρακτικές σε συγκεκριμένους τομείς 
και/ή γεωγραφικές περιοχές που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Οι 
περιοχές που καθορίζονται σύμφωνα με 
τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ 
θεωρούνται αυτομάτως επιλέξιμες για το 
πρόγραμμα.

Τροπολογία 227

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο 
πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, 
πραγματικούς γεωργούς οι οποίοι 
δεσμεύονται να εφαρμόζουν, στις 

2. Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο 
πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, 
ενεργούς γεωργούς ή ομάδες γεωργών οι 
οποίοι δεσμεύονται να εφαρμόζουν 
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επιλέξιμες εκτάσεις που καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη, γεωργικές πρακτικές 
ευεργετικές για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

γεωργικές πρακτικές και πιστοποιημένα 
προγράμματα με ευεργετικές συνέπειες 
για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή 
διαβίωση των ζώων, τα οποία οδηγούν 
στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από 
τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στα 
σημεία δ), ε), στ) και θ) του άρθρου 6 
παράγραφος 1 και είναι προσαρμοσμένα 
στις ειδικές εθνικές ή περιφερειακές 
ανάγκες.

Τροπολογία 228

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τον 
κατάλογο των γεωργικών πρακτικών που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

3. Η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, έως την ... 
[δύο μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
σύμφωνα με το άρθρο 138, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με την κατάρτιση καταλόγου 
παραδειγμάτων γεωργικών πρακτικών που 
είναι επωφελείς για το κλίμα, το 
περιβάλλον και την καλή διαβίωση των 
ζώων, και συνεκτιμούν τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη μπορούν, σε συνεργασία 
με εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς 
συμφεροντούχους, να καταρτίζουν 
συμπληρωματικούς εθνικούς καταλόγους 
ή να βασίζονται στα παραδείγματα του 
καταλόγου που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες 
ανάγκες τους.
Οι εν λόγω κατάλογοι συνίστανται σε 
μέτρα διαφορετικού τύπου από εκείνα 
που καθορίζονται στο άρθρο 65, ή σε 
μέτρα του ίδιου τύπου αλλά με 
διαφορετικό επίπεδο φιλοδοξίας. Οι 
γεωργοί μπορούν να επιλέξουν 
τουλάχιστον ένα από αυτά ώστε να είναι 
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επιλέξιμοι για να λάβουν ενίσχυση.

Τροπολογία 229

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν 
στους καταλόγους αυτούς, 
κατ’ ελάχιστον, οικολογικά προγράμματα 
για τη διάθεση ενός ελάχιστου μεριδίου 
των γεωργικών εκτάσεων για μη 
παραγωγικά στοιχεία ή μη παραγωγικές 
εκτάσεις, τη χρήση ενός γεωργικού 
εργαλείου για τη βιώσιμη διαχείριση των 
θρεπτικών ουσιών και, κατά περίπτωση, 
την κατάλληλη διατήρηση των 
υγροτόπων και των τυρφώνων.

Τροπολογία 230

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πρακτικές αυτές σχεδιάζονται 
κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε 
έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).

4. Κάθε μία από τις πρακτικές αυτές 
σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να 
ανταποκρίνονται σε έναν ή περισσότερους 
από τους ειδικούς στόχους που αφορούν το 
περιβάλλον, το κλίμα και την καλή 
διαβίωση των ζώων και καθορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) 
και θ).

Τροπολογία 231

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπερβαίνουν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις για τη χρήση λιπασμάτων 

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

ζώων, τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων 
και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
καθώς και άλλες υποχρεωτικές 
προϋποθέσεις που θεσπίζονται από το 
δίκαιο της Ένωσης·

Τροπολογία 232

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διαφέρουν από τις δεσμεύσεις για 
τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει 
του άρθρου 65.

δ) διαφέρουν από τις δεσμεύσεις για 
τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει 
του άρθρου 65, ή είναι συμπληρωματικές 
προς αυτές·

Τροπολογία 233

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) συμβάλλουν στη διατήρηση 
πρακτικών που είναι επωφελείς για το 
περιβάλλον.

Τροπολογία 234

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η στήριξη για τα οικολογικά 
προγράμματα χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο είτε:

6. Η στήριξη για τα οικολογικά 
προγράμματα χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο και/ή ως 
ενίσχυση ανά εκμετάλλευση, και 
παρέχεται ως οικονομικό κίνητρο πέραν 
της αποζημίωσης για τυχόν πρόσθετες 
δαπάνες και απώλεια εισοδήματος, η 
οποία μπορεί να συνίσταται σε ένα 
κατ’ αποκοπήν ποσό.
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α) ως πρόσθετες ενισχύσεις για τη 
στήριξη του βασικού εισοδήματος όπως 
ορίζεται στο υποτμήμα 2 του παρόντος 
τμήματος· ή
β) ως αποζημιώσεις στους 
δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν και της απώλειας 
εισοδήματος ως αποτέλεσμα της 
δέσμευσης που ανελήφθη, που 
καθορίζονται με βάση το άρθρο 65.

Τροπολογία 235

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το επίπεδο των ενισχύσεων ποικίλλει 
ανάλογα με τον βαθμό φιλοδοξίας της 
βιωσιμότητας κάθε παρέμβασης ή 
συνόλου παρεμβάσεων, με βάση κριτήρια 
που δεν εισάγουν διακρίσεις, προκειμένου 
να παρέχεται αποτελεσματικό κίνητρο 
συμμετοχής.

Τροπολογία 236

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου να συνάδουν με εκείνες του 
άρθρου 65.

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου να συνάδουν με εκείνες του 
άρθρου 65, και να εξασφαλίζεται ως εκ 
τούτου η επαρκής οριοθέτηση μεταξύ 
των δύο ειδών παρεμβάσεων. Όταν οι 
παρεμβάσεις που αποφασίζονται δυνάμει 
των δύο άρθρων διακρίνονται με βάση το 
επίπεδο περιβαλλοντικής φιλοδοξίας, το 
κράτος μέλος αποφεύγει τη διπλή 
χρηματοδότηση.
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Τροπολογία 237

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 
συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό 
με περαιτέρω κανόνες για τα οικολογικά 
προγράμματα.

διαγράφεται

Τροπολογία 238

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28α
Προγράμματα ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας
1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στήριξη 
σε εθελοντικά προγράμματα για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
(«προγράμματα ενίσχυσης») υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
2. Με αυτόν τον τύπο παρέμβασης, 
τα κράτη μέλη στηρίζουν ενεργούς 
γεωργούς που δεσμεύονται να προβούν σε 
δαπάνες ευεργετικές για την ενίσχυση της 
αγροτικής ανταγωνιστικότητας του 
γεωργού.
3. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
κατάλογο επιλέξιμων κατηγοριών 
δαπανών που είναι ευεργετικές για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
γεωργού.
4. Οι πρακτικές αυτές σχεδιάζονται 
κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε 
έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς 
οικονομικούς στόχους που καθορίζονται 
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στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και γ) και συμβάλλουν στον οριζόντιο 
στόχο του άρθρου 5.
5. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρέμβασης, τα κράτη μέλη παρέχουν 
μόνο ενισχύσεις που καλύπτουν 
δεσμεύσεις οι οποίες δεν επιφέρουν διπλή 
χρηματοδότηση όσον αφορά τον παρόντα 
κανονισμό.
6. Η στήριξη για τα προγράμματα 
ενίσχυσης χορηγείται υπό μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης και καταβάλλεται:
α) ως πρόσθετη ενίσχυση για τη 
στήριξη του βασικού εισοδήματος, με 
βάση τα επιλέξιμα εκτάρια, όπως 
ορίζεται στο υποτμήμα 2 του παρόντος 
τμήματος· ή
β) ως αποζημίωση των δικαιούχων 
για το σύνολο ή μέρος των δαπανών που 
πραγματοποίησαν· ή
γ) με βάση την εκροή που συνδέεται 
με αυτόν τον τύπο παρέμβασης.
7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου συνάδουν με εκείνες των άρθρων 
27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 και 72.
8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 138 για 
τη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με περαιτέρω κανόνες όσον 
αφορά τα προγράμματα ενίσχυσης.

Τροπολογία 239

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν συνδεδεμένη εισοδηματική 
στήριξη σε πραγματικούς γεωργούς 
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στο παρόν υποτμήμα και προσδιορίζονται 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν συνδεδεμένη εισοδηματική 
στήριξη σε ενεργούς γεωργούς σύμφωνα 
με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
υποτμήμα και προσδιορίζονται περαιτέρω 
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περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Τροπολογία 240

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι παρεμβάσεις των κρατών μελών 
θα βοηθήσουν τους τομείς και τις 
παραγωγές που υποστηρίζονται, ή 
συγκεκριμένες μορφές γεωργίας που 
απαριθμούνται στο άρθρο 30, να 
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που βιώνουν 
βελτιώνοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητά, τη βιωσιμότητά ή 
την ποιότητά τους.

2. Οι παρεμβάσεις των κρατών μελών 
θα βοηθήσουν τους τομείς και τις 
παραγωγές που υποστηρίζονται, ή 
συγκεκριμένες μορφές γεωργίας που 
απαριθμούνται στο άρθρο 30, να 
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που βιώνουν 
βελτιώνοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητα, τη διάρθρωση, τη 
βιωσιμότητα ή την ποιότητά τους. 
Επιπλέον, οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να 
συνάδουν με τους σχετικούς ειδικούς 
στόχους που τίθενται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 241

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά εκτάριο ή ζώο.

3. Η συνδεδεμένη στήριξη είναι ένα 
καθεστώς περιορισμού της παραγωγής, 
χορηγείται ως ετήσια ενίσχυση βάσει 
καθορισμένων εκτάσεων και αποδόσεων 
ή καθορισμένου αριθμού ζώων, και τηρεί 
τα ανώτατα δημοσιονομικά όρια που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη για κάθε 
μέτρο και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Τροπολογία 242

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να στοχεύσουν ή να 
αυξήσουν τη συνδεδεμένη στήριξη 
σύμφωνα με τη δέσμευση του δικαιούχου 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς 
του, της ποιότητας ή της διάρθρωσης του 
τομέα.

Τροπολογία 243

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, 
κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους: 
σπόροι, πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο 
κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
ψυχανθή, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί 
με κέλυφος, γεώμηλα αμυλοποιίας, γάλα 
και γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
φρούτα και λαχανικά, δενδρύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά.

Τροπολογία 244

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, η συνδεδεμένη στήριξη 
μπορεί να χορηγείται στους γεωργούς που 
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δεν διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια.
Με τη χορήγηση συνδεδεμένης στήριξης, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α)  υπάρχει σαφής ανάγκη ή σαφές 
όφελος περιβαλλοντικής ή 
κοινωνικοοικονομικής φύσης·
β) η στήριξη δεν δημιουργεί μείζονες 
στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά· και
γ) η στήριξη της κτηνοτροφικής 
παραγωγής συνάδει με την οδηγία 
2000/60/ΕΚ.

Τροπολογία 245

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Τροπολογία 246

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη χορηγούν ειδική 
καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι σε 
πραγματικούς γεωργούς που παράγουν 
βαμβάκι και υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 
5201 00 υπό τους όρους που καθορίζονται 
στο παρόν υποτμήμα. 

Τα κράτη μέλη χορηγούν ειδική 
καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι σε 
ενεργούς γεωργούς που παράγουν βαμβάκι 
και υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 5201 00 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν υποτμήμα.

Τροπολογία 247

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Βουλγαρία: 624,11 ευρώ, – Βουλγαρία: X ευρώ,
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Τροπολογία 248

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ελλάδα: 225,04 ευρώ, – Ελλάδα: X ευρώ,

Τροπολογία 249

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ισπανία: 348,03 ευρώ, – Ισπανία: X ευρώ,

Τροπολογία 250

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Πορτογαλία: 219,09 ευρώ – Πορτογαλία: X ευρώ

Τροπολογία 251

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των οπωροκηπευτικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013·

α) των οπωροκηπευτικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων που προορίζονται για 
μεταποίηση·
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Τροπολογία 252

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), κ), η) και κ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013.

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), ιγ), ιε) έως κ) και κγ) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθώς και 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες.

Τροπολογία 253

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν στο στρατηγικό τους σχέδιο για 
την ΚΓΠ την εφαρμογή των τομεακών 
τύπων παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 39 στοιχεία δ), ε) και στ). 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν στο στρατηγικό τους σχέδιο για 
την ΚΓΠ την εφαρμογή των τομεακών 
τύπων παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 39 στοιχεία δ), ε) και στ) και 
τεκμηριώνουν τους τομείς και τύπο των 
παρεμβάσεων που επέλεξαν.

Τροπολογία 254

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας των τύπων παρεμβάσεων που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο·

α) τη διασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας των τύπων παρεμβάσεων που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, ιδίως 
με γνώμονα την αποφυγή στρεβλώσεων 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά·

Τροπολογία 255

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την παροχή στήριξης στις 
οργανώσεις παραγωγών όσον αφορά την 
εκτέλεση των συγκεκριμένων 
καθηκόντων τους που απορρέουν από το 
παρόν κεφάλαιο·

Τροπολογία 256

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το ανώτατο επίπεδο της 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
για αποσύρσεις από την αγορά που 
αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και για τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
52 παράγραφος 3·

γ) το ανώτατο επίπεδο της 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
για αποσύρσεις από την αγορά που 
αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και για τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
52 παράγραφος 3, καθώς και σταθερά 
ποσά για να καλυφθεί η συσκευασία και η 
μεταφορά προϊόντων που αποσύρθηκαν 
ώστε να διανεμηθούν δωρεάν και το 
κόστος μεταποίησής τους προτού 
παραδοθούν για τον σκοπό αυτόν·

Τροπολογία 257

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τον καθορισμό των όρων για τη 
σύσταση και τη διαχείριση του 
επιχειρησιακού ταμείου, καθώς και τις 
αιτήσεις χορήγησης ενισχύσεων και 
προκαταβολών.

Τροπολογία 258

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον τομέα των οπωροκηπευτικών 
επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι:

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών επιδιώκονται οι 
ακόλουθοι στόχοι:

Τροπολογία 259

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)·

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης και των βραχειών αλυσίδων 
εφοδιασμού, καθώς και την προώθηση 
της συλλογικής διαπραγμάτευσης των 
συμβάσεων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και γ)·

Τροπολογία 260

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
των παρασίτων, των καινοτόμων 
πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

γ) την εφαρμογή, την έρευνα και την 
ανάπτυξη βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
των παρασίτων, των καινοτόμων 
πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ) και θ)·
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Τροπολογία 261

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση 
μεθόδων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του 
εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας 
και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ)·

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση 
μεθόδων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του 
εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας 
και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε), στ) και θ)·

Τροπολογία 262

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων 
με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, 
με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των 
προϊόντων για μεταποίηση και της 
ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης, με προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενα από 
άλλα δημόσια ή ιδιωτικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

Τροπολογία 263

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
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οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ)·

οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β), γ) και θ)·

Τροπολογία 264

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την πρόληψη κρίσεων και 
διαχείριση κινδύνων, με στόχο την 
αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις 
αγορές οπωροκηπευτικών· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ).

θ) την πρόληψη κρίσεων και τον 
μετριασμό και τη διαχείριση κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
φυτοϋγειονομικών πτυχών, με στόχο την 
αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις 
αγορές οπωροκηπευτικών· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ)·

Τροπολογία 265

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) τη διαχείριση και τη μείωση των 
παραπροϊόντων και των αποβλήτων·

Τροπολογία 266

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ β) την προώθηση της γενετικής 
ποικιλότητας.
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Τροπολογία 267

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν την εξοικονόμηση νερού και την 
ποιότητα των υδάτων, την παραγωγή και 
την εξοικονόμηση ενέργειας, την 
οικολογική συσκευασία, τη μείωση των 
αποβλήτων και την παρακολούθηση των 
ροών αποβλήτων,

Τροπολογία 268

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) προγραμματισμός και 
προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, 
ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την 
ποσότητα, για προϊόντα του τομέα των 
οπωροκηπευτικών,

Τροπολογία 269

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) δράσεις για την αύξηση της 
εμπορικής αξίας των προϊόντων,

Τροπολογία 270

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) συλλογική αποθήκευση των 
προϊόντων που παράγονται από την 
οργάνωση παραγωγών ή από μέλη της 
οργάνωσης παραγωγών,

Τροπολογία 271

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη 
μείωση των αποβλήτων, την 
ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρόληψη των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα και ενίσχυση της 
χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών 
που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες,

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με έμφαση σε μέτρα που 
περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση νερού 
και την ποιότητα των υδάτων, την 
παραγωγή και την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη 
μείωση των αποβλήτων, την 
ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, 
την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, τη 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, τη διατήρηση 
των επικονιαστών, την πρόληψη των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα και την ενίσχυση της 
χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών 
που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες,

Τροπολογία 272

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) δράσεις με στόχο τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτήν,
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Τροπολογία 273

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, 
προώθηση της βιώσιμης χρήσης των 
φυσικών πόρων, και ταυτόχρονα μείωση 
της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα και 
άλλες εισροές,

Τροπολογία 274

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δράσεις για τη διατήρηση του 
εδάφους και την ενίσχυση της δέσμευσης 
του εδαφικού άνθρακα·

ε) δράσεις για τη διατήρηση και 
ανασύσταση της δομής του εδάφους και 
την ενίσχυση της δέσμευσης του εδαφικού 
άνθρακα, μεταξύ άλλων για να 
αποφευχθεί η υποβάθμιση του εδάφους,

Τροπολογία 275

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) δράσεις για την καταπολέμηση της 
ανθεκτικότητας των επιβλαβών 
οργανισμών,

η) δράσεις για τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας έναντι επιβλαβών 
οργανισμών και τον μετριασμό της ζημίας 
που προκαλούν οι επιβλαβείς οργανισμοί, 
μεταξύ άλλων με την προώθηση της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας,

Τροπολογία 276

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) δράσεις για την καθιέρωση 
συστημάτων παραγωγής που ενισχύουν 
ιδίως τη βιολογική και διαρθρωτική 
πολυμορφία,

Τροπολογία 277

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης των προϊόντων του 
τομέα των οπωροκηπευτικών,

ια) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης των προϊόντων του 
τομέα των οπωροκηπευτικών και την 
προώθηση των βραχειών αλυσίδων 
εφοδιασμού,

Τροπολογία 278

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
άλλων δημόσιων και ιδιωτικών 
συστημάτων ποιότητας υπό τη διαχείριση 
δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων,

Τροπολογία 279

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) προώθηση και την επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων και 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και ενοποίηση των αγορών 

ιδ) προώθηση και επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων και 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και ενοποίηση των αγορών 
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οπωροκηπευτικών και στην ενημέρωση 
σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης 
φρούτων και λαχανικών στην υγεία,

οπωροκηπευτικών, στη διεύρυνση των 
εμπορικών διεξόδων και στην ενημέρωση 
σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης 
φρούτων και λαχανικών για την υγεία,

Τροπολογία 280

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων και την προσαρμογή και 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τις βιώσιμες τεχνικές 
καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών, την αειφόρο χρήση και τη 
μείωση των φυτοφαρμάκων, την 
ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτήν, τις 
αγροοικολογικές πρακτικές, τη βελτίωση 
της ποιότητας των προϊόντων και των 
όρων εμπορίας, καθώς και όσον αφορά 
τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή 
των φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων για 
τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες,

Τροπολογία 281

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) κατάρτιση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά 
τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων και τη συμβολή στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτή.

ιστ) κατάρτιση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τις βιώσιμες τεχνικές 
καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών, εναλλακτικές λύσεις για τα 
φυτοφάρμακα, τη βιώσιμη χρήση και τη 
μείωση των φυτοφαρμάκων και τη 
συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή·
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Τροπολογία 282

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ α) δράσεις που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας μέσω της 
καινοτομίας,

Τροπολογία 283

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ β) δημιουργία συστημάτων 
ανιχνευσιμότητας/πιστοποίησης.

Τροπολογία 284

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την 
διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται 
στην αγορά πιο αποτελεσματική,

β) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν πιο 
αποτελεσματική τη διαχείριση των 
ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά, 
μεταξύ άλλων και για λόγους συλλογικής 
αποθήκευσης,

Τροπολογία 285

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς

δ) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή, συμπεριλαμβανομένου 
του κόστους μεταποίησης προϊόντων που 
αποσύρθηκαν πριν από τη δωρεάν 
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διανομή, ή άλλους προορισμούς,

Τροπολογία 286

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ασφάλιση συγκομιδής που 
συμβάλλει στη διασφάλιση του 
εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή 
παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης 
της λήψης των απαραίτητων προληπτικών 
μέτρων από τους δικαιούχους,

ζ) ασφάλιση συγκομιδής, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών 
ασφάλισης βάσει δεικτών που καλύπτουν 
την επέλευση μετρήσιμου κινδύνου, η 
οποία συμβάλλει στη διασφάλιση του 
εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή 
παρασίτων και ταυτόχρονα στη 
διασφάλιση της λήψης των απαραίτητων 
προληπτικών μέτρων από τους 
δικαιούχους,

Τροπολογία 287

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) παροχή εκπαίδευσης σε άλλες 
οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή σε μεμονωμένους 
παραγωγούς,

η) επαγγελματικές ανταλλαγές και/ή 
παροχή εκπαίδευσης σε άλλες οργανώσεις 
παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή σε 
μεμονωμένους παραγωγούς,

Τροπολογία 288

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) προώθηση προϊόντων και 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα οφέλη 
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για την υγεία που απορρέουν από την 
κατανάλωση οπωροκηπευτικών, ως 
απάντηση στις κρίσεις της αγοράς,

Τροπολογία 289

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) εφαρμογή και διαχείριση 
φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων τρίτων 
χωρών στο έδαφος της Ένωσης για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές 
τρίτων χωρών,

θ) διαπραγμάτευση, εφαρμογή και 
διαχείριση φυτοϋγειονομικών 
πρωτοκόλλων τρίτων χωρών στο έδαφος 
της Ένωσης για να καταστεί δυνατή η 
πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων ερευνών αγοράς,

Τροπολογία 290

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) πρόληψη και διαχείριση των 
φυτοϋγειονομικών κρίσεων,

Τροπολογία 291

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων και τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων.

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τις βιώσιμες τεχνικές 
καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών, όπως η ολοκληρωμένη 
φυτοπροστασία και η βιώσιμη χρήση και 
μείωση των φυτοφαρμάκων,



PE627.760v03-00 146/860 RR\1184165EL.docx

EL

Τροπολογία 292

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) μέτρα κατάρτισης και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία 293

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και 
μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Επιδιώκουν 
τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 
42, στοιχεία δ) και ε) και τουλάχιστον δύο 
άλλους στόχους που αναφέρονται στο εν 
λόγω άρθρο.

2. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και 
μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Επιδιώκουν 
τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 
42, στοιχεία β), δ) και ε) και τουλάχιστον 
δύο άλλους στόχους που αναφέρονται στο 
εν λόγω άρθρο.

Τροπολογία 294

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών 
μπορούν να είναι μερικά ή συνολικά 
επιχειρησιακά προγράμματα. Τα 
συνολικά επιχειρησιακά προγράμματα 
συμμορφώνονται με τους ίδιους κανόνες 
και τις ίδιες προϋποθέσεις διαχείρισης 
που τηρούν τα επιχειρησιακά 
προγράμματα των οργανώσεων 
παραγωγών.

Τροπολογία 295

Πρόταση κανονισμού



RR\1184165EL.docx 147/860 PE627.760v03-00

EL

Άρθρο 44 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα επιχειρησιακά προγράμματα των 
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν 
καλύπτουν τις ίδιες παρεμβάσεις με τα 
επιχειρησιακά προγράμματα των 
οργανώσεων μελών. Τα κράτη μέλη 
εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών 
μαζί με τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των οργανώσεων μελών.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα των 
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν 
καλύπτουν τις ίδιες πράξεις με τα 
επιχειρησιακά προγράμματα των 
οργανώσεων μελών. Τα κράτη μέλη 
εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών 
μαζί με τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των οργανώσεων μελών. Οι ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών μπορούν να 
υποβάλλουν μερικά επιχειρησιακά 
προγράμματα αποτελούμενα από μέτρα 
τα οποία έχουν προσδιοριστεί, αλλά δεν 
έχουν εφαρμοστεί, από οργανώσεις μέλη 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών τους 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 296

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων μιας 
ένωσης οργανώσεων παραγωγών 
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις 
εισφορές των μελών αυτής της ένωσης και 
ότι η εν λόγω χρηματοδότηση λαμβάνεται 
από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω 
οργανώσεων,

α) οι πράξεις στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων μιας 
ένωσης οργανώσεων παραγωγών 
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις 
εισφορές των μελών αυτής της ένωσης και 
ότι η εν λόγω χρηματοδότηση λαμβάνεται 
από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω 
οργανώσεων,

Τροπολογία 297

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 20 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 

α) το 15 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
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που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

Τροπολογία 298

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει 3 ή περισσότερες δράσεις 
συνδεόμενες με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) 
και ε)·

Τροπολογία 299

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 5 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει την παρέμβαση 
που συνδέεται με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ)·

β) το 1 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει την παρέμβαση 
που συνδέεται με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ)·

Τροπολογία 300

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
που εγκρίθηκαν πριν από την ... 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] διέπονται από 
τους κανονισμούς δυνάμει των οποίων 
εγκρίθηκαν, έως την ολοκλήρωσή τους, 
εκτός εάν η ένωση παραγωγών ή η ένωση 
οργανώσεων παραγωγών αποφασίσει 
οικειοθελώς να εφαρμόσει τον παρόντα 
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κανονισμό.

Τροπολογία 301

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χρηματικές εισφορές από: διαγράφεται
i) τα μέλη της οργάνωσης 
παραγωγών και/ή την ίδια την οργάνωση 
παραγωγών ή
ii) τις ενώσεις των οργανώσεων 
παραγωγών μέσω των μελών των εν λόγω 
ενώσεων.

Τροπολογία 302

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – 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.

Τροπολογία 303

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 4,5% της αξίας της παραγωγής που β) 4,5% της αξίας της παραγωγής που 
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διατίθεται στο εμπόριο από κάθε ένωση 
οργανώσεων παραγωγών,

διατίθεται στο εμπόριο από κάθε ένωση 
οργανώσεων παραγωγών, και

Τροπολογία 304

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) 5% της αξίας παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο:
- για τις οργανώσεις παραγωγών 
των οποίων η παραγωγή που διατίθεται 
στο εμπόριο και ο αριθμός μελών κατά το 
έτος υποβολής του επιχειρησιακού 
προγράμματος είναι κατά 25% 
υψηλότερα από τη μέση παραγωγή που 
διατίθεται στο εμπόριο και τον μέσο 
αριθμό εγγεγραμμένων παραγωγών-
μελών κατά το προηγούμενο 
επιχειρησιακό τους πρόγραμμα·
- για το πρώτο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα οργάνωσης παραγωγών που 
προκύπτει από συγχώνευση·
- για κάθε διακρατική οργάνωση 
παραγωγών ή διακρατική ένωση 
οργανώσεων παραγωγών.

Τροπολογία 305

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 5 % της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο από κάθε 
διακρατική οργάνωση παραγωγών ή 
διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών.

διαγράφεται

Τροπολογία 306

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
μπορεί να αυξηθεί ως εξής:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης που 
προβλέπεται στα στοιχεία α), β) και β α) 
μπορεί να αυξηθεί κατά 0,5 % της αξίας 
της παραγωγής που διατίθεται στο 
εμπόριο, υπό τον όρο ότι το ποσοστό αυτό 
διατίθεται αποκλειστικά για μία ή 
περισσότερες παρεμβάσεις που 
συνδέονται με τους στόχους του άρθρου 
42 στοιχεία γ), δ), ε), ζ), η) και θ)·

α) στην περίπτωση οργανώσεων 
παραγωγών, το ποσοστό μπορεί να 
αυξηθεί στο 4,6 % της αξίας της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, 
υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει 
το 4,1 % της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για μία ή περισσότερες 
παρεμβάσεις που συνδέονται με τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 
στοιχεία γ), δ), ε), ζ), η) και θ)·
β) στην περίπτωση των ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό 
μπορεί να αυξηθεί στο 5 % της αξίας της 
διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής, υπό 
την προϋπόθεση ότι το ποσό που 
υπερβαίνει το 4,5 % της αξίας της 
διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μία ή 
περισσότερες παρεμβάσεις που 
συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), 
ε), ζ), η) και θ), υλοποιείται από την 
ένωση οργανώσεων παραγωγών εξ 
ονόματος των μελών της·
γ) στην περίπτωση της διακρατικής 
οργάνωσης παραγωγών ή της 
διακρατικής ένωσης οργανώσεων 
παραγωγών, το ποσοστό μπορεί να 
αυξηθεί στο 5,5 % της αξίας της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, 
υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται 
το ποσό που υπερβαίνει το 5 % της αξίας 
της παραγωγής που διατίθεται στο 
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εμπόριο αποκλειστικά για μία ή 
περισσότερες παρεμβάσεις που 
συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), 
ε), ζ), η) και θ), οι οποίοι εφαρμόζονται 
από τη διεθνική οργάνωση παραγωγών ή 
τη διακρατική ένωση οργανώσεων 
παραγωγών εξ ονόματος των μελών της.

Τροπολογία 307

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οργανώσεις παραγωγών που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη 
μέλη, εφαρμόζοντας διακρατικά 
παρεμβάσεων που συνδέονται με τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 
στοιχεία β) και ε)·

α) οργανώσεις παραγωγών και 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη 
μέλη, εφαρμόζοντας διακρατικά 
παρεμβάσεων που συνδέονται με τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 
στοιχεία β) και ε)·

Τροπολογία 308

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
εφαρμόζεται για πρώτη φορά από ένωση 
οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένη 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013·

δ) το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
εφαρμόζεται για πρώτη φορά από 
οργάνωση παραγωγών ή ένωση 
οργανώσεων παραγωγών που 
δραστηριοποιείται σε κράτος μέλος ή από 
ένωση οργανώσεων παραγωγών που 
δραστηριοποιείται σε διαφορετικό 
κράτος μέλος αναγνωρισμένη βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

Τροπολογία 309

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) οι οργανώσεις παραγωγών 
δραστηριοποιούνται σε ορεινές και 
νησιωτικές περιοχές·

Τροπολογία 310

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιφέρειες των κρατών μελών 
όπου ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών 
στον τομέα των οπωροκηπευτικών είναι 
σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο 
της Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στις οργανώσεων παραγωγών, 
που αναγνωρίσθηκαν βάσει κανονισμού 
(ΕΕ) 1308/2013, εθνική χρηματοδοτική 
ενίσχυση ίση με το έως και 80 % των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών που 
αναφέρονται στο σημείο α) του άρθρου 45, 
παράγραφος 1 και έως και 10 % της αξίας 
της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής 
οποιασδήποτε τέτοιας οργάνωσης 
παραγωγών. Η εθνική χρηματοδοτική 
ενίσχυση θα λειτουργεί συμπληρωματικό 
προς το επιχειρησιακό ταμείο.

1. Στις περιφέρειες των κρατών μελών 
όπου ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών 
στον τομέα των οπωροκηπευτικών είναι 
σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο 
της Ένωσης, καθώς και σε νησιωτικές και 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χορηγούν στις 
οργανώσεων παραγωγών, που 
αναγνωρίσθηκαν βάσει κανονισμού (ΕΕ) 
1308/2013, εθνική χρηματοδοτική 
ενίσχυση ίση με το έως και 80 % των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών που 
αναφέρονται στο σημείο α) του άρθρου 45, 
παράγραφος 1 και έως και 10 % της αξίας 
της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής 
οποιασδήποτε τέτοιας οργάνωσης 
παραγωγών. Η εθνική χρηματοδοτική 
ενίσχυση θα λειτουργεί συμπληρωματικό 
προς το επιχειρησιακό ταμείο.

Τροπολογία 311

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τουλάχιστον 
έναν από τους ειδικούς στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
για τον τομέα της μελισσοκομίας.

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τους σχετικούς 
ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 για τον τομέα της 
μελισσοκομίας.
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Τροπολογία 312

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για 
κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρεμβάσεων στον τομέα της 
μελισσοκομίας:

1. Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρεμβάσεων στον τομέα της 
μελισσοκομίας:

Τροπολογία 313

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τεχνική βοήθεια προς 
μελισσοκόμους και οργανώσεις 
μελισσοκόμων·

α) τεχνική βοήθεια προς 
μελισσοκόμους και οργανώσεις 
μελισσοκόμων, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης ορθών πρακτικών, 
ενημέρωσης και δημοσιότητας, καθώς 
και της βασικής και συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Τροπολογία 314

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δράσεις για την καταπολέμηση των 
εισβολέων και των ασθενειών των 
κυψελών, ιδίως της βαρόασης·

β) δράσεις για την καταπολέμηση και 
την πρόληψη των εισβολέων και των 
ασθενειών των κυψελών, ιδίως της 
βαρόασης, και την αύξηση της 
ανθεκτικότητας έναντι επιδημιών·

Τροπολογία 315

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) δημιουργία και/ή ανάπτυξη 
εθνικών δικτύων για την υγεία των 
μελισσών·

Τροπολογία 316

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δράσεις στήριξης εργαστηρίων για 
την ανάλυση των μελισσοκομικών 
προϊόντων·

δ) δράσεις στήριξης εθνικών, 
περιφερειακών ή τοπικών εργαστηρίων 
για την ανάλυση των μελισσοκομικών 
προϊόντων, των απωλειών ή της μείωσης 
της παραγωγικότητας των μελισσών και 
των δυνητικά τοξικών για τις μέλισσες 
ουσιών·

Τροπολογία 317

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ανανέωση των κυψελών στην 
Ένωση·

ε) δράσεις για τη διατήρηση ή την 
αύξηση του υπάρχοντος πληθυσμού των 
μελισσών·

Τροπολογία 318

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συνεργασία με ειδικευμένους 
φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων 
εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της 
μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών 

στ) συνεργασία με ειδικευμένους 
φορείς για την εφαρμογή ερευνητικών και 
πειραματικών προγραμμάτων στον τομέα 
της μελισσοκομίας και των 
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προϊόντων· μελισσοκομικών προϊόντων·

Τροπολογία 319

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία·

Τροπολογία 320

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η β) δράσεις για τον προγραμματισμό 
της παραγωγής και την προσαρμογή της 
προσφοράς στη ζήτηση·

Τροπολογία 321

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο 1 η γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η γ) προληπτικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση δυσμενών κλιματικών 
φαινομένων·

Τροπολογία 322

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η δ) δράσεις για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και σε δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα·
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Τροπολογία 323

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η ε) μέτρα για την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας μεταξύ μελισσοκόμων και 
γεωργών, ιδίως προκειμένου να μειωθεί ο 
αντίκτυπος της χρήσης φυτοφαρμάκων·

Τροπολογία 324

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η στ) εξοικονόμηση ενέργειας, αυξημένη 
ενεργειακή απόδοση και οικολογική 
συσκευασία·

Τροπολογία 325

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η ζ) μείωση της παραγωγής 
αποβλήτων και βελτίωση της χρήσης και 
της διαχείρισης των υποπροϊόντων και 
των αποβλήτων·

Τροπολογία 326

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η η) δράσεις για τη βελτίωση της 
επικονίασης των μελισσών και της 
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συνύπαρξής τους με άγριους 
επικονιαστές, μεταξύ άλλων με τη 
δημιουργία και τη διατήρηση ευνοϊκών 
οικοτόπων·

Τροπολογία 327

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η θ) δράσεις για την ενίσχυση της 
γενετικής ποικιλότητας·

Τροπολογία 328

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η ι) μέτρα για στήριξη νεαρών ή νέων 
μελισσοκόμων.

Τροπολογία 329

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι το 
50 %, κατ’ ανώτατο όριο, των δαπανών. 
Το υπόλοιπο μέρος των δαπανών βαρύνει 
τα κράτη μέλη.

4. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι το 
75 %, κατ’ ανώτατο όριο, των δαπανών, 
εξαιρουμένων των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, όπου το ανώτατο όριο είναι το 
85 %. Το υπόλοιπο μέρος των δαπανών 
βαρύνει τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 330

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά την κατάρτιση των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, 
τα κράτη μέλη ζητούν τη συμβουλή των 
εκπροσώπων των οργανισμών στον τομέα 
της μελισσοκομίας.

5. Κατά την κατάρτιση των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, 
τα κράτη μέλη ζητούν τη συμβουλή των 
εκπροσώπων των οργανισμών στον τομέα 
της μελισσοκομίας και των αρμόδιων 
αρχών.

Τροπολογία 331

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή ετησίως τον αριθμό των 
κυψελών στην επικράτειά τους.

6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή ετησίως τον αριθμό των 
κυψελών και/ή των αποικιών μελισσών 
στην επικράτειά τους.

Τροπολογία 332

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Όλα τα εθνικά προγράμματα που 
εγκρίνονται πριν από την ... [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] διέπονται από τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013, έως την 
προγραμματισμένη ημερομηνία 
ολοκλήρωσής τους.

Τροπολογία 333

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138, οι οποίες συμπληρώνουν 
τον παρόντα κανονισμό με επιπρόσθετες 
απαιτήσεις σε εκείνες που αφορούν το 
παρόν τμήμα:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 334

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η υποχρέωση των κρατών μελών να 
κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή τον 
αριθμό των κυψελών στην επικράτειά τους 
που προβλέπονται στο άρθρο 49 
παράγραφος 6·

α) η υποχρέωση των κρατών μελών να 
κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή τον 
αριθμό των κυψελών και/ή των αποικιών 
μελισσών στην επικράτειά τους που 
προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 
6·

Τροπολογία 335

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο ορισμός μιας κυψέλης και οι 
μέθοδοι υπολογισμού του αριθμού των 
κυψελών·

β) ο ορισμός μιας κυψέλης και οι 
μέθοδοι υπολογισμού του αριθμού των 
κυψελών και των αποικιών μελισσών·

Τροπολογία 336

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους στον αμπελοοινικό τομέα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, τα κράτη 
μέλη επιδιώκουν έναν ή περισσότερους 
από τους ακόλουθους στόχους στον 
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αμπελοοινικό τομέα:

Τροπολογία 337

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των οινοπαραγωγών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στη 
βελτίωση των βιώσιμων συστημάτων 
παραγωγής και στη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) 
έως στ) και η)·

α) βελτίωση της οικονομικής 
βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας 
των οινοπαραγωγών της Ένωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ)·

Τροπολογία 338

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην 
προσαρμογή σε αυτήν, στη βελτίωση των 
βιώσιμων συστημάτων παραγωγής και 
στη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του αμπελοοινικού τομέα της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων με την παροχή 
στήριξης στους αμπελουργούς για τη 
μείωση της χρήσης εισροών και την 
εφαρμογή πιο περιβαλλοντικά βιώσιμων 
μεθόδων και καλλιεργητικών πρακτικών, 
καθώς και στη διατήρηση της 
ποικιλότητας των παραδοσιακών 
ενωσιακών ποικιλιών· οι στόχοι αυτοί 
συνδέονται με τους ειδικούς στόχους που 
τίθενται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ)·



PE627.760v03-00 162/860 RR\1184165EL.docx

EL

Τροπολογία 339

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βελτίωση των επιδόσεων των 
επιχειρήσεων του οίνου της Ένωσης και 
την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της 
αγοράς, καθώς και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους όσον αφορά την 
παραγωγή και εμπορία προϊόντων 
αμπέλου, συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής 
απόδοσης σε παγκόσμιο επίπεδο και των 
αειφόρων διαδικασιών· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στα στοιχεία α), ε), ζ) και η) 
του άρθρου 6 παράγραφος 1·

β) βελτίωση των επιδόσεων των 
επιχειρήσεων του οίνου της Ένωσης και 
την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της 
αγοράς, καθώς και αύξηση της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς 
τους όσον αφορά την παραγωγή και 
εμπορία προϊόντων αμπέλου, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο και των αειφόρων 
διαδικασιών· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στα στοιχεία α), ε), ζ) και η) του άρθρου 6 
παράγραφος 1·

Τροπολογία 340

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) βελτίωση της συγκέντρωσης της 
προσφοράς, με γνώμονα τις οικονομικές 
επιδόσεις και τη διάρθρωση του τομέα, 
σύμφωνα με τον στόχο που τίθεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

Τροπολογία 341

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) χρήση υποπροϊόντων οινοποιίας για 
βιομηχανικούς και ενεργειακούς σκοπούς 
που εξασφαλίζουν την ποιότητα του οίνου 
της Ένωσης, προστατεύοντας παράλληλα 
το περιβάλλον· ο στόχος αυτός αφορά τους 

στ) χρήση υποπροϊόντων και 
υπολειμμάτων οινοποιίας για 
βιομηχανικούς και ενεργειακούς ή 
αγρονομικούς σκοπούς που εξασφαλίζουν 
την ποιότητα του οίνου της Ένωσης, 
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συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και 
ε)·

προστατεύοντας παράλληλα το 
περιβάλλον· ο στόχος αυτός αφορά τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και 
ε)·

Τροπολογία 342

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των αμπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης 
σε τρίτες χώρες· ο στόχος αυτός αφορά 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και η)·

η) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των αμπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης 
σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων με το 
άνοιγμα, τη διαφοροποίηση και την 
ενοποίηση των αμπελοοινικών αγορών· ο 
στόχος αυτός αφορά τους συγκεκριμένους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία β) και η)·

Τροπολογία 343

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) εξασφάλιση της οικονομικής 
βιωσιμότητας και της κερδοφορίας της 
αμπελουργίας σε περιοχές με 
σημαντικούς φυσικούς περιορισμούς, σε 
απόκρημνες περιοχές και σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές, σύμφωνα με τους 
ειδικούς στόχους που τίθενται στο άρθρο 
6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και η).

Τροπολογία 344

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναδιάρθρωση και μετατροπή α) αναδιάρθρωση και μετατροπή 



PE627.760v03-00 164/860 RR\1184165EL.docx

EL

αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένης της 
αναφύτευσης των αμπελώνων, όταν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο μετά την υποχρεωτική 
εκρίζωση για λόγους υγείας ή 
φυτοϋγειονομικής φύσεως κατόπιν εντολής 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, 
εξαιρουμένης της κανονικής ανανέωσης 
των αμπελώνων που συνίσταται στην 
αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με 
την ίδια ποικιλία σταφυλιών σύμφωνα με 
το ίδιο σύστημα καλλιέργειας αμπέλου, 
όταν τα αμπέλια ολοκληρώσουν τον κύκλο 
ζωής τους·

αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένης της 
αναφύτευσης των αμπελώνων, όταν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο μετά την υποχρεωτική 
εκρίζωση για λόγους υγείας ή 
φυτοϋγειονομικής φύσεως κατόπιν εντολής 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους ή 
κατόπιν οικειοθελούς εκρίζωσης για 
αναφύτευση με σκοπό την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και την ενίσχυση 
της γενετικής ποικιλότητας, εξαιρουμένης 
της κανονικής ανανέωσης των αμπελώνων 
που συνίσταται στην αναφύτευση του ίδιου 
αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία 
σταφυλιών σύμφωνα με το ίδιο σύστημα 
καλλιέργειας αμπέλου, όταν τα αμπέλια 
ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους·

Τροπολογία 345

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) αμπελοφυτεύσεις σε εκτάσεις 
εκχωρηθείσες βάσει του καθεστώτος 
αδειοδότησης που θεσπίζεται στο 
κεφάλαιο 3 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013, σε παραδοσιακές 
οινοπαραγωγικές ζώνες που απειλούνται 
με εξαφάνιση, όπως καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη, ως μέτρο για την προστασία 
της οινοπαραγωγικής ποικιλότητας·

Τροπολογία 346

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) έρευνα, πειραματική παραγωγή 
και άλλα μέτρα, ιδίως όσον αφορά τη 
διατήρηση, τη μελέτη και την ενίσχυση 
της διαποικιλιακής και ενδοποικιλιακής 
ποικιλότητας των ευρωπαϊκών ποικιλιών 
αμπέλου, και δραστηριότητες για την 
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προώθηση της οικονομικής τους χρήσης·

Τροπολογία 347

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) δράσεις για τη μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων·

Τροπολογία 348

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο α δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α δ) δράσεις για τη μείωση της 
ανάληψης κινδύνων οι οποίες 
απευθύνονται σε αμπελουργούς που 
αναλαμβάνουν να αλλάξουν ριζικά τις 
πρακτικές και το σύστημα προϊόντων 
τους, ώστε να παράγουν με πιο βιώσιμο 
τρόπο, μεταξύ άλλων με την προσθήκη 
διαρθρωτικής και βιολογικής 
ποικιλότητας·

Τροπολογία 349

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υλικών και άυλων επενδύσεων σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και υποδομής 
οινοποιείων, καθώς και δομές και εργαλεία 
μάρκετινγκ·

β) υλικών και άυλων επενδύσεων σε 
αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, μεταξύ 
άλλων σε απόκρημνες περιοχές και σε 
αναβαθμίδες, με εξαίρεση τις δράσεις που 
εμπίπτουν στον τύπο παρέμβασης που 
περιγράφεται στο άρθρο 52 παράγραφος 
1 στοιχείο α), και σε εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας και υποδομής οινοποιείων, 
καθώς και δομές και εργαλεία μάρκετινγκ· 
οι επενδύσεις αυτές μπορούν να 
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αποσκοπούν στην προστασία των 
αμπελώνων από τους κλιματικούς 
κινδύνους και στην προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεων στις νέες νομικές 
απαιτήσεις της Ένωσης·

Τροπολογία 350

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ασφάλιση της συγκομιδής έναντι 
απώλειας εισοδήματος ως συνέπεια των 
δυσμενών κλιματικών φαινομένων που 
εξομοιώνονται με φυσικές καταστροφές, 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζώα, 
ασθένειες φυτών ή παρασιτώσεις·

δ) ασφάλιση της συγκομιδής έναντι 
απώλειας εισοδήματος ως συνέπεια των 
δυσμενών κλιματικών φαινομένων που 
εξομοιώνονται με φυσικές καταστροφές, 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζώα, 
ασθένειες φυτών ή παρασιτώσεις, με 
παράλληλη διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι 
λαμβάνουν τα αναγκαία προληπτικά 
μέτρα.

Τροπολογία 351

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) υλικές και άυλες επενδύσεις στην 
καινοτομία που συνίστανται στην 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
υποπροϊόντων της οινοποίησης, των 
διαδικασιών και των τεχνολογιών, σε 
άλλες επενδύσεις που προσθέτουν αξία σε 
οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της 
ανταλλαγής γνώσεων·

ε) υλικές και άυλες επενδύσεις στην 
ψηφιοποίηση και στην καινοτομία οι 
οποίες συνίστανται στην ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογικών 
διαδικασιών, που συνδέονται με τα 
αναφερόμενα στο παράρτημα VII μέρος 
II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
προϊόντα ή με τα υποπροϊόντα της 
οινοποίησης, τις διαδικασίες και τις 
τεχνολογίες, σε άλλες επενδύσεις που 
προσθέτουν αξία σε οποιοδήποτε στάδιο 
της αλυσίδας εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
γνώσεων, και/ή της συμβολής στην 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή∙
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Τροπολογία 352

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) ενσώματες και άυλες επενδύσεις 
σε εγκαταστάσεις και διαδικασίες 
μεθανιοποίησης και λιπασματοποίησης 
των υπολειμμάτων της οινοποίησης·

Τροπολογία 353

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) δράσεις ενημέρωσης σχετικά με 
τους οίνους της Ένωσης που διεξάγονται 
στα κράτη μέλη και οι οποίες ενθαρρύνουν 
την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή 
προωθούν συστήματα ποιότητας της 
Ένωσης που καλύπτουν τις ονομασίες 
προέλευσης και τις γεωγραφικές 
ενδείξεις·

ζ) δράσεις ενημέρωσης σχετικά με 
τους οίνους της Ένωσης που διεξάγονται 
στα κράτη μέλη και οι οποίες ενθαρρύνουν 
την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου·

Τροπολογία 354

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52– παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) δράσεις που στοχεύουν στην 
καλύτερη γνώση των αγορών, όπως η 
εκπόνηση οικονομικών και ρυθμιστικών 
μελετών για τις υπάρχουσες αγορές, 
καθώς και δράσεις για την προώθηση του 
οινοτουρισμού, με στόχο τη βελτίωση της 
φήμης των ευρωπαϊκών αμπελώνων·

Τροπολογία 355

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) προώθηση των προϊόντων σε τρίτες 
χώρες με έναν ή περισσότερους από τους 
κάτωθι τρόπους:

η) προώθηση των προϊόντων και 
επικοινωνία που πραγματοποιούνται σε 
τρίτες χώρες με μία ή περισσότερες από 
τις κάτωθι ενέργειες και δραστηριότητες 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του αμπελοοινικού 
τομέα και στο άνοιγμα, τη 
διαφοροποίηση ή την ενοποίηση των 
αγορών:

Τροπολογία 356

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52– παράγραφος 1 – στοιχείο η – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες 
για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων·

iv) μελέτες νέων ή υφιστάμενων 
αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση και 
την ενοποίηση των εμπορικών διεξόδων·

Τροπολογία 357

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) προετοιμασία τεχνικών φακέλων, 
συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών 
δοκιμών και αξιολογήσεων, σχετικά με 
οινολογικές πρακτικές, φυτοϋγειονομικούς 
και υγειονομικούς κανόνες, καθώς και 
άλλες απαιτήσεις τρίτων χωρών για την 
εισαγωγή προϊόντων του αμπελοοινικού 
τομέα, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών·

vi) προετοιμασία τεχνικών φακέλων, 
συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών 
δοκιμών και αξιολογήσεων, σχετικά με 
οινολογικές πρακτικές, φυτοϋγειονομικούς 
και υγειονομικούς κανόνες, καθώς και 
άλλες απαιτήσεις τρίτων χωρών για την 
εισαγωγή προϊόντων του αμπελοοινικού 
τομέα, προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών ή να 
αποτραπεί ο περιορισμός της∙

Τροπολογία 358

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) δράσεις για τη βελτίωση της 
χρήσης και διαχείρισης των υδάτων·

Τροπολογία 359

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ β) παραγωγή βιολογικών προϊόντων·

Τροπολογία 360

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ γ) ολοκληρωμένη παραγωγή·

Τροπολογία 361

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ δ) παραγωγή ακριβείας ή 
ψηφιοποιημένη παραγωγή·

Τροπολογία 362

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ ε) προστασία των εδαφών και 
βελτίωση του άνθρακα του εδάφους·
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Τροπολογία 363

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ στ) δημιουργία ή διατήρηση 
ενδιαιτημάτων ευνοϊκών για τη 
βιοποικιλότητα ή τη διατήρηση του 
τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης των ιστορικών 
χαρακτηριστικών του·

Τροπολογία 364

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ ζ) βελτίωση της ανθεκτικότητας 
έναντι των παρασίτων και των ασθενειών 
που προσβάλλουν τις αμπέλους·

Τροπολογία 365

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ η) μείωση της παραγωγής 
αποβλήτων και βελτίωση της διαχείρισης 
αποβλήτων.

Τροπολογία 366

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα προώθησης που αναφέρονται 
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στο στοιχείο η) του πρώτου εδαφίου 
αφορούν μόνο οίνους με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη ή οίνους με ένδειξη 
της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

Τροπολογία 367

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ την 
επιλογή των στόχων και των τύπων 
παρέμβασης στον αμπελοοινικό τομέα. Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις 
που επιλέγουν μεταξύ των τύπων 
παρέμβασης.

2. Τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ την 
επιλογή των στόχων και των τύπων 
παρέμβασης στον αμπελοοινικό τομέα. Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις 
που επιλέγουν μεταξύ των τύπων 
παρέμβασης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν ειδικές διατάξεις όσον αφορά 
τις δράσεις ενημέρωσης και προώθησης 
στις οποίες προβαίνουν οι φορείς 
διαχείρισης των προστατευόμενων 
ονομασιών προέλευσης και των 
προστατευόμενων γεωγραφικών 
ενδείξεων, εν ονόματι όλων των 
ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, ιδίως για 
τον καθορισμό της μέγιστης διάρκειας 
των δράσεων.

Τροπολογία 368

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
για την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή 
των αμπελώνων που αναφέρεται στο 
άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν 
υπερβαίνει το 50 % των πραγματικών 
δαπανών αναδιάρθρωσης και μετατροπής 
των αμπελώνων ή το 75 % των 
πραγματικών δαπανών αναδιάρθρωσης και 
μετατροπής αμπελώνων σε λιγότερο 

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
για την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή 
των αμπελώνων που αναφέρεται στο 
άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν 
υπερβαίνει το 50 % των πραγματικών 
δαπανών οικειοθελούς αναδιάρθρωσης και 
μετατροπής των αμπελώνων ή το 75 % των 
πραγματικών δαπανών υποχρεωτικής 
αναδιάρθρωσης και μετατροπής 
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ανεπτυγμένες περιφέρειες. αμπελώνων.

Τροπολογία 369

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 50 % των επιλέξιμων επενδυτικών 
δαπανών στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές·

α) 50 % των επιλέξιμων επενδυτικών 
δαπανών στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές, αμπελώνες σε απόκρημνες 
περιοχές και σε νησιωτικές περιοχές, 
πλην εκείνων που αναφέρονται στα 
στοιχεία γ) και δ) της παρούσας 
παραγράφου·

Τροπολογία 370

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 75% των επιλέξιμων επενδυτικών 
δαπανών στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 
349 της ΣΛΕΕ·

γ) 85% των επιλέξιμων επενδυτικών 
δαπανών στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 
349 ΣΛΕΕ·

Τροπολογία 371

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης για τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 
στοιχεία α α), α β), α γ), στ α), ι), ια), ιβ), 
ιγ), ιδ), ιε), ιστ) και ιζ) δεν υπερβαίνει το 
50% των άμεσων ή των επιλέξιμων 
δαπανών.
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Τροπολογία 372

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 50 % των επιλέξιμων επενδυτικών 
δαπανών στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές·

α) 50 % των επιλέξιμων επενδυτικών 
δαπανών στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές, αμπελώνες σε απόκρημνες 
περιοχές και σε νησιωτικές περιοχές, 
πλην εκείνων που αναφέρονται στα 
στοιχεία γ) και δ) της παρούσας 
παραγράφου·

Τροπολογία 373

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 75% των επιλέξιμων επενδυτικών 
δαπανών στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 
349 της ΣΛΕΕ·

γ) 85% των επιλέξιμων επενδυτικών 
δαπανών στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 
349 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ·

Τροπολογία 374

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
στο μέγιστο ποσοστό της, που αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο, ισχύει μόνο για πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ· 
ωστόσο, μπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις 
επιχειρήσεις των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 
349 της ΣΛΕΕ και στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
229/2013.

διαγράφεται
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Τροπολογία 375

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται 
από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του τίτλου 
I του παραρτήματος της σύστασης 
2003/361 / ΕΚ και απασχολούν λιγότερους 
από 750 υπαλλήλους ή με κύκλο εργασιών 
μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ, 
τα μέγιστα όρια που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο μειώνονται στο ήμισυ.

Τα μέγιστα όρια που ορίζονται στο πρώτο 
εδάφιο μπορούν να μειωθούν για τις 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται από 
επιχειρήσεις πλην των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 
Ωστόσο, τούτο μπορεί να ισχύει για όλες 
τις επιχειρήσεις στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 
349 ΣΛΕΕ και στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
229/2013.

Τροπολογία 376

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης για δράσεις ενημέρωσης και 
προώθησης, που αναφέρονται στο άρθρο 
52 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) και η) δεν 
υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων 
δαπανών.

6. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης για δράσεις ενημέρωσης και 
προώθησης, που αναφέρονται στο άρθρο 
52 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) και η) δεν 
υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων 
δαπανών. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίσουν διαφοροποίηση ανάλογα με το 
μέγεθος των επιχειρήσεων, με στόχο τη 
μεγιστοποίηση της στήριξης προς τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 377

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια 

4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι στα στρατηγικά τους 
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για την ΚΓΠ ένα ελάχιστο ποσοστό 
δαπανών για δράσεις που αποσκοπούν 
στην προστασία του περιβάλλοντος, στην 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, 
στη βελτίωση της βιωσιμότητας των 
παραγωγικών συστημάτων και 
διαδικασιών, στη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης και τη 
βελτίωση της παγκόσμιας ενεργειακής 
απόδοσης στον αμπελοοινικό τομέα.

σχέδια για την ΚΓΠ προορίζεται 
τουλάχιστον το 5 % των δαπανών ή 
αναλαμβάνεται τουλάχιστον μία δράση 
για την επίτευξη στόχων που ευνοούν την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, τη 
βελτίωση της βιωσιμότητας των 
παραγωγικών συστημάτων και 
διαδικασιών, τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης και τη 
βελτίωση της παγκόσμιας ενεργειακής 
απόδοσης στον αμπελοοινικό τομέα, 
σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 51 στοιχεία α α), β) και στ).

Τροπολογία 378

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όλα τα προγράμματα που 
εγκρίνονται πριν από την ... [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] διέπονται από τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 έως την 
προγραμματισμένη ημερομηνία 
ολοκλήρωσής τους.

Τροπολογία 379

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος που αναφέρεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 3 καθορίζει στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους τύπους παρέμβασης, που 
αναφέρονται στο άρθρο 60, για την 
επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, όπως 
καθορίζονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις που 
επιλέγουν μεταξύ των τύπων παρέμβασης. 

2. Το κράτος μέλος που αναφέρεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 3 καθορίζει στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους τύπους παρέμβασης, που 
αναφέρονται στο άρθρο 60, για την 
επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, όπως 
καθορίζονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις που 
επιλέγουν μεταξύ των τύπων παρέμβασης. 
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Το κράτος μέλος που αναφέρεται στο 
άρθρο 82 παράγραφος 3 τεκμηριώνει στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ την 
επιλογή στόχων, τύπων παρέμβασης και 
παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

Το κράτος μέλος που αναφέρεται στο 
άρθρο 82 παράγραφος 3 τεκμηριώνει στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ την 
επιλογή στόχων, τύπων παρέμβασης και 
παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων 
αυτών χωρίς να υποχρεούται να 
εκπονήσει την έκθεση της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης ή την έκθεση της 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 
(ΣΠΕ) που αναφέρονται στο άρθρο 103 
παράγραφος 1, και χωρίς να υποχρεούται 
να διενεργήσει την ανάλυση ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 
2.

Τροπολογία 380

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και τη συμβολή στη δράση για 
το κλίμα μέσω της ελαιοκαλλιέργειας· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και 
ε)·

γ) τη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και τη συμβολή στη δράση για 
το κλίμα, στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν 
μέσω της ελαιοκαλλιέργειας· οι στόχοι 
αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε)·

Τροπολογία 381

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη βελτίωση της ποιότητας 
παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων 
ελιών· ο στόχος αυτός αφορά τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

δ) τη βελτίωση της ποιότητας 
παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων 
ελιών· ο στόχος αυτός αφορά τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και 
στ)·

Τροπολογία 382
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την πρόληψη και τη διαχείριση 
κρίσεων, με στόχο τη βελτίωση της 
καταπολέμησης της ανθεκτικότητας των 
παρασίτων, την αποφυγή και αντιμετώπιση 
κρίσεων στις αγορές ελαιολάδου και 
επιτραπέζιων ελιών· ο στόχος αυτός αφορά 
τον συγκεκριμένο στόχο που καθορίζεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο η).

στ) την πρόληψη και τη διαχείριση 
κρίσεων, με στόχο τη βελτίωση της 
καταπολέμησης της ανθεκτικότητας των 
παρασίτων, την αποφυγή και αντιμετώπιση 
κρίσεων στις αγορές ελαιολάδου και 
επιτραπέζιων ελιών, μεταξύ άλλων και τη 
βελτίωση της πρόληψης και της 
ανθεκτικότητας σε επιβλαβείς 
οργανισμούς· ο στόχος αυτός αφορά τους 
συγκεκριμένους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ).

Τροπολογία 383

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 56, τα κράτη μέλη, 
που αναφέρονται στο άρθρο 82 
παράγραφος 4, επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
60. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
παρεμβάσεις που επιλέγουν μεταξύ των 
τύπων παρέμβασης.

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 56, τα κράτη μέλη 
που αναφέρονται στο άρθρο 82 
παράγραφος 4 επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
60, οι οποίοι καθορίζονται σε επίπεδο 
κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τις παρεμβάσεις που επιλέγουν 
μεταξύ των τύπων παρέμβασης.

Τροπολογία 384

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι παρεμβάσεις που ορίζονται από 
τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 
82 παράγραφος 4 εφαρμόζονται μέσω 

2. Οι παρεμβάσεις που ορίζονται από 
τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 
82 παράγραφος 4 εφαρμόζονται μέσω 



PE627.760v03-00 178/860 RR\1184165EL.docx

EL

εγκεκριμένων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των οργανώσεων 
παραγωγών ή/και ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Για τον 
σκοπό αυτό, ισχύουν τα άρθρα 61 και 62 
του παρόντος κανονισμού.

εγκεκριμένων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των οργανώσεων 
παραγωγών ή/και ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών ή/και διεπαγγελματικών 
οργανώσεων που αναγνωρίζονται βάσει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Για 
τον σκοπό αυτό, ισχύουν τα άρθρα 61 και 
62 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 385

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, τα κράτη μέλη που 
αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 4 
μπορούν να αναθέσουν την υλοποίηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων σε 
διεπαγγελματικές οργανώσεις 
αναγνωρισμένες δυνάμει του άρθρου 157 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, 
εφόσον οι οργανώσεις αυτές έχουν ήδη 
υλοποιήσει παρόμοιο πρόγραμμα στο 
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013.

Τροπολογία 386

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το 75 % των πραγματικών δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν για τους τύπους 
παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 
60 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και η), όταν 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται 
σε τουλάχιστον τρεις τρίτες χώρες ή σε 
κράτη μέλη μη παραγωγούς από τις 
οργανώσεις παραγωγών από τουλάχιστον 
δύο κράτη μέλη παραγωγής και το 50 % 
των πραγματικών δαπανών, εφόσον για 
τον εν λόγω τύπο παρέμβασης δεν ισχύει 

δ) το 85 % των πραγματικών δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν για τους τύπους 
παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 
60 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και η), όταν 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται 
σε τουλάχιστον τρεις τρίτες χώρες ή σε 
κράτη μέλη μη παραγωγούς από 
οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών από τουλάχιστον 
δύο κράτη μέλη παραγωγής και το 50 % 
των πραγματικών δαπανών, εφόσον για 
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αυτός ο όρος. τον εν λόγω τύπο παρέμβασης δεν ισχύει 
αυτός ο όρος.

Τροπολογία 387

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Στην περίπτωση των νησιωτικών 
περιοχών, τα ποσοστά που αναφέρονται 
στα στοιχεία α) έως δ) αυξάνονται κατά 
10 %.

Τροπολογία 388

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
συμπληρωματική χρηματοδότηση έως 50 
% των δαπανών που δεν καλύπτονται από 
τη χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης.

διαγράφεται

Τροπολογία 389

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους στους άλλους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ):

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, τα κράτη 
μέλη επιδιώκουν έναν ή περισσότερους 
από τους ακόλουθους στόχους στους 
άλλους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 
39 στοιχείο στ):

Τροπολογία 390

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την ποσότητα, τη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
και την απόδοση των επενδύσεων και τη 
σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), 
γ) και θ)·

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα, την ποσότητα και την 
ποικιλότητα, τη βελτιστοποίηση του 
κόστους παραγωγής και την απόδοση των 
επενδύσεων και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ) και θ)·

Τροπολογία 391

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω 
προϊόντων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)·

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω 
προϊόντων και την προώθηση της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης των 
συμβάσεων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)·

Τροπολογία 392

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης 
της ανθεκτικότητας των παρασίτων, των 
καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών 
παραγωγής, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και εξωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 

γ) την εφαρμογή, την έρευνα και την 
ανάπτυξη βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης 
της ανθεκτικότητας των παρασίτων και 
των νοσημάτων των ζώων, αλλά και της 
κλιματικής ανθεκτικότητας, της 
γενετικής ποικιλότητας, της προστασίας 
του εδάφους, της βελτίωσης της 
βιοασφάλειας και της μείωσης των 
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που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

αντιμικροβιακών ουσιών, καθώς και των 
καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών 
παραγωγής, που ενισχύουν τη 
μακροπρόθεσμη οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και εξωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ), δ), ε), στ) και θ)·

Τροπολογία 393

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την προώθηση, την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, των προτύπων 
καλής μεταχείρισης των ζώων, την 
καταπολέμηση της ανθεκτικότητας των 
επιβλαβών οργανισμών και τις φιλικές 
προς το περιβάλλον καλλιεργητικές 
πρακτικές, τις τεχνικές παραγωγής και τις 
μεθόδους παραγωγής, την περιβαλλοντικά 
ορθή χρήση και διαχείριση υποπροϊόντων 
και αποβλήτων, ιδιαίτερη προστασία των 
υδάτων, του εδάφους και άλλων φυσικών 
πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και 
στ)·

δ) την προώθηση, την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, των προτύπων 
καλής μεταχείρισης των ζώων, την 
καταπολέμηση της ανθεκτικότητας των 
επιβλαβών οργανισμών και τις φιλικές 
προς το περιβάλλον καλλιεργητικές 
πρακτικές, την καταπολέμηση της 
ανθεκτικότητας των νοσημάτων των 
ζώων, τις τεχνικές παραγωγής και τις 
μεθόδους παραγωγής, την περιβαλλοντικά 
ορθή χρήση και διαχείριση υποπροϊόντων 
και αποβλήτων, και ιδίως την προστασία 
των υδάτων, του εδάφους και άλλων 
φυσικών πόρων· τη μείωση των 
εκπομπών και την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ)·

Τροπολογία 394

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 

ε) τη συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
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σε αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

σε αυτή, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόληψης και της διαχείρισης των 
τροπικών νόσων και των 
ζωοανθρωπονόσων, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

Τροπολογία 395

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας, καθώς και της σχετικής 
κατάτμησης της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τον συγκεκριμένο στόχο που 
ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο β)·

Τροπολογία 396

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων ενός ή περισσοτέρων τομέων 
που αναφέρονται στο άρθρο 40 στοιχείο 
στ)· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και 
γ)·

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων ενός ή περισσοτέρων τομέων 
που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο 
στ)· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και 
γ)·

Τροπολογία 397

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση κινδύνων, με στόχο την 
αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις 
αγορές ενός ή περισσοτέρων τομέων που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ)· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και γ).

η) την πρόληψη κρίσεων και τον 
περιορισμό και τη διαχείριση κινδύνων, με 
στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση 
κρίσεων στις αγορές ενός ή περισσοτέρων 
τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 39 
στοιχείο στ)· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και γ)·

Τροπολογία 398

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) την αποτροπή επιθέσεων ειδών 
θηρευτών εναντίον του ζωικού 
κεφαλαίου·

Τροπολογία 399

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η β) τη συμβολή στη στρατηγική της 
Ένωσης για την προώθηση των 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, ιδίως των 
ζωοτροφών και των ψυχανθών.

Τροπολογία 400

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 59 στοιχεία α) έως 
η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 56 στοιχεία α) 
έως στ) και στο άρθρο 59 στοιχεία α) έως 
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στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

ζ), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

Τροπολογία 401

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) την προστασία των εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του 
άνθρακα του εδάφους·

i) την προστασία των εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της 
υποβάθμισης του εδάφους και της 
βελτίωσης της δέσμευσης του άνθρακα 
του εδάφους·

Τροπολογία 402

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) βελτίωση της χρήσης και 
διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
και αποστράγγισης του νερού·

ii) βελτίωση της χρήσης και της 
ορθής διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
και αποστράγγισης του νερού, πράγμα που 
συμβάλλει στην καλή κατάσταση των 
λεκανών απορροής·

Τροπολογία 403

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) εξοικονόμηση ενέργειας και 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης·

iv) εξοικονόμηση ενέργειας και 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ 
άλλων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας όπως η βιώσιμη χρήση 
γεωργικών καταλοίπων·
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Τροπολογία 404

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) μείωση των ρυπογόνων αερίων 
και των αερίων θερμοκηπίου·

Τροπολογία 405

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) οικολογική συσκευασία· v) οικολογική συσκευασία και 
μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας·

Τροπολογία 406

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) υγεία και ορθή μεταχείριση των 
ζώων·

vi) βιοασφάλεια, υγεία, προστασία και 
ορθή μεταχείριση των ζώων·

Τροπολογία 407

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii α) πρόληψη και διαχείριση των 
τροπικών νόσων και των 
ζωοανθρωπονόσων·

Τροπολογία 408

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο viii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

viii) βελτίωση της καταπολέμησης της 
ανθεκτικότητας των παρασίτων·

viii) βελτίωση της καταπολέμησης της 
ανθεκτικότητας έναντι παρασίτων με την 
εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης και την 
καταπολέμηση των νοσημάτων των 
ζώων·

Τροπολογία 409

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ix

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ix) μείωση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων·

ix) μείωση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων 
και της εξάρτησης από αυτά·

Τροπολογία 410

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο x

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

x) δημιουργία και διατήρηση 
ενδιαιτημάτων που ευνοούν τη 
βιοποικιλότητα·

x) δημιουργία και διατήρηση 
ενδιαιτημάτων που ευνοούν τη 
βιοποικιλότητα, και προώθηση τοπικών 
ποικιλιών·

Τροπολογία 411

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο x α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

x α) μείωση της χρήσης 
αντιμικροβιακών ουσιών·

Τροπολογία 412

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο x β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

x β) βελτίωση των συνθηκών 
καλλιέργειας, συγκομιδής και παράδοσης 
της παραγωγής·

Τροπολογία 413

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο x γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

x γ) δράσεις παρακολούθησης, γνώσης 
και εποπτείας των αγορών·

Τροπολογία 414

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο x δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

x δ) αποτροπή επιθέσεων ειδών 
θηρευτών εναντίον του ζωικού 
κεφαλαίου·

Τροπολογία 415

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά την 
προσαρμογή και τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής·

β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα, τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτήν, την καταπολέμηση των 
παρασίτων και των νοσημάτων των 
ζώων και τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας έναντι αυτών, καθώς και 
τη βελτίωση της ποιότητας του 
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προϊόντος·

Τροπολογία 416

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ολοκληρωμένη παραγωγή,

Τροπολογία 417

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης προϊόντων ενός ή 
περισσοτέρων από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 40 στοιχείο στ)·

ε) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης προϊόντων ενός ή 
περισσοτέρων από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ)·

Τροπολογία 418

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) εφαρμογή συστημάτων 
ανιχνευσιμότητας και πιστοποίησης, ιδίως 
παρακολούθηση της ποιότητας των 
προϊόντων που πωλούνται στους τελικούς 
καταναλωτές.

η) εφαρμογή συστημάτων 
ανιχνευσιμότητας σε ολόκληρη την 
αλυσίδα παραγωγής και συστημάτων 
πιστοποίησης, ιδίως παρακολούθηση της 
ποιότητας των προϊόντων που πωλούνται 
στους τελικούς καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ανιχνευσιμότητας της προέλευσης των 
ελιών και του ελαίου στα διάφορα στάδια 
της αλυσίδας παραγωγής, καθώς και 
πληροφόρηση σχετικά με τις μεθόδους 
παραγωγής·
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Τροπολογία 419

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) εφαρμογή φυτοϋγειονομικών και 
κτηνιατρικών πρωτοκόλλων τρίτων 
χωρών.

Τροπολογία 420

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 59 στοιχείο η), τα 
κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

2. Όσον αφορά τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 56 στοιχείο στ) και 
στο άρθρο 59 στοιχείο η), τα κράτη μέλη 
επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους τύπους παρέμβασης:

Τροπολογία 421

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την 
διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται 
στην αγορά πιο αποτελεσματική,

β) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν 
αποτελεσματικότερη τη διαχείριση των 
ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά και 
διευκολύνουν την προσαρμογή της 
προσφοράς στη ζήτηση·

Τροπολογία 422

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συλλογική αποθήκευση των 
προϊόντων που παράγονται από την 
οργάνωση παραγωγών ή από μέλη της 
οργάνωσης παραγωγών·

γ) συλλογική αποθήκευση των 
προϊόντων που παράγονται από την 
οργάνωση παραγωγών ή από μέλη της 
οργάνωσης παραγωγών, καθώς και 
επεξεργασία των προϊόντων για τη 
διευκόλυνση της αποθήκευσής τους·

Τροπολογία 423

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αναφύτευση οπωρώνων, όπου 
απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής 
εκρίζωσης για υγειονομικούς ή 
φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, ή 
για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή·

δ) αναφύτευση οπωρώνων ή 
ελαιώνων, όπου απαιτείται, κατόπιν 
υποχρεωτικής εκρίζωσης για 
υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς 
λόγους, καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής 
του κράτους μέλους, ή για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

Τροπολογία 424

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) μέτρα στήριξης της υγείας και της 
καλής διαβίωσης των ζώων·

Τροπολογία 425

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) αποκατάσταση του ζωικού 
κεφαλαίου μετά από υποχρεωτική σφαγή 
για λόγους υγείας ή λόγω απωλειών που 
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οφείλονται σε φυσικές καταστροφές·

Τροπολογία 426

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) βελτίωση των γενετικών πόρων·

Τροπολογία 427

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ δ) παράταση της υποχρεωτικής 
διακοπής της δραστηριότητας για 
υγειονομικούς λόγους, η οποία 
επιβάλλεται σε εκμεταλλεύσεις που 
βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης 
εξαιτίας ασθένειας των ζώων·

Τροπολογία 428

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 59 στοιχείο η) 
να μην υπερβαίνουν το ένα τρίτο των 
συνολικών δαπανών στο πλαίσιο 
επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
οργανώσεων παραγωγών ή των ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών.

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 59 στοιχείο η) 
να μην υπερβαίνουν το 50% των 
συνολικών δαπανών στο πλαίσιο 
επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
οργανώσεων παραγωγών ή των ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών.

Τροπολογία 429

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιχειρησιακά ταμεία Επιχειρησιακά ταμεία οργανώσεων 
παραγωγών

Τροπολογία 430

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το όριο του 50% που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 60% για 
οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τα πρώτα πέντε 
έτη μετά το έτος αναγνώρισης και για 
οργανώσεις παραγωγών που 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε 
περιοχές με φυσικούς περιορισμούς.

Τροπολογία 431

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιβαλλοντικές, κλιματικές και 
άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης·

α) γεωργοπεριβαλλοντική 
βιωσιμότητα, μέτρα για τον μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογής σε αυτήν και άλλες 
δεσμεύσεις διαχείρισης·

Τροπολογία 432

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εγκατάσταση νέων γεωργών και ε) εγκατάσταση νεαρών και νέων 
γεωργών και σύσταση και ανάπτυξη 
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σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων· βιώσιμων αγροτικών επιχειρήσεων·

Τροπολογία 433

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) γυναίκες στις αγροτικές περιοχές·

Τροπολογία 434

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών.

η) ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών· και

Τροπολογία 435

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) εγκατάσταση ψηφιακών 
τεχνολογιών·

Τροπολογία 436

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες 
δεσμεύσεις διαχείρισης

Γεωργοπεριβαλλοντική βιωσιμότητα, 
μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν 
και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης
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Τροπολογία 437

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
γεωργοπεριβαλλοντικές βιώσιμες 
πρακτικές, τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, 
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.

Τροπολογία 438

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 439

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
ενισχύσεις μόνο σε γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους που αναλαμβάνουν σε 

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

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 καθεστώτα που 
στοχεύουν ειδικά την αντιμετώπιση 
τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών και 
αναγκών και συμβάλλουν, κατά 
περίπτωση, στην επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην αναφερόμενη στο 
παράρτημα XI νομοθεσία.

Τροπολογία 440

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

Τροπολογία 441

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διαφέρουν από τις δεσμεύσεις για 
τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει 
του άρθρου 28.

δ) διαφέρουν από τις δεσμεύσεις για 
τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει 
του άρθρου 28, ή είναι συμπληρωματικές 
προς αυτές, και παράλληλα διασφαλίζουν 
ότι δεν υφίσταται διπλή χρηματοδότηση.
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Τροπολογία 442

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
και, 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, ή ανά ζώο, 
κυψέλη ή άλλη καθορισμένη μονάδα. Οι 
ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως.

Τροπολογία 443

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Το επίπεδο των ενισχύσεων 
ποικίλει ανάλογα με τον βαθμό 
φιλοδοξίας όσον αφορά τη βιωσιμότητα 
κάθε πρακτικής ή συνόλου πρακτικών, με 
βάση μη διακριτικά κριτήρια, 
προκειμένου να παρέχεται ουσιαστικό 
κίνητρο συμμετοχής. Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να διαφοροποιούν τις 
ενισχύσεις ανάλογα με τη φύση των 
περιορισμών που επηρεάζουν τις 
γεωργικές δραστηριότητες, ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που έχουν 
αναληφθεί, και με βάση τα διαφορετικά 
γεωργικά συστήματα.

Τροπολογία 444

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 65 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
περιβάλλοντος σε μεγαλύτερη κλίμακα και 
με μετρήσιμο τρόπο.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προωθήσουν και να υποστηρίξουν 
εθελοντικά συλλογικά συστήματα, και 
έναν συνδυασμό δεσμεύσεων διαχείρισης 
υπό τη μορφή τοπικά καθοδηγούμενων 
προγραμμάτων, και συστήματα 
ενισχύσεων με βάση τα αποτελέσματα, 
μεταξύ άλλων 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 
μορφή παροχής συμβουλών, κατάρτισης 
και μεταφοράς γνώσεων, ώστε να 
συνδράμουν τους γεωργούς που αλλάζουν 
τα συστήματα παραγωγής τους.

Τροπολογία 445

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

8. Οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται 
συνήθως για περίοδο 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 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 
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την ΚΓΠ. μικρότερη περίοδο στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ.

Τροπολογία 446

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, την ολοκληρωμένη 
φυτοπροστασία, την προστασία των 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων, και 
δασικές περιβαλλοντικές και κλιματικές 
υπηρεσίες, τα κράτη μέλη θα καθορίζουν 
τη χορήγηση ενίσχυσης ανά εκτάριο.

Τροπολογία 447

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 διαθέτουν τις 
συναφείς γνώσεις και πληροφορίες που 
απαιτούνται για την υλοποίησή 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.
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Τροπολογία 448

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο και περαιτέρω στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 
ορεινών και νησιωτικών περιοχών, υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ, με σκοπό να 
συμβάλουν στην επίτευξη των συναφών 
ειδικών στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 449

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εν λόγω ενισχύσεις χορηγούνται 
σε πραγματικούς γεωργούς όσον αφορά 
τις περιοχές που καθορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013.

2. Οι εν λόγω ενισχύσεις χορηγούνται 
σε ενεργούς γεωργούς όσον αφορά τις 
περιοχές που καθορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013, καθώς και τις περιοχές που 
επλήγησαν από τον πόλεμο στη 
Δημοκρατία της Κροατίας.

Τροπολογία 450

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στην περίπτωση νομικού 
προσώπου, ή ομάδας φυσικών ή νομικών 
προσώπων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν τη στήριξη στο επίπεδο των 
μελών των εν λόγω νομικών προσώπων ή 
ομάδων, εφόσον η εθνική νομοθεσία 
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προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για τα μεμονωμένα μέλη αντίστοιχου 
επιπέδου με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται για 
μεμονωμένους γεωργούς με την ιδιότητα 
υπευθύνου της γεωργικής εκμετάλλευσης, 
ιδίως όσον αφορά το οικονομικό, 
κοινωνικό και φορολογικό καθεστώς 
τους, υπό τον όρο ότι έχουν συνεισφέρει 
στην ενίσχυση των γεωργικών δομών των 
εν λόγω νομικών προσώπων ή ομάδων.

Τροπολογία 451

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τους φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς για τη 
συγκεκριμένη περιοχή.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τους φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς για τη 
συγκεκριμένη περιοχή. Μπορούν να 
παρέχουν επίσης οικονομικό κίνητρο 
στους δικαιούχους, ώστε να συνεχίσουν 
να πραγματοποιούν γεωργικές 
δραστηριότητες στις περιοχές αυτές. Το 
χρηματικό ποσό των ενισχύσεων μπορεί 
να τροποποιηθεί ώστε να συνεκτιμάται η 
σοβαρότητα των φυσικών περιορισμών 
που επηρεάζουν τις γεωργικές 
δραστηριότητες και το γεωργικό 
σύστημα. Οι ενισχύσεις μπορούν επίσης, 
κατά περίπτωση, να συνεκτιμούν 
κοινωνικοοικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι οι υπολογισμοί 
είναι επαρκείς και ακριβείς και ότι 
πραγματοποιούνται εκ των προτέρων 
βάσει δίκαιης μεθόδου υπολογισμού.
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Τροπολογία 452

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως 
ανά εκτάριο έκτασης.

5. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως 
ανά εκτάριο έκτασης και περιορίζονται 
στα ελάχιστα και μέγιστα χρηματικά 
ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα 
IXα α.

Τροπολογία 453

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις για μειονεκτήματα 
ανά περιοχή που επιβάλλονται από τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από την 
υλοποίηση των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο, και τα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ με σκοπό να 
συμβάλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις για μειονεκτήματα 
ανά περιοχή που επιβάλλονται από τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από την 
υλοποίηση των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο, και τα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ με σκοπό να 
συμβάλουν στην επίτευξη των συναφών 
συγκεκριμένων στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 454

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εν λόγω ενισχύσεις μπορούν να 
χορηγούνται στους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και άλλους διαχειριστές 
γης όσον αφορά περιοχές με 
μειονεκτήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

2. Οι εν λόγω ενισχύσεις μπορούν να 
χορηγούνται στους γεωργούς, στις ομάδες 
γεωργών, στους κατόχους δασικών 
εκτάσεων και σε ομάδες κατόχων 
δασικών εκτάσεων. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορούν να 
χορηγούνται και σε άλλους διαχειριστές 
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γης.

Τροπολογία 455

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στην περίπτωση νομικού 
προσώπου, ή ομάδας φυσικών ή νομικών 
προσώπων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν τη στήριξη στο επίπεδο των 
μελών των εν λόγω νομικών προσώπων ή 
ομάδων, εφόσον η εθνική νομοθεσία 
προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για τα μεμονωμένα μέλη αντίστοιχου 
επιπέδου με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται για 
μεμονωμένους γεωργούς με την ιδιότητα 
υπευθύνου της γεωργικής εκμετάλλευσης, 
ιδίως όσον αφορά το οικονομικό, 
κοινωνικό και φορολογικό καθεστώς 
τους, υπό τον όρο ότι έχουν συνεισφέρει 
στην ενίσχυση των γεωργικών δομών των 
εν λόγω νομικών προσώπων ή ομάδων.

Τροπολογία 456

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
απορρέουν από την οδηγία 2000/60/ΕΚ, σε 
σχέση με τα μειονεκτήματα που 
απορρέουν από απαιτήσεις που 
υπερβαίνουν τις σχετικές κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης, με εξαίρεση την 
ΚΑΔ 2 που αναφέρεται στο παράρτημα III, 
και τα πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου, καθώς 
και τους όρους που καθορίζονται για τη 
διατήρηση της γεωργικής έκτασης 

β) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
απορρέουν από την οδηγία 2000/60/ΕΚ, σε 
σχέση με τα μειονεκτήματα που 
απορρέουν από απαιτήσεις που 
υπερβαίνουν τις σχετικές κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης, με εξαίρεση την 
ΚΑΔ 1 που αναφέρεται στο παράρτημα III, 
και τα πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου, καθώς 
και τους όρους που καθορίζονται για τη 
διατήρηση της γεωργικής έκτασης 
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σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 457

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως 
ανά εκτάριο έκτασης.

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως 
ανά εκτάριο έκτασης και περιορίζονται 
στα μέγιστα χρηματικά ποσά που 
καθορίζονται στο παράρτημα IXα α.

Τροπολογία 458

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Προκειμένου να είναι επιλέξιμη 
μια επενδυτική πράξη για στήριξη από το 
ΕΓΤΑΑ, πραγματοποιείται πρώτα 
εκτίμηση του αναμενόμενου 
περιβαλλοντικού της αντικτύπου, 
σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που 
διέπει αυτό το είδος επένδυσης, εφόσον 
είναι πιθανό να έχει η επένδυση αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Τροπολογία 459

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6. Η στήριξη στον 
τομέα της δασοκομίας βασίζεται σε σχέδιο 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, μεταξύ άλλων υπό 
συλλογική μορφή, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των συναφών ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Η 
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διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο μέσο. στήριξη στον τομέα της δασοκομίας 
βασίζεται σε σχέδιο διαχείρισης δασών το 
οποίο περιλαμβάνει την απαίτηση 
φύτευσης ειδών προσαρμοσμένων στα 
τοπικά οικοσυστήματα, ή ισοδύναμο μέσο 
στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων οι 
οποίες υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος 
που καθορίζεται από το κράτος μέλος.

Τροπολογία 460

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
δώσουν προτεραιότητα σε επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται από νεαρούς 
γεωργούς δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 461

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα·

δ) αγορά ζώων, εξαιρουμένων 
εκείνων που αντικαθιστούν μηχανήματα 
για σκοπούς διατήρησης τους τοπίου και 
για προστασία από μεγάλους θηρευτές.

Τροπολογία 462

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) αγορά και φύτευση μονοετών 
φυτών για σκοπούς πέραν της 
αποκατάστασης του γεωργικού ή δασικού 
δυναμικού, μετά από φυσικές 
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καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα·

Τροπολογία 463

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

διαγράφεται

Τροπολογία 464

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές 
που δεν αποτελούν μέρος στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης·

ζ) επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές 
που δεν αποτελούν μέρος στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να προβλέπουν ειδικές 
εξαιρέσεις για επενδύσεις στην 
ευρυζωνικότητα, όταν προβλέπονται 
σαφή κριτήρια τα οποία διασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα με στήριξη που 
παρέχεται στο πλαίσιο άλλων μέσων της 
Ένωσης·

Τροπολογία 465

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) επενδύσεις που δεν συνάδουν με 
τη νομοθεσία για την υγεία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή με την οδηγία 
91/676/ΕΟΚ·

Τροπολογία 466

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η β) επενδύσεις στην παραγωγή 
βιοενέργειας οι οποίες δεν συνάδουν με τα 
κριτήρια βιωσιμότητας που ορίζονται 
στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Τροπολογία 467

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία α) έως 
η) του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις για τις 
νησιωτικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, ώστε να 
αντιμετωπίζονται τα μειονεκτήματα που 
συνδέονται με τον νησιωτικό και 
περιφερειακό χαρακτήρα τους.

Τροπολογία 468

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη περιορίζουν την ενίσχυση Τα κράτη μέλη περιορίζουν την ενίσχυση 
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στο ανώτατο ποσοστό του 75 % των 
επιλέξιμων δαπανών.

στο ανώτατο ποσοστό των επιλέξιμων 
δαπανών που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΧα α.

Τροπολογία 469

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δενδροφυτεύσεις και μη 
παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται 
με τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ)·

α) δενδροφυτεύσεις, δημιουργία 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων και μη 
παραγωγικές επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του αναδασμού, 
που συνδέονται με τους συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ)·

Τροπολογία 470

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επενδύσεις για την αποκατάσταση 
του γεωργικού ή δασικού δυναμικού μετά 
από φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά 
γεγονότα και επενδύσεις για τη λήψη των 
κατάλληλων προληπτικών μέτρων στα 
δάση και το αγροτικό περιβάλλον.

γ) επενδύσεις για την αποκατάσταση 
του γεωργικού ή δασικού δυναμικού που 
έχει καταστραφεί μετά από πυρκαγιές και 
άλλες φυσικές καταστροφές ή 
καταστροφικά γεγονότα, μεταξύ άλλων 
καταιγίδες, πλημμύρες, επιβλαβείς 
οργανισμούς και ασθένειες, καθώς και 
την αποκατάσταση δασών μέσω 
αποναρκοθέτησης, και επενδύσεις για τη 
λήψη των κατάλληλων προληπτικών 
μέτρων στα δάση και το αγροτικό 
περιβάλλον, καθώς και επενδύσεις για την 
προστασία της υγείας των δασών·

Τροπολογία 471

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνικές 
και καινοτόμα συστήματα παραγωγής 
που συμβάλλουν ταυτόχρονα στους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ), ε) και 
στ)·

Τροπολογία 472

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) επενδύσεις για την προστασία των 
κοπαδιών από θηρευτές·

Τροπολογία 473

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) επενδύσεις σε εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
ορεινών και νησιωτικών περιοχών·

Τροπολογία 474

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) επενδύσεις που συνδέονται με την 
καλή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία 475

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 68 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 68α
Επενδύσεις στην άρδευση

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 68 
του παρόντος κανονισμού, στην 
περίπτωση άρδευσης νέων και 
υφιστάμενων αρδευόμενων και 
αποστραγγισμένων περιοχών, θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες μόνο οι επενδύσεις 
που πληρούν τις οριζόμενες στο παρόν 
άρθρο προϋποθέσεις.
2. Όπως απαιτεί η οδηγία 
2000/60/ΕΚ, στην Επιτροπή κοινοποιείται 
το σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για το σύνολο της περιοχής στην 
οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση, 
καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες 
περιοχές των οποίων το περιβάλλον 
ενδέχεται να επηρεαστεί από την 
επένδυση. Τα μέτρα που εφαρμόζονται 
στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με 
το άρθρο 11 της εν λόγω οδηγίας και 
αφορούν τον γεωργικό τομέα έχουν 
προσδιορισθεί στο σχετικό πρόγραμμα 
μέτρων.
3. Εφαρμόζεται ή θα εφαρμοσθεί 
πρόγραμμα υδρομέτρησης ως μέρος της 
επένδυσης, ώστε να καταμετράται η 
κατανάλωση ύδατος στο επίπεδο της 
στηριζόμενης επένδυσης.
4. Επενδύσεις για τη βελτίωση 
υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή 
στοιχείου της αρδευτικής υποδομής είναι 
επιλέξιμες μόνον εφόσον έχει εκτιμηθεί εκ 
των προτέρων ότι συνεπάγονται δυνητική 
εξοικονόμηση ύδατος τουλάχιστον 
μεταξύ 5% και 25%, σύμφωνα με τις 
τεχνικές παραμέτρους της υφιστάμενης 
εγκατάστασης ή υποδομής. 
Εάν η επένδυση επηρεάζει συστήματα 
υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων, των 
οποίων η κατάσταση έχει κριθεί λιγότερο 
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από καλή στο σχετικό σχέδιο διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού, για λόγους 
μόνο ποσότητας του ύδατος:
α) διασφαλίζεται, στο πλαίσιο της 
επένδυσης, πραγματική μείωση της 
κατανάλωσης ύδατος ανερχόμενη 
τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής 
εξοικονόμησης ύδατος που καθίσταται 
εφικτή χάρη στην επένδυση· 
β) σε περίπτωση επένδυσης σε μία 
και μόνο αγροτική εκμετάλλευση, η 
επένδυση επιφέρει επίσης μείωση της 
συνολικής χρήσης ύδατος από την 
εκμετάλλευση ανερχόμενης τουλάχιστον 
στο 50% της δυνητικής εξοικονόμησης 
ύδατος που καθίσταται εφικτή στο 
επίπεδο της επένδυσης. Στη συνολική 
χρήση ύδατος από την εκμετάλλευση 
περιλαμβάνονται τα ύδατα που 
πωλούνται από την εκμετάλλευση. 
Ουδείς εκ των όρων της παραγράφου 4 
ισχύει για επενδύσεις σε υφιστάμενη 
εγκατάσταση που επηρεάζουν 
αποκλειστικά και μόνο την ενεργειακή 
απόδοση, ή για επενδύσεις στη 
δημιουργία ταμιευτήρα, ή για επενδύσεις 
στη χρήση ανακυκλωμένων υδάτων που 
δεν επηρεάζουν συστήματα υπόγειων ή 
επιφανειακών υδάτων.
5. Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή 
αύξηση της αρδευόμενης έκτασης, η 
οποία επηρεάζει ένα δεδομένο σύστημα 
υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων, είναι 
επιλέξιμη μόνο εάν:
α) η κατάσταση του εν λόγω 
υδατικού συστήματος δεν έχει κριθεί 
λιγότερο από καλή στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, 
για λόγους μόνο ποσότητας του ύδατος· 
και 
β) από εκ των προτέρων 
περιβαλλοντική ανάλυση προκύπτει ότι η 
επένδυση δεν θα έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον· η 
εν λόγω ανάλυση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων διεξάγεται ή εγκρίνεται από 
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την αρμόδια αρχή και μπορεί επίσης να 
αναφέρεται σε ομάδες εκμεταλλεύσεων. 
Περιοχές που δεν αρδεύονται αλλά στις 
οποίες λειτουργούσε στο παρελθόν 
εγκατάσταση άρδευσης, και οι οποίες 
καθορίζονται και αιτιολογούνται στο 
πρόγραμμα, μπορούν να θεωρηθούν 
αρδευόμενες περιοχές, για τον υπολογισμό 
της καθαρής αύξησης της αρδευόμενης 
περιοχής.
6. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 5 στοιχείο α), οι επενδύσεις 
που συνεπάγονται καθαρή αύξηση της 
αρδευόμενης περιοχής μπορούν να 
εξακολουθούν να είναι επιλέξιμες εάν:
α) η επένδυση συνδυάζεται με 
επένδυση σε υφιστάμενη αρδευτική 
εγκατάσταση ή σε στοιχείο της 
αρδευτικής υποδομής, εφόσον έχει 
εκτιμηθεί εκ των προτέρων ότι 
συνεπάγεται δυνητική εξοικονόμηση 
ύδατος ύψους τουλάχιστον 5% έως 25%, 
σύμφωνα με τις τεχνικές παραμέτρους 
της υφιστάμενης εγκατάστασης ή 
υποδομής, και 
β) η επένδυση εξασφαλίζει 
πραγματική μείωση της χρήσης ύδατος, 
στο επίπεδο της συνολικής επένδυσης, 
ίση με τουλάχιστον 50% της δυνητικής 
εξοικονόμησης ύδατος που καθίσταται 
εφικτή χάρη στην επένδυση σε 
υφιστάμενη αρδευτική εγκατάσταση ή σε 
στοιχείο της υποδομής. 
7. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
ενίσχυση στο ανώτατο ποσοστό του 75% 
των επιλέξιμων δαπανών. Το μέγιστο 
ποσοστό στήριξης μπορεί να αυξηθεί για 
επενδύσεις σε εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και σε περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 
ορεινών και νησιωτικών περιφερειών.

Τροπολογία 476

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 68 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 68β
Εγκατάσταση ψηφιακών τεχνολογιών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 68 
του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν στήριξη για την 
εγκατάσταση ψηφιακών τεχνολογιών σε 
αγροτικές περιοχές υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
λεπτομερέστερα στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ, με γνώμονα να 
συμβάλουν στην επίτευξη του εγκάρσιου 
στόχου που τίθεται στο άρθρο 5 και των 
ειδικών στόχων που τίθενται στο άρθρο 
6. 
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
τύπου παρεμβάσεων, για να συμβάλουν 
στην εγκατάσταση ψηφιακών 
τεχνολογιών, με στόχο να στηρίξουν, 
μεταξύ άλλων, τη γεωργία ακριβείας, την 
αγροτική επιχείρηση των «έξυπνων 
χωριών», καθώς και την ανάπτυξη 
υποδομών ΤΠΕ σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης. 
3. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
ενίσχυση για την εγκατάσταση ψηφιακών 
τεχνολογιών στο ανώτατο ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΧα α.

Τροπολογία 477

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση 
αγροτικών επιχειρήσεων

Εγκατάσταση νεαρών και νέων γεωργών 
και σύσταση και ανάπτυξη βιώσιμων 
αγροτικών επιχειρήσεων
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Τροπολογία 478

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών 
επιχειρήσεων υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση 
νεαρών γεωργών ή την ενσωμάτωσή τους 
σε υφιστάμενες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών και για τη σύσταση και 
ανάπτυξη αγροτικών επιχειρήσεων, 
μεταξύ άλλων και για τη διαφοροποίηση 
των γεωργικών δραστηριοτήτων, υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ, με σκοπό να 
συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Για 
την παροχή στήριξης δυνάμει του 
παρόντος άρθρου απαιτείται παρουσίαση 
επιχειρηματικού σχεδίου.

Τροπολογία 479

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού 
του τύπου παρεμβάσεων για να 
βοηθήσουν:

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού 
του άρθρου για να βοηθήσουν:

Τροπολογία 480

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την εγκατάσταση νέων γεωργών.
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Τροπολογία 481

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη σύσταση των αγροτικών 
επιχειρήσεων που συνδέονται με τη 
γεωργία και τη δασοκομία ή τη 
διαφοροποίηση του εισοδήματος των 
γεωργικών νοικοκυριών·

β) τη σύσταση και ανάπτυξη των 
αγροτικών επιχειρήσεων που συνδέονται 
με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη 
βιοοικονομία, την κυκλική οικονομία και 
τον αγροτουρισμό, ή τη διαφοροποίηση 
του εισοδήματος·

Τροπολογία 482

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εκκίνηση των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές 
που αποτελεί μέρος των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης.

γ) την εκκίνηση των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές 
που αποτελεί μέρος των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης, από γεωργούς που 
ασκούν διαφοροποιημένες 
δραστηριότητες, καθώς και από πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα 
σε αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 483

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να θεσπίσουν ειδικές 
διατάξεις ώστε να διασφαλίζουν ότι οι 
νεαροί γεωργοί και οι νέοι γεωργοί που 
προσχωρούν σε ομάδες γεωργών, 
οργανώσεις παραγωγών ή 
συνεταιριστικές δομές δεν θα χάσουν την 
ενίσχυση εγκατάστασης. Οι οικείες 
διατάξεις τηρούν την αρχή της 
αναλογικότητας και καθορίζουν τη 
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συμμετοχή των νεαρών και νέων 
γεωργών στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία 484

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
υπό μορφή κατ’ αποκοπήν ποσών. Η 
στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό 
των 100.000 ευρώ και μπορεί να 
συνδυαστεί με χρηματοπιστωτικά μέσα.

4. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
υπό μορφή κατ’ αποκοπήν ποσών, τα 
οποία μπορεί να διαφοροποιούνται 
ανάλογα με αντικειμενικά κριτήρια. Η 
στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό 
που ορίζεται στο παράρτημα IXα α και 
μπορεί να συνδυαστεί με 
χρηματοπιστωτικά μέσα.

Τροπολογία 485

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η στήριξη που χορηγείται δυνάμει 
του παρόντος άρθρου μπορεί να 
καταβληθεί σε δόσεις.

Τροπολογία 486

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγήσουν στήριξη για εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες τους και τις αναλύσεις 
SWOT, υπό τους όρους που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο και περαιτέρω στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η παρούσα 
διάταξη δεν εφαρμόζεται σε βάρος 
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ιδιωτικών ή δημόσιων εθνικών εργαλείων 
διαχείρισης κινδύνων.

Τροπολογία 487

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Μπορεί να χορηγείται στήριξη στο 
πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων για 
να προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους ενεργούς 
γεωργούς να διαχειρίζονται τους κινδύνους 
εισοδήματος που συνδέονται με την 
παραγωγή και τη γεωργική τους 
δραστηριότητα, που δεν εμπίπτουν στον 
έλεγχό τους και συμβάλλουν στην επίτευξη 
των συναφών ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6. Τα εν λόγω 
εργαλεία μπορούν να αποτελούνται από 
συστήματα διαχείρισης πολλαπλών 
κινδύνων. 
Επιπλέον, ενθαρρύνονται οι στρατηγικές 
μετριασμού κινδύνου, αφενός για την 
αύξηση της ανθεκτικότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά των 
φυσικών κινδύνων και των κινδύνων που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και 
αφετέρου για τη μείωση της έκθεσης σε 
αστάθεια εισοδήματος.

Τροπολογία 488

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ασφάλιστρα για συστήματα ασφάλισης·

α) χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ασφάλιστρα για συστήματα ασφάλισης, με 
την κάλυψη απωλειών που προκαλούνται 
από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, 
φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά 
συμβάντα, από επιδημική έξαρση ζωικών 
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ή φυτικών ασθενειών, από 
περιβαλλοντικό συμβάν, από τη μόλυνση 
βιολογικών καλλιεργειών ή από μέτρο που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 
2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή 
προσβολής από παράσιτο·

Τροπολογία 489

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) χρηματοδοτικές συνεισφορές στα 
ταμεία αλληλοβοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών 
δαπανών εγκατάστασης.

β) χρηματοδοτικές συνεισφορές στα 
ταμεία αλληλοβοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών 
δαπανών εγκατάστασης, για την καταβολή 
οικονομικής αποζημίωσης στους 
γεωργούς για απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, 
φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά 
συμβάντα, από ζωική ή φυτική ασθένεια, 
από περιβαλλοντικό συμβάν ή μέτρο που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 
2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή 
προσβολής από παράσιτο·

Τροπολογία 490

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
εργαλείο σταθεροποίησης του 
εισοδήματος με τη μορφή ταμείου 
αλληλοβοηθείας, το οποίο παρέχει:
i) αποζημίωση στους γεωργούς όλων των 
τομέων σε περίπτωση σημαντικής 
πτώσης του εισοδήματός τους·
ii) αποζημίωση στους γεωργούς 
συγκεκριμένου τομέα σε περίπτωση 
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σημαντικής μείωσης του εισοδήματός 
τους·

Τροπολογία 491

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας που αναφέρονται στα 
στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 3 στα 
ακόλουθα σημεία:
α) τις διοικητικές δαπάνες σύστασης του 
ταμείου αλληλοβοήθειας, με κατανομή σε 
τριετή περίοδο, κατ’ ανώτατο όριο, κατά 
φθίνοντα τρόπο·
β) τα ποσά που καταβάλλονται από το 
ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων 
που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας 
με σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης·
γ) τη συμπλήρωση των ετήσιων 
πληρωμών προς το ταμείο·
δ) το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του 
ταμείου αλληλοβοήθειας.

Τροπολογία 492

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι τύποι και η κάλυψη των 
επιλέξιμων ασφαλιστικών συστημάτων και 
των ταμείων αλληλοβοήθειας·

α) οι τύποι και η κάλυψη των 
επιλέξιμων ασφαλιστικών συστημάτων, 
των ταμείων αλληλοβοήθειας και των 
εργαλείων σταθεροποίησης του 
εισοδήματος·
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Τροπολογία 493

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η μεθοδολογία για τον υπολογισμό 
των ζημιών και τους παράγοντες 
ενεργοποίησης της αποζημίωσης·

β) η μεθοδολογία για τον υπολογισμό 
των ζημιών και τους παράγοντες 
ενεργοποίησης της αποζημίωσης, μεταξύ 
άλλων με τη χρήση βιολογικών, 
κλιματικών ή οικονομικών δεικτών που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης 
ή σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό 
επίπεδο·

Τροπολογία 494

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
μέγιστη ενίσχυση στο 70 % των 
επιλέξιμων δαπανών.

6. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
ενίσχυση στο ανώτατο ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΧα α.

Τροπολογία 495

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Όσα κράτη μέλη θεσπίσουν εθνικά 
συστήματα ασφάλισης, ή τα διαθέτουν 
ήδη, πριν από την ... [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], δύνανται να χρησιμοποιούν 
τα εργαλεία που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο για να καλύπτουν τους κινδύνους 
που δεν καλύπτονται από τα συστήματα 
αυτά.
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Τροπολογία 496

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για τη συνεργασία υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ για την προετοιμασία 
και την υλοποίηση έργων επιχειρησιακών 
ομάδων της ευρωπαϊκής σύμπραξης 
καινοτομίας για τη γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 114 καθώς και για 
την τοπική ανάπτυξη που 
πραγματοποιείται από τοπικούς φορείς στο 
πλαίσιο του προγράμματος LEADER, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του 
κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], και για την 
προώθηση συστημάτων ποιότητας, 
οργανώσεων παραγωγών ή ομάδων 
παραγωγών ή άλλων μορφών συνεργασίας.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για τη συνεργασία υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ για την προετοιμασία 
και την υλοποίηση έργων επιχειρησιακών 
ομάδων της ευρωπαϊκής σύμπραξης 
καινοτομίας για τη γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 114 καθώς και για 
την τοπική ανάπτυξη που 
πραγματοποιείται από τοπικούς φορείς στο 
πλαίσιο του προγράμματος LEADER, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του 
κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], και για την 
προώθηση συστημάτων ποιότητας, 
οργανώσεων παραγωγών ή ομάδων 
παραγωγών, ή άλλων μορφών 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων των οποίων τα προϊόντα 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1151/2012.

Τροπολογία 497

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρέμβασης για την προώθηση 
μορφών συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον 
δύο οντοτήτων που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρέμβασης για την προώθηση 
μορφών συνεργασίας και τη διατήρηση 
των ήδη υφιστάμενων μεταξύ 
τουλάχιστον δύο οντοτήτων, τουλάχιστον 
η μία εκ των οποίων ασχολείται με τη 
γεωργική παραγωγή, που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6.
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Τροπολογία 498

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγούν στήριξη από το ΕΓΤΑΑ σε 
τοπικές ομάδες δράσης που υλοποιούν 
τουλάχιστον μία στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης η οποία συμβάλλει στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6. 

Τροπολογία 499

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καλύπτουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα έξοδα που συνδέονται με 
όλες τις πτυχές της συνεργασίας.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καλύπτουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα έξοδα που συνδέονται με 
όλες τις αναγκαίες πτυχές της 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων πιστοποίησης που συνδέονται με 
τη συμμετοχή σε ενωσιακό σύστημα 
ποιότητας.

Τροπολογία 500

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν την 
ενίσχυση με σκοπό να ενθαρρύνουν τα 
συστήματα ποιότητας, τις οργανώσεις 
παραγωγών ή τις ομάδες παραγωγών ή 
άλλες μορφές συνεργασίας, με τη μορφή 
κατ’ αποκοπήν ποσού.
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Τροπολογία 501

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
στήριξη σε επτά έτη, κατ’ ανώτατο όριο, 
εκτός από τις δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις συλλογικών δράσεων για το 
περιβάλλον και το κλίμα για την επίτευξη 
των ειδικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφο 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ).

8. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
στήριξη σε επτά έτη, κατ’ ανώτατο όριο, 
εκτός από τις δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις συλλογικών δράσεων για το 
περιβάλλον και το κλίμα για την επίτευξη 
των ειδικών στόχων που συνδέονται με το 
περιβάλλον και το κλίμα, οι οποίοι 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφο 1 
στοιχεία δ), ε) και στ).

Τροπολογία 502

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Οι ομάδες τοπικής δράσης 
μπορούν να ζητήσουν να καταβληθεί 
προκαταβολή από τον αρμόδιο οργανισμό 
πληρωμών, εφόσον προβλέπεται η 
δυνατότητα αυτή στο στρατηγικό σχέδιο. 
Το ποσό της προκαταβολής δεν 
υπερβαίνει το 50% της δημόσιας 
ενίσχυσης για την κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας και εμψύχωσης.

Τροπολογία 503

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8β. Η στήριξη για συστήματα 
ποιότητας γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων, μεταξύ άλλων και για δράσεις 
ενημέρωσης και προώθησης, και η 
παροχή ενίσχυσης για τη σύσταση 
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ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 
περιορίζονται στο ανώτατο ποσό που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΧβ.

Τροπολογία 504

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 71α
Επιμέρους θεματικά προγράμματα που 

ευνοούν τα συστήματα ποιότητας 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
επιμέρους θεματικό πρόγραμμα όσον 
αφορά τα συστήματα ποιότητας 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, 
όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1151/2012, για την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 505

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την ανταλλαγή 
γνώσεων και πληροφοριών για τις 
γεωργικές, δασικές και αγροτικές 
επιχειρήσεις, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την ανταλλαγή 
γνώσεων και πληροφοριών σε ατομική ή 
συλλογική βάση, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ για τη γεωργία, τη δασοκομία, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αγροδασοκομίας, την περιβαλλοντική και 
κλιματική προστασία, τις αγροτικές 
επιχειρήσεις, τα «έξυπνα χωριά» και τις 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ.
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Τροπολογία 506

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο αυτού του είδους 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καλύπτουν οποιαδήποτε σχετική δράση για 
την προώθηση της καινοτομίας, την 
πρόσβαση στην κατάρτιση και την παροχή 
συμβουλών και την ανταλλαγή και τη 
διάδοση γνώσεων και πληροφοριών που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

2. Στο πλαίσιο αυτού του είδους 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη και η 
Ένωση μπορούν να καλύπτουν 
οποιαδήποτε σχετική δράση για την 
προώθηση της καινοτομίας, την πρόσβαση 
στην κατάρτιση και την παροχή 
συμβουλών, την κατάρτιση σχεδίων και 
την εκπόνηση μελετών, και την ανταλλαγή 
και τη διάδοση γνώσεων και πληροφοριών 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 6.

Τροπολογία 507

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη μέγιστη 
στήριξη στο 75 % των επιλέξιμων 
δαπανών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν 
στήριξη για ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 
ανώτατου ποσοστού που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΧα α.

Τροπολογία 508

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
στην περίπτωση σύστασης υπηρεσιών 
παροχής συμβουλών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν 
να χορηγούν στήριξη που δεν θα 
υπερβαίνει το πάγιο ποσό των 200.000 
ευρώ.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
στην περίπτωση σύστασης υπηρεσιών 
παροχής συμβουλών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν 
να χορηγούν στήριξη που δεν θα 
υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που ορίζεται 
στο παράρτημα IXα α.
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Τροπολογία 509

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση της 
παραγράφου 3, στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και σε άλλες δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εφαρμόζουν υψηλότερο 
ποσοστό ή μεγαλύτερο ποσό από εκείνο 
που ορίζεται στην εν λόγω παράγραφο για 
την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6.

διαγράφεται

Τροπολογία 510

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η στήριξη βάσει του παρόντος 
άρθρου δεν περιλαμβάνει μαθήματα ή 
κατάρτιση, τα οποία αποτελούν μέρος 
θεσμοθετημένων κανονικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή 
συστημάτων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας 
τουλάχιστον εκπαίδευσης.

Τροπολογία 511

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών για 
μεταφορά γνώσεων και ενημέρωση 
διαθέτουν κατάλληλες ικανότητες όσον 
αφορά τα προσόντα του προσωπικού και 
επιμόρφωση για την εκτέλεση του εν 
λόγω καθήκοντος.
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Τροπολογία 512

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 72α 

Μέτρα για τις γυναίκες της υπαίθρου
1. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν ειδικές 
δράσεις που εστιάζουν στην προώθηση 
της μεγαλύτερης συμμετοχής των 
γυναικών στην αγροτική οικονομία μέσω 
παρεμβάσεων που ευθυγραμμίζονται με 
τον παρόντα κανονισμό και αποσκοπούν 
να συνεισφέρουν στους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν, στο 
πλαίσιο των στρατηγικών τους σχεδίων 
για την ΚΓΠ, να χορηγούν ενισχύσεις για 
την προώθηση της συμμετοχής των 
γυναικών, μεταξύ άλλων σε δράσεις για 
τη μεταφορά γνώσης και την ενημέρωση, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, επενδύσεις σε 
υλικούς πόρους, στη σύσταση και 
ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων, στην εγκατάσταση 
ψηφιακών τεχνολογιών και στη 
συνεργασία.

Τροπολογία 513

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 72β
Χάραξη στρατηγικής για τα «έξυπνα 

χωριά»
1. Προκειμένου να προωθηθούν η 
ψηφιοποίηση και η καινοτομία και να 
διευκολυνθούν η επιχειρηματική 
ανάπτυξη, η κοινωνική ένταξη και η 
απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, τα 
κράτη μέλη χαράσσουν και εφαρμόζουν 
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τη στρατηγική για τα «έξυπνα χωριά» 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, 
λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους 
παρεμβάσεων που ορίζονται στο άρθρο 
64 στοιχεία α), β), δ), ε), ζ) και η), καθώς 
και τα στοιχεία που διασφαλίζουν τον 
εκσυγχρονισμό και τις στρατηγικές που 
ορίζονται στο άρθρο 102.
2. Εκτός από τους τύπους 
παρεμβάσεων που προσδιορίζονται στο 
προηγούμενο σημείο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν ιδιαίτερα για μέτρα 
με τα οποία αντιμετωπίζονται τα εξής 
ζητήματα στις αγροτικές περιοχές:
α) η ψηφιοποίηση της αγροτικής 
οικονομίας·
β) η γεωργία ακριβείας·
γ) η ανάπτυξη ψηφιακών 
πλατφορμών·
δ) η αγροτική κινητικότητα·
ε) η κοινωνική καινοτομία·
στ) η ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών 
συστημάτων, δικτύων και λύσεων 
αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο, καθώς 
και στήριξη της ανάπτυξης ενεργειακών 
συνεταιρισμών.
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
ιδιαίτερα υπόψη τον συντονισμό μεταξύ 
του ΕΓΤΑΑ και άλλων ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 98δ σημείο iii).
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν τη στρατηγική τους 
για τα «έξυπνα χωριά» στις 
ενσωματωμένες στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 
25γ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος 
ΚΚΔ].

Τροπολογία 514

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ ή άλλοι ορισμένοι 
ενδιάμεσοι φορείς καθορίζουν τα κριτήρια 
επιλογής για παρεμβάσεις που αφορούν τις 
ακόλουθες μορφές παρεμβάσεων: τις 
επενδύσεις, την εγκατάσταση νέων 
γεωργών και την εκκίνηση αγροτικών 
επιχειρήσεων, τη συνεργασία, την 
ανταλλαγή γνώσεων και την ενημέρωση, 
ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 111. Τα κριτήρια επιλογής 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των αιτούντων, στην 
καλύτερη χρήση των οικονομικών πόρων 
και στη στοχοθέτηση της στήριξης 
σύμφωνα με τον σκοπό των παρεμβάσεων.

Η διαχειριστική αρχή του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ ή, κατά περίπτωση, οι 
περιφερειακές διαχειριστικές αρχές, ή 
άλλοι ορισμένοι ενδιάμεσοι φορείς 
καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής για 
παρεμβάσεις που αφορούν τις ακόλουθες 
μορφές παρεμβάσεων: τις επενδύσεις, την 
εγκατάσταση νεαρών και νέων γεωργών 
και την εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων, 
τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων 
και την ενημέρωση, καθώς και τη 
θέσπιση ειδικών μέτρων για τις γυναίκες 
της υπαίθρου και για την εγκατάσταση 
ψηφιακών τεχνολογιών, ύστερα από 
διαβούλευση με την επιτροπή 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 111. Τα κριτήρια επιλογής 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των αιτούντων, στην 
καλύτερη χρήση των οικονομικών πόρων 
και στη στοχοθέτηση της στήριξης 
σύμφωνα με τον σκοπό των παρεμβάσεων.

Τροπολογία 515

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να μην εφαρμόσουν κριτήρια επιλογής για 
επενδυτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν 
σαφώς σε περιβαλλοντικούς σκοπούς ή 
πραγματοποιούνται σε σχέση με 
δραστηριότητες αποκατάστασης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να μην εφαρμόσουν κριτήρια επιλογής για 
επενδύσεις σε σχέση με δραστηριότητες 
αποκατάστασης μετά από καταστροφικά 
συμβάντα.

Τροπολογία 516

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δεν μπορούν να οριστούν κριτήρια 
επιλογής για πράξεις που έχουν λάβει την 
πιστοποίηση Seal of Excellence στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» ή «Ορίζων Ευρώπη» έχουν επιλεγεί 
στο πλαίσιο του προγράμματος Life +, 
υπό τον όρο ότι οι ενέργειες αυτές 
συνάδουν με το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ.

διαγράφεται

Τροπολογία 517

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 5 – εδάφιο16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι γεωργοί επηρεάζονται από 
σοβαρές κλιματικές συνθήκες και/ή από 
κρίση στην αγορά, οι ενισχύσεις που 
χορηγούνται δυνάμει του στοιχείου α) της 
παρούσας παραγράφου μπορούν να 
διασφαλίζονται έναντι κεφαλαίου 
κίνησης.

Τροπολογία 518

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Στην περίπτωση που οι 
προβλεπόμενοι στο παρόν άρθρο πόροι 
δεν χρησιμοποιηθούν ή επιστραφούν από 
το χρηματοδοτικό μέσο, θα πρέπει να 
διατηρηθούν για χρήση στο σκέλος του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που αφορά 
την αγροτική ανάπτυξη.

Τροπολογία 519

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Τροπολογία 520

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 138, που συμπληρώνει τον 
παρόντα κανονισμό, με προϋποθέσεις 
επιπλέον εκείνων που καθορίζονται στο 
παρόν κεφάλαιο σχετικά με τους όρους 
χορήγησης στήριξης για τις ακόλουθες 
παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη:

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 138, για τη συμπλήρωση του 
παραρτήματος ΙΧα σχετικά με τα 
κατώτατα και ανώτατα όρια για 
ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του 
παρόντος κεφαλαίου.

α) δεσμεύσεις διαχείρισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 65·
β) επενδύσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 68·
γ) συνεργασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 71.

Τροπολογία 521

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δαπάνες του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ Χρηματοδοτικό κονδύλιο του ΕΓΤΕ και 
του ΕΓΤΑΑ

Τροπολογία 522

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί τους 
τύπους παρεμβάσεων που σχετίζονται με:

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για το 
ΕΓΤΕ, για την περίοδο 2021–2027, 
ανέρχεται σε 286 143 εκατ. EUR σε τιμές 
του 2018 (322 511 εκατ. EUR σε 
τρέχουσες τιμές).
Στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού αυτού 
κονδυλίου και με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κεφαλαίου Ι του τίτλου ΙΙ 
του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός], το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί τους 
τύπους παρεμβάσεων που σχετίζονται με:

Τροπολογία 523

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί τους 
τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο IV του τίτλου III.

2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, για την περίοδο 2021-2027, 
ανέρχεται σε 96 712 εκατ. EUR σε τιμές 
2018 (109 000 εκατ. EUR σε τρέχουσες 
τιμές).
Το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο IV του τίτλου III, την τεχνική 
υποστήριξη που παρέχεται με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 112, και την 
τεχνική υποστήριξη που παρέχεται με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 83 παράγραφος 2.

Τροπολογία 524

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 1. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
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συνεισφορά από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
από την 1η Ιανουαρίου του έτους που 
ακολουθεί το έτος έγκρισης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την 
Επιτροπή.

συνεισφορά από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
μετά την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ από την Επιτροπή.

Τροπολογία 525

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες που γίνονται επιλέξιμες λόγω 
τροποποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ θα είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
τροποποίησης στην Επιτροπή.

Οι δαπάνες που γίνονται επιλέξιμες λόγω 
τροποποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ θα είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
τροποποίησης στην Επιτροπή.

Τροπολογία 526

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 73 
παράγραφος 5 και του πρώτου εδαφίου, σε 
περίπτωση έκτακτων μέτρων λόγω 
φυσικών καταστροφών, καταστροφικών 
γεγονότων ή δυσμενών κλιματικών 
συνθηκών ή σημαντικής και ξαφνικής 
μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών του κράτους μέλους ή της 
περιφέρειας, το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ μπορεί να προβλέπει ότι η 
επιλεξιμότητα των δαπανών, που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, σχετικά 
με τις τροποποιήσεις του σχεδίου μπορεί 
να αρχίσει από την ημερομηνία του 
συμβάντος.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 73 
παράγραφος 5 και του πρώτου εδαφίου, σε 
περίπτωση έκτακτων μέτρων λόγω 
φυσικών καταστροφών, καταστροφικών 
γεγονότων, μεταξύ άλλων πυρκαγιάς, 
ξηρασίας και πλημμύρας, ή δυσμενών 
κλιματικών συμβάντων, επιδημιών ή 
σημαντικής και ξαφνικής μεταβολής των 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του 
κράτους μέλους ή της περιφέρειας, το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ μπορεί να 
προβλέπει ότι η επιλεξιμότητα των 
δαπανών, που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΓΤΑΑ, σχετικά με τις τροποποιήσεις του 
σχεδίου μπορεί να αρχίσει από την 
ημερομηνία του συμβάντος.
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Τροπολογία 527

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ εάν έχουν 
πραγματοποιηθεί από δικαιούχο και έχουν 
καταβληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
[2029]. Επιπλέον, οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ 
μόνον εφόσον η σχετική ενίσχυση 
καταβληθεί πράγματι από τον οργανισμό 
πληρωμής έως τις 31 Δεκεμβρίου [2029].

3. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ εάν έχουν 
πραγματοποιηθεί από δικαιούχο και έχουν 
καταβληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
[2030]. Επιπλέον, οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ 
μόνον εφόσον η σχετική ενίσχυση 
καταβληθεί πράγματι από τον οργανισμό 
πληρωμής έως τις 31 Δεκεμβρίου [2030].

Τροπολογία 528

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης για τύπους παρεμβάσεων στον 
τομέα του λυκίσκου που χορηγείται στη 
Γερμανία ανέρχεται σε 2 188 000 EUR 
ετησίως.

3. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης για τύπους παρεμβάσεων στον 
τομέα του λυκίσκου που χορηγείται στη 
Γερμανία ανέρχεται σε X EUR ετησίως.

Τροπολογία 529

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 10 666 000 EUR ετησίως για την 
Ελλάδα·

α) X EUR ετησίως για την Ελλάδα·

Τροπολογία 530

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 554 000 EUR ετησίως για τη 
Γαλλία· και

β) X EUR ετησίως για τη Γαλλία· και

Τροπολογία 531

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 34 590 000 EUR ετησίως για την 
Ιταλία.

γ) X EUR ετησίως για την Ιταλία.

Τροπολογία 532

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επανεξετάσουν, το 2023, τις αποφάσεις 
τους που αναφέρονται στην παράγραφο 6, 
στο πλαίσιο αίτησης τροποποίησης των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, 
που αναφέρονται στο άρθρο 107.

7. Δύο έτη μετά την ημερομηνία 
εφαρμογής των στρατηγικών τους 
σχεδίων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επανεξετάσουν τις αποφάσεις τους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6, στο 
πλαίσιο αίτησης τροποποίησης των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 107.

Τροπολογία 533

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συνολικό ποσό της στήριξης της 
Ένωσης που προορίζεται για τύπους 
παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2027 είναι 78 811 
εκατομμύρια EUR, σε τρέχουσες τιμές, 

1. Το συνολικό ποσό της στήριξης της 
Ένωσης που προορίζεται για τύπους 
παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2027 είναι 109 000 
εκατομμύρια EUR, σε τρέχουσες τιμές, 
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σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 202738.

σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 202738.

__________________ __________________
38 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου 
για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021-
2027 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, COM (2018) 322 τελικό.

38 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου 
για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021-
2027 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, COM (2018) 322 τελικό.

Τροπολογία 534

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
θεσπίζουν ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ που ισχύει για όλες τις 
παρεμβάσεις.

1. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
θεσπίζουν ενιαία συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ 
για τη στήριξη παρεμβάσεων σε 
περιφέρειες που αντιστοιχούν στο επίπεδο 
2 της κοινής ονοματολογίας των 
στατιστικών εδαφικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 2») που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003.

Τροπολογία 535

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πόροι από το ΕΓΤΑΑ 
κατανέμονται μεταξύ των ακόλουθων 
τριών κατηγοριών περιφερειών επιπέδου 
NUTS 2:
α) στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ είναι χαμηλότερο από το 75% του 
μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27 («λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες»)·
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β) στις περιφέρειες μετάβασης, των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι 
μεταξύ του 75% και του 100 % του μέσου 
ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27 («περιφέρειες 
μετάβασης»)·
γ) στις περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ είναι υψηλότερο από το 100 % 
του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27 
(«περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες»).
Η ταξινόμηση των περιφερειών σε μία 
από τις τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζεται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίον το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κάθε 
περιφέρειας, που μετράται σε μονάδες 
αγοραστικής δύναμης («ΜΑΔ») και 
υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της 
Ένωσης για την περίοδο 2014-2016, 
σχετίζεται με το μέσο ΑΕγχΠ της ΕΕ των 
27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Τροπολογία 536

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 70% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 229/2013·

α) 85% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 229/2013·

Τροπολογία 537

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 70% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες·

β) 85% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες·
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Τροπολογία 538

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) 65% για τις περιφέρειες 
μετάβασης·

Τροπολογία 539

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 65 % των επιλέξιμων δαπανών για 
τις πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 66·

γ) 75% των επιλέξιμων δαπανών για 
τις πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 66·

Τροπολογία 540

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 43% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις άλλες περιφέρειες.

δ) 53% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις άλλες περιφέρειες.

Τροπολογία 541

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 80 % για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων διαχείρισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 65 του παρόντος 
κανονισμού, για τις πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 67 του παρόντος 
κανονισμού, για μη παραγωγικές 

α) 90 % για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων διαχείρισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 65 του παρόντος 
κανονισμού, για τις πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 67 του παρόντος 
κανονισμού, για μη παραγωγικές 
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επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 
του παρόντος κανονισμού για τη στήριξη 
της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία βάσει του άρθρου 71 του 
παρόντος κανονισμού, και για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ]·

επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 
του παρόντος κανονισμού, οι οποίες 
συνδέονται με τη δενδροφύτευση και τους 
ειδικούς περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) 
και στ), για τις πράξεις που ορίζονται στο 
άρθρο 69 παράγραφος 2 στοιχείο α), για 
τη στήριξη της ευρωπαϊκής εταιρικής 
σχέσης για την καινοτομία βάσει του 
άρθρου 71 του παρόντος κανονισμού, και 
για την τοπική ανάπτυξη που 
πραγματοποιείται από τους τοπικούς 
φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος 
LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 25 
του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], για τις 
πράξεις του άρθρου 72, για τις πράξεις 
που στηρίζονται από χρηματοδοτικά 
μέσα, για τα μέτρα του άρθρου 72α (νέο) 
και για τις ερημωμένες περιοχές.

Τροπολογία 542

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 100% για πράξεις που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από κεφάλαια που 
μεταβιβάζονται στο ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με 
τα άρθρα 15 και 90 του παρόντος 
κανονισμού.

β) 100% για πράξεις που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από κεφάλαια που 
μεταβιβάζονται στο ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με 
το άρθρο 90 του παρόντος κανονισμού, 
εφόσον οι εν λόγω πράξεις αφορούν τους 
ειδικούς περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) 
και στ).

Τροπολογία 543

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
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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.

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 ι) του παρόντος κανονισμού.

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.

Τροπολογία 544

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τουλάχιστον το 30% της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX, προορίζεται 
για παρεμβάσεις δυνάμει 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.

Τροπολογία 545

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για κάθε κράτος μέλος, το 
ελάχιστο ποσό που ορίζεται στο 
παράρτημα X προορίζεται για τη συμβολή 
στον ειδικό στόχο «προσέλκυση νέων 

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
τουλάχιστον τα ποσά που ορίζονται στο 
παράρτημα X για τη συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη προς νεαρούς 
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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:

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.

Τροπολογία 546

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
τουλάχιστον το 60% των ποσών που 
ορίζονται στο παράρτημα VII για τη 
βασική εισοδηματική στήριξη για λόγους 
βιωσιμότητας και την αναδιανεμητική 
ενίσχυση, όπως προβλέπεται στον τίτλο 
ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήματα 2 
και 3.

Τροπολογία 547

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
τουλάχιστον το 5% των ποσών που 
ορίζονται στο παράρτημα VII για τη 
στήριξη της αναδιανεμητικής ενίσχυσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 26.
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Τροπολογία 548

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
τουλάχιστον το 20% των ποσών που 
ορίζονται στο παράρτημα VII για τις 
παρεμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
28.

Τροπολογία 549

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 μπορούν 
να μεταβιβάζουν μέρος του για την 
αύξηση του μέγιστου κονδυλίου που 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 6 εάν 
το κονδύλιο αυτό δεν επαρκεί για τη 
χρηματοδότηση των παρεμβάσεων που 
καλύπτονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ 
τμήμα 7.

Τροπολογία 550

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 
του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός], το μέγιστο ποσό, που μπορεί 

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 
του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός], το μέγιστο ποσό, που μπορεί 
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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.

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.

Τροπολογία 551

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
«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].

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

Τροπολογία 552

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 100 % για δαπάνες για τις 
παρεμβάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 86 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο·

γ) 100 % για δαπάνες για τις 
παρεμβάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 86 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, με 
εξαίρεση τις δαπάνες που αναφέρονται 
στο στοιχείο δ)·
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Τροπολογία 553

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 87α
Παρακολούθηση των δαπανών για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής 
στους στόχους της ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας χρησιμοποιώντας 
μια απλή και 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 
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 
όπως συνδέεται με τον εγκάρσιο στόχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 και τους 
οικονομικούς στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και γ). Οι εν λόγω διορθωτικοί 
συντελεστές βασίζονται σε σύνολο 
δεικτών για τη μέτρηση των εν λόγω 
στόχων και αναπτύσσονται από την 
Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 138.

Τροπολογία 554

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό μεταβολής είναι το ποσοστό 
κατά το οποίο το επιτευχθέν μέσο ή ενιαίο 
ποσό μονάδας μπορεί να υπερβεί το 
προβλεπόμενο μέσο ή ενιαίο ποσό μονάδας 
που αναφέρεται στο στρατηγικό σχέδιο της 

Το ποσοστό μεταβολής είναι το ποσοστό 
κατά το οποίο το επιτευχθέν μέσο ή ενιαίο 
ενδεικτικό ποσό μονάδας μπορεί να 
υπερβεί το προβλεπόμενο μέσο ή ενιαίο 
ενδεικτικό ποσό μονάδας που αναφέρεται 
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ΚΓΠ. στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

Τροπολογία 555

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε παρέμβαση με τη μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, το επιτευχθέν μέσο ή ενιαίο 
ποσό μονάδας δεν πρέπει ποτέ να είναι 
χαμηλότερο από το προβλεπόμενο ποσό 
μονάδας, εκτός εάν η επιτευχθείσα 
απόδοση υπερβαίνει το προβλεπόμενη 
απόδοση όπως καθορίζεται στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ.

Για κάθε παρέμβαση με τη μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, το επιτευχθέν μέσο ή ενιαίο 
ενδεικτικό ποσό μονάδας δεν πρέπει ποτέ 
να είναι χαμηλότερο από το προβλεπόμενο 
ενδεικτικό ποσό μονάδας, εκτός εάν η 
επιτευχθείσα απόδοση υπερβαίνει την 
προβλεπόμενη απόδοση όπως καθορίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

Τροπολογία 556

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν έχουν καθοριστεί διαφορετικά ποσά 
μονάδας στο πλαίσιο παρέμβασης, η 
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται σε 
κάθε ενιαίο ή μέσο ποσό μονάδας αυτής 
της παρέμβασης.

Όταν έχουν καθοριστεί διαφορετικά 
ενδεικτικά ποσά μονάδας στο πλαίσιο 
παρέμβασης, η παρούσα παράγραφος 
εφαρμόζεται σε κάθε ενιαίο ή μέσο 
ενδεικτικό ποσό μονάδας αυτής της 
παρέμβασης.

Τροπολογία 557

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακατανέμουν ποσά στο πλαίσιο τύπων 
παρεμβάσεων.
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Τροπολογία 558

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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· ή

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 2022 έως 2026 στην 
κατανομή του κράτους μέλους για το 
ΕΓΤΑΑ κατά τα οικονομικά έτη 2023 – 
2027, υπό τον όρο ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση για 
γεωργοπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις των 
οποίων οι δικαιούχοι είναι γεωργοί·

Τροπολογία 559

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 2023 – 2027 στην 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα 
ημερολογιακά έτη 2022 έως 2026, υπό τον 
όρο ότι η αντίστοιχη αύξηση διατίθεται 
για πράξεις που καλύπτονται από το 
άρθρο 28.

Τροπολογία 560

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό μεταβίβασης από την 
κατανομή του κράτους μέλους για άμεσες 
ενισχύσεις στην κατανομή του για το 

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) του 
πρώτου εδαφίου, η Κροατία, η Πολωνία, 
η Ουγγαρία και η Σλοβακία μπορούν να 
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ΕΓΤΑΑ, που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, μπορεί να αυξηθεί κατά:

μεταβιβάσουν έως και το 15 % της 
κατανομής τους για το ΕΓΤΑΑ στις 
άμεσες ενισχύσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα IV, υπό τον όρο ότι το 5 % 
προορίζεται για πράξεις που καλύπτονται 
από το 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.

Τροπολογία 561

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 107.

Τροπολογία 562

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για την εφαρμογή της στήριξης 
της Ένωσης που χρηματοδοτείται από το 

Τα κράτη μέλη , σε συνεργασία, κατά 
περίπτωση, με τις περιφέρειες, 
καταρτίζουν στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για 
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ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ για την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
6.

την εφαρμογή της στήριξης της Ένωσης 
που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΕ και το 
ΕΓΤΑΑ για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 563

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη, 
σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με τις 
περιφέρειες, θα καθορίσουν στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ μια 
στρατηγική παρέμβαση όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 97, στην οποία καθορίζονται 
ποσοτικοί στόχοι και ορόσημα για την 
επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6. Οι στόχοι 
ορίζονται με βάση ένα κοινό σύνολο 
δεικτών αποτελεσμάτων που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι.

Τροπολογία 564

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ 
καλύπτει την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2027.

Κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ 
καλύπτει την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2027.

Τροπολογία 565

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση των στρατηγικών σχεδίων για 
την ΚΓΠ και η εφαρμογή τους από τα 
κράτη μέλη δεν καθυστερεί ούτε την 
περίοδο υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης 
για τους δικαιούχους ούτε την έγκαιρη 
καταβολή της ενίσχυσης στους 
δικαιούχους.

Τροπολογία 566

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυξημένη φιλοδοξία όσον αφορά τους 
στόχους που σχετίζονται με το περιβάλλον 
και το κλίμα

Αυξημένη φιλοδοξία όσον αφορά τους 
στόχους που σχετίζονται με τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα

Τροπολογία 567

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο 
στην επίτευξη των ειδικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά με τη 
συνολική συμβολή στην επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 
παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
μέσω της στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 
και του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2014 
έως 2020.

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να αυξάνουν συνολικά το μερίδιο του 
προϋπολογισμού που διατίθεται για την 
επίτευξη των ειδικών γεωργικών, 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά με το 
συνολικό μερίδιο του προϋπολογισμού 
που διατίθεται για την επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του πρώτου 
εδαφίου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 μέσω της στήριξης στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ κατά την 
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περίοδο 2014 έως 2020.

Τροπολογία 568

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τον 
τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. Η εξήγηση αυτή βασίζεται 
σε σχετικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β).

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τον 
τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. Η εξήγηση αυτή βασίζεται 
σε σχετικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχεία α) και 
β).

Τροπολογία 569

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα ενιαίο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για ολόκληρη 
την επικράτειά του.

Κάθε κράτος μέλος, σε συνεργασία, κατά 
περίπτωση, με τις περιφέρειες, θεσπίζει 
ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για 
ολόκληρη την επικράτειά του.

Τροπολογία 570

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ καθιερώνονται σε περιφερειακό 
επίπεδο, το κράτος μέλος εξασφαλίζει τη 
συνοχή με τα στοιχεία του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ που έχουν θεσπιστεί σε 

Όταν τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ καθιερώνονται και/ή 
υλοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο 
μέσω των προγραμμάτων περιφερειακών 
παρεμβάσεων, το κράτος μέλος 
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εθνικό επίπεδο. εξασφαλίζει τη συνοχή με τα στοιχεία του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που έχουν 
θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 571

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τροπολογία 572

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

Τροπολογία 573

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι· β) οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, 
και ειδικότερα εκπρόσωποι του 
γεωργικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων 
ομάδων τοπικής δράσης στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων LEADER·
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Τροπολογία 574

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών 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.

Τροπολογία 575

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τροπολογία 576

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεργάζονται ώστε να διασφαλίζεται ο 
αποτελεσματικός συντονισμός κατά την 
υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
αναλογικότητας, της επιμερισμένης 
διαχείρισης και της ομαλής λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς.
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Τροπολογία 577

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 138 ώστε να καθορίσει κώδικα 
δεοντολογίας για τη στήριξη των κρατών 
μελών κατά την οργάνωση της εταιρικής 
σχέσης που αναφέρεται στην παράγραφο 
3. Ο κώδικας δεοντολογίας καθορίζει το 
πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία 
και τις περιφερειακές τους αρμοδιότητες, 
προβαίνουν στην υλοποίηση της αρχής 
της εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 578

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στόχοι και οικονομικά σχέδια· ε) στόχοι και οικονομικά σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
εκείνων που αφορούν τα προγράμματα 
περιφερειακών παρεμβάσεων·

Τροπολογία 579

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Παράρτημα III σχετικά με τη 
διαβούλευση με τους εταίρους·

γ) Παράρτημα III σχετικά με τη 
διαβούλευση με τους εταίρους, 
συμπεριλαμβανομένης ανακεφαλαίωσης 
των σχολίων που υποβάλλονται από τις 
αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές 
αρχές και τους εταίρους που αναφέρονται 
στο άρθρο 94 παράγραφος 3·
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Τροπολογία 580

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Παράρτημα IV σχετικά με την 
ειδική ενίσχυση της καλλιέργειας 
βαμβακιού·

δ) Παράρτημα IV σχετικά με την 
ειδική ενίσχυση της καλλιέργειας 
βαμβακιού, κατά περίπτωση·

Τροπολογία 581

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Παράρτημα V σχετικά με την 
πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση που 
παρέχεται στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ.

ε) Παράρτημα V σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις του στρατηγικού 
σχεδίου που δεν εξαιρούνται από την 
εφαρμογή των άρθρων 107, 108 και 109 
ΣΛΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 131 παράγραφος 4, και σχετικά με 
την πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση που 
παρέχεται σε κάθε αναπτυξιακή 
παρέμβαση στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ·

Τροπολογία 582

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) Παράρτημα VI σχετικά με τα 
προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον 
και την καλή μεταχείριση των ζώων, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 28·

Τροπολογία 583

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) Παράρτημα VII σχετικά με τα 
προγράμματα περιφερειακών 
παρεμβάσεων· και

Τροπολογία 584

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε γ) Παράρτημα VIII σχετικά με τα 
στοιχεία των στρατηγικών σχεδίων που 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας.

Τροπολογία 585

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον προσδιορισμό των αναγκών για 
κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 βάσει των στοιχείων από την 
ανάλυση ΠΑΕΑ. Πρέπει να περιγράφονται 
όλες οι ανάγκες, ανεξάρτητα από το εάν θα 
αντιμετωπιστούν ή όχι μέσω του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

β) τον προσδιορισμό των αναγκών για 
κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6, συμπεριλαμβανομένης της 
καλής μεταχείρισης των ζώων, βάσει των 
στοιχείων από την ανάλυση ΠΑΕΑ. 
Πρέπει να περιγράφονται όλες οι ανάγκες, 
ανεξάρτητα από το εάν θα 
αντιμετωπιστούν ή όχι μέσω του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

Τροπολογία 586

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά περίπτωση, ανάλυση των 
ειδικών αναγκών των ευπαθών 
γεωγραφικών περιοχών, όπως των εξόχως 

δ) κατά περίπτωση, ανάλυση των 
ειδικών αναγκών των απομονωμένων ή 
ευπαθών γεωγραφικών περιοχών, όπως 
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απόκεντρων περιοχών· των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των 
ορεινών περιοχών και των νησιωτικών 
περιοχών·

Τροπολογία 587

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και 
την κατάταξη των αναγκών, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ορθής 
αιτιολόγησης των επιλογών που έχουν 
γίνει και, κατά περίπτωση, γιατί ορισμένες 
προσδιορισμένες ανάγκες δεν 
αντιμετωπίζονται ή αντιμετωπίζονται εν 
μέρει στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

ε) την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και 
την κατάταξη των αναγκών σύμφωνα με 
τις επιλογές που έχουν γίνει και, κατά 
περίπτωση, την υποβολή των λόγων για 
τους οποίους ορισμένες προσδιορισμένες 
ανάγκες δεν αντιμετωπίζονται ή 
αντιμετωπίζονται εν μέρει στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ·

Τροπολογία 588

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) περίληψη των τομέων όπου οι 
πληροφορίες αναφοράς είναι ελλιπείς ή 
ανεπαρκείς για την παροχή πλήρους 
περιγραφής της τρέχουσας κατάστασης 
όσον αφορά τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 και για την 
παρακολούθηση των στόχων αυτών.

Τροπολογία 589

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα πιο 
πρόσφατα και πιο αξιόπιστα δεδομένα για 
την αξιολόγηση αυτή.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα πιο 
πρόσφατα και πιο αξιόπιστα δεδομένα για 
την αξιολόγηση αυτή και χρησιμοποιούν 
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δεδομένα ανά φύλο, κατά περίπτωση.

Τροπολογία 590

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) επεξήγηση της κοινωνικής και 
οικονομικής αρχιτεκτονικής του 
στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, όπου 
περιγράφονται η συμπληρωματικότητα 
και οι βασικές προϋποθέσεις των 
διαφόρων παρεμβάσεων που αποσκοπούν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
συνδέονται με την αγροτική οικονομική 
ανάπτυξη και με τις αγροτικές περιοχές 
που καθορίζονται αντίστοιχα στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), ζ), η) 
και θ)·

Τροπολογία 591

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά περίπτωση, επισκόπηση του 
τρόπου αντιμετώπισης, στο πλαίσιο του 
στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, των 
αναγκών των γεωργικών συστημάτων 
υψηλής φυσικής αξίας, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών που 
συνδέονται με την κοινωνικοοικονομική 
τους βιωσιμότητα.

Τροπολογία 592

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε σχέση με τον ειδικό στόχο γ) σε σχέση με τον στόχο 
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«προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής τους 
ανάπτυξης» που αναφέρεται στο άρθρο 6 
στοιχείο ζ), γίνεται μια επισκόπηση των 
σχετικών παρεμβάσεων του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και ειδικών όρων όπως 
εκείνοι που καθορίζονται στα άρθρα 22 
παράγραφος 4, 27, 69 και 71 παράγραφος 
7. Τα κράτη μέλη αναφέρονται ιδίως στο 
άρθρο 86 παράγραφος 5 κατά την 
παρουσίαση του χρηματοοικονομικού 
σχεδίου σε σχέση με τα είδη παρεμβάσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 69. Η 
επισκόπηση εξηγεί, επίσης, την 
αλληλεπίδραση με τα εθνικά μέσα με 
στόχο τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ 
των δράσεων της Ένωσης και των εθνικών 
δράσεων στον τομέα αυτό·

«προσέλκυση νεαρών γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής τους 
ανάπτυξης» σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), γίνεται μια 
επισκόπηση των σχετικών παρεμβάσεων 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και 
ειδικών όρων όπως εκείνοι που 
καθορίζονται στα άρθρα 22 παράγραφος 4, 
27, 69 και 71 παράγραφος 7. Τα κράτη 
μέλη αναφέρονται ιδίως στο άρθρο 86 
παράγραφος 5 κατά την παρουσίαση του 
χρηματοοικονομικού σχεδίου σε σχέση με 
τα είδη παρεμβάσεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 27 και 69. Η επισκόπηση 
εξηγεί, επίσης, την αλληλεπίδραση με τα 
εθνικά μέσα με στόχο τη βελτίωση της 
συνοχής μεταξύ των δράσεων της Ένωσης 
και των εθνικών δράσεων στον τομέα 
αυτό·

Τροπολογία 593

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) περιγραφή της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ εθνικών και περιφερειακών 
παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά 
παρέμβαση και ανά ταμείο.

στ) περιγραφή της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ εθνικών και περιφερειακών 
παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά 
παρέμβαση και ανά ταμείο· και

Τροπολογία 594

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίον το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση 
της υγείας και της ευζωίας των ζώων και 
στην αντιμετώπιση της μικροβιακής 
αντοχής. Τα κράτη μέλη παραπέμπονται 
συγκεκριμένα στους τύπους 
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παρεμβάσεων που καλύπτονται από τα 
άρθρα 28 και 65.

Τροπολογία 595

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινά στοιχεία διαφόρων παρεμβάσεων Κοινά στοιχεία διαφόρων παρεμβάσεων 
στα στρατηγικά σχέδια

Τροπολογία 596

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή της χρήσης της 
«τεχνικής βοήθειας» που αναφέρεται στα 
άρθρα 83 παράγραφος 2, 86 παράγραφος 3 
και 112 και στα δίκτυα της ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 113·

γ) περιγραφή της χρήσης της 
«τεχνικής βοήθειας» που αναφέρεται στα 
άρθρα 83 παράγραφος 2, 86 παράγραφος 3 
και 112 και στα δίκτυα της ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 113· και

Τροπολογία 597

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον συγκεκριμένο σχεδιασμό ή τις 
απαιτήσεις της παρέμβασης αυτής που 
διασφαλίζει την αποτελεσματική συμβολή 
στον συγκεκριμένο στόχο (στόχους) που 
ορίζεται στο άρθρο 6. Για τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
παρεμβάσεις, η διάρθρωση των 
απαιτήσεων δείχνει ότι οι πρακτικές δεν 
έχουν κοινά χαρακτηριστικά·

γ) τον συγκεκριμένο σχεδιασμό ή τις 
απαιτήσεις της παρέμβασης αυτής που 
διασφαλίζει την αποτελεσματική συμβολή 
στον σχετικό συγκεκριμένο στόχο 
(στόχους) που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1. Για τις περιβαλλοντικές 
και κλιματικές παρεμβάσεις, η διάρθρωση 
των απαιτήσεων δείχνει ότι οι πρακτικές 
δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά·
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Τροπολογία 598

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους όρους επιλεξιμότητας· δ) τους όρους επιλεξιμότητας, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία 599

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) το προκύπτον ετήσιο 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
παρέμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 88. 
Κατά περίπτωση, θα παρέχεται ανάλυση 
των ποσών που προβλέπονται για τις 
επιχορηγήσεις και τα ποσά που 
προβλέπονται για τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα·

η) το προκύπτον ετήσιο 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
παρέμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 88. 
Κατά περίπτωση, θα παρέχεται ανάλυση 
των ποσών που προβλέπονται για τις 
επιχορηγήσεις και τα ποσά που 
προβλέπονται για τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα· και

Τροπολογία 600

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) μια ένδειξη για το αν η παρέμβαση 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 42 της ΣΛΕΕ και υπόκειται στην 
αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων.

θ) μια ένδειξη για το αν η παρέμβαση 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 42 ΣΛΕΕ και υπόκειται στην 
αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων 
σύμφωνα με τις ενδείξεις της Επιτροπής 
που περιέχονται στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις.

Τροπολογία 601

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ορόσημων.

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ή, κατά περίπτωση, 
πολυετών ορόσημων και, εφόσον 
απαιτείται, εν μέρει ανά περιφέρεια.

Τροπολογία 602

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ανάλυση των κατανομών για τους 
τομεακούς τύπους παρεμβάσεων που 
αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο III 
τμήμα VII ανά παρέμβαση και με ένδειξη 
των προβλεπόμενων επιδόσεων και του 
μέσου ποσού μονάδας· 

ε) ανάλυση των κατανομών για τους 
τομεακούς τύπους παρεμβάσεων που 
αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο III 
ανά παρέμβαση και με ένδειξη των 
προβλεπόμενων επιδόσεων και του μέσου 
ποσού μονάδας·

Τροπολογία 603

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) μια ανάλυση των κατανομών των 
κρατών μελών για την αγροτική ανάπτυξη 
μετά τις μεταβιβάσεις προς και από τις 
άμεσες ενισχύσεις, όπως ορίζεται στο 
στοιχείο β) ανά τύπο παρεμβάσεων και ανά 
παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
συνολικών ποσών για την περίοδο, 
αναφέροντας επίσης το εφαρμοστέο 
ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, 
κατανεμημένο ανά παρέμβαση και ανά 
τύπο περιφέρειας όπου ισχύει. Σε 
περίπτωση μεταβίβασης κεφαλαίων από 
άμεσες ενισχύσεις, προσδιορίζεται η 

στ) μια ανάλυση των κατανομών των 
κρατών μελών για την αγροτική ανάπτυξη 
μετά τις μεταβιβάσεις προς και από τις 
άμεσες ενισχύσεις, όπως ορίζεται στο 
στοιχείο β) ανά τύπο παρεμβάσεων και ανά 
παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
συνολικών ποσών για την περίοδο, 
αναφέροντας επίσης το εφαρμοστέο 
ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, 
κατανεμημένο ανά παρέμβαση και ανά 
τύπο περιφέρειας όπου ισχύει. Σε 
περίπτωση μεταβίβασης κεφαλαίων από 
άμεσες ενισχύσεις, προσδιορίζεται η 
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παρέμβαση (παρεμβάσεις) ή μέρος αυτής 
που χρηματοδοτείται από τη μεταβίβαση. 
Ο πίνακας αυτός προσδιορίζει επίσης τα 
προβλεπόμενα αποτελέσματα ανά 
παρέμβαση και τα μέσα ή ομοιόμορφα 
ποσά μονάδων, καθώς και, κατά 
περίπτωση, την κατανομή των 
προβλεπόμενων ποσών για τις επιδοτήσεις 
και τα ποσά που προβλέπονται για τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Πρέπει, επίσης, 
να προσδιορίζονται τα ποσά για την 
τεχνική βοήθεια·

παρέμβαση (παρεμβάσεις) ή μέρος αυτής 
που χρηματοδοτείται από τη μεταβίβαση. 
Ο πίνακας αυτός προσδιορίζει επίσης τα 
προβλεπόμενα αποτελέσματα ανά 
παρέμβαση και τα μέσα ή ομοιόμορφα 
ποσά μονάδων, καθώς και, κατά 
περίπτωση, την κατανομή των 
προβλεπόμενων ποσών για τις επιδοτήσεις 
και τα ποσά που προβλέπονται για τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Πρέπει, επίσης, 
να προσδιορίζονται τα ποσά για την 
τεχνική βοήθεια· και

Τροπολογία 604

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την 
παράγραφο καθορίζονται σε ετήσια βάση.

Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την 
παράγραφο καθορίζονται σε ετήσια βάση, 
κατά περίπτωση, και μπορούν να 
περιλαμβάνουν, όπου αρμόζει, 
περιφερειακούς πίνακες.

Τροπολογία 605

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100α
Προγράμματα περιφερειακής 

παρέμβασης
Κάθε πρόγραμμα περιφερειακής 
παρέμβασης με στόχο την αγροτική 
ανάπτυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες ενότητες:
α) σύνοψη της ανάλυσης SWOT· 
β) περίληψη της εκτίμησης των 
αναγκών· 
γ) τη στρατηγική παρέμβασης· 
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δ) επιχειρησιακή περιγραφή των 
παρεμβάσεων των οποίων η διαχείριση 
και υλοποίηση πραγματοποιούνται σε 
περιφερειακό επίπεδο, σε συνάρτηση με 
το εθνικό στρατηγικό σχέδιο όπως 
ορίζεται στο άρθρο 99. Ειδικότερα, κάθε 
παρέμβαση που ορίζεται στη στρατηγική 
δυνάμει του στοιχείου γ) του παρόντος 
άρθρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία:
i) την περιγραφή της παρέμβασης·
ii) τους όρους επιλεξιμότητας· 
iii) το ποσοστό στήριξης·
iv) τον υπολογισμό του μοναδιαίου 
ποσού στήριξης·
v) το χρηματοδοτικό σχέδιο·
vi) τους δείκτες αποτελεσμάτων·
vii) τους στόχους·
viii) εξήγηση για την επίτευξη των 
στόχων·
ε) το πολυετές χρηματοδοτικό 
σχέδιο· και
στ) περιγραφή του συστήματος 
διακυβέρνησης και συντονισμού.

Τροπολογία 606

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περιγραφή των στοιχείων που 
διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της 
ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), υπογραμμίζει τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που υποστηρίζουν τον 
εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και 
της ΚΓΠ, και συγκεκριμένα 
περιλαμβάνουν:

Η περιγραφή των στοιχείων που 
διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της 
ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), υπογραμμίζει τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που υποστηρίζουν τον 
εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και 
της ΚΓΠ, για την αντιμετώπιση νέων 
προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
μετάβασης σε πιο βιώσιμα μοντέλα, και 
συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
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Τροπολογία 607

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επισκόπηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα 
συμβάλει στον γενικό οριζόντιο στόχο 
σχετικά με την προώθηση και την 
ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και 
ψηφιοποίησης και την ενθάρρυνση της 
υιοθέτησής τους, που ορίζεται στο άρθρο 5 
δεύτερο εδάφιο, ιδίως μέσω:

α) επισκόπηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα 
συμβάλει στον γενικό οριζόντιο στόχο 
σχετικά με την προώθηση και την 
ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και 
ψηφιοποίησης στη γεωργία και στις 
αγροτικές περιοχές, καθώς και την 
ενθάρρυνση και την προώθηση της 
υιοθέτησής τους, που ορίζεται στο άρθρο 5 
δεύτερο εδάφιο, ιδίως μέσω:

Τροπολογία 608

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μιας περιγραφής της στρατηγικής 
για την ανάπτυξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών στη γεωργία και τις αγροτικές 
περιοχές και για τη χρήση αυτών των 
τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 
του στρατηγικού προγράμματος της ΚΓΠ.

β) μιας περιγραφής της στρατηγικής 
για την ανάπτυξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών στη γεωργία και τις αγροτικές 
περιοχές, για τα έξυπνα χωριά και για 
τους όρους χρήσης αυτών των 
τεχνολογιών, οι οποίοι περιλαμβάνουν την 
ενημέρωση των γεωργών σχετικά με τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά την 
προστασία και τη χρήση των 
προσωπικών τους δεδομένων, για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ.

Τροπολογία 609

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κατά περίπτωση, μια ανάλυση των 
εδαφικών πτυχών, επισημαίνοντας τις 
περιοχές στις οποίες απευθύνονται ειδικά 
οι παρεμβάσεις·

ε) κατά περίπτωση, μια ανάλυση των 
εδαφικών πτυχών, επισημαίνοντας τις 
περιοχές στις οποίες απευθύνονται ειδικά 
οι παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
γεωργικών εκτάσεων υψηλής φυσικής 
αξίας·

Τροπολογία 610

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον συγκεκριμένο στόχο προσέλκυσης 
νέων γεωργών που αναφέρεται στο άρθρο 
6 στοιχείο ζ), η ΠΑΕΑ περιλαμβάνει 
σύντομη ανάλυση της πρόσβασης στη γη, 
της κινητικότητας της γης και της 
αναδιάρθρωσης της γης, της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση και πιστώσεις και της 
πρόσβασης σε γνώσεις και συμβουλές.

Για τον συγκεκριμένο στόχο προσέλκυσης 
νεαρών γεωργών που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), η 
ΠΑΕΑ περιλαμβάνει σύντομη ανάλυση 
της πρόσβασης στη γη, της κινητικότητας 
της γης και της αναδιάρθρωσης της γης, 
της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 
πιστώσεις και της πρόσβασης σε γνώσεις 
και συμβουλές, καθώς και της ικανότητας 
αντιμετώπισης κινδύνων.

Τροπολογία 611

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μια σύντομη περιγραφή της 
συμπληρωματικής εθνικής 
χρηματοδότησης που παρέχεται στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των ποσών 
ανά μέτρο και ενδείξεις συμμόρφωσης 
προς τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού·

α) μια σύντομη περιγραφή της 
συμπληρωματικής εθνικής 
χρηματοδότησης που παρέχεται στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των ποσών 
ανά παρέμβαση και ενδείξεις 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού·
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Τροπολογία 612

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το παράρτημα VI του 
στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ 
περιέχει περιγραφή των προγραμμάτων 
για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή 
μεταχείριση των ζώων, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 28.

Τροπολογία 613

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Το παράρτημα VII του 
στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ 
περιέχει περιγραφή των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης.

Τροπολογία 614

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Το παράρτημα VIII του 
στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ 
περιέχει περιγραφή των στοιχείων των 
στρατηγικών σχεδίων που συμβάλλουν 
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Τροπολογία 615

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 104 διαγράφεται
Εκχωρηθείσες αρμοδιότητες για το 

περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138 για την τροποποίηση του 
παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και των παραρτημάτων του.

Τροπολογία 616

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικές αρμοδιότητες για το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ

Εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη μορφή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ

Τροπολογία 617

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν 
κανόνες για την παρουσίαση των 
στοιχείων που περιγράφονται στα άρθρα 
96 έως 103 στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 
παράγραφος 2.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
εναρμονισμένο έντυπο και κανόνες για την 
παρουσίαση των στοιχείων που 
περιγράφονται στα άρθρα 96 έως 103 στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

Τροπολογία 618

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 106 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή πρόταση στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ που περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 το αργότερο 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020.

1. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή πρόταση στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ που περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 την 1η 
Ιανουαρίου N+1 μετά την ... [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού]. 

Τροπολογία 619

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 καταλληλότητα της στρατηγικής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των 
πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν, 
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.
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Τροπολογία 620

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση δεν καλύπτει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 101 στοιχείο 
γ) και στα παραρτήματα I έως IV του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως δ).

διαγράφεται

Τροπολογία 621

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο συνοπτική έκθεση των 
εθνικών στρατηγικών σχεδίων για την 
ΚΓΠ εντός έξι μηνών μετά την έγκρισή 
τους, συνοδευόμενη από ευκρινείς 
αξιολογήσεις, προκειμένου να 
παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τις 
αποφάσεις που λαμβάνουν τα κράτη μέλη 
για την επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 622

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Η Επιτροπή μεταφράζει τα 
στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ στα 
αγγλικά και τα δημοσιεύει κατά τρόπο 
που εξασφαλίζει δημοσιότητα και 
διαφάνεια σε ενωσιακό επίπεδο.
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Τροπολογία 623

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7γ. Η έγκριση των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ και η εφαρμογή 
τους από τα κράτη μέλη δεν καθυστερεί 
ούτε την περίοδο υποβολής αιτήσεων 
ενίσχυσης για τους δικαιούχους ούτε στην 
έγκαιρη καταβολή της ενίσχυσης, 
ιδιαίτερα κατά το πρώτο έτος της 
υλοποίησης.

Τροπολογία 624

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης.

Τροπολογία 625

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αιτήσεις τροποποίησης των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ πρέπει να 
αιτιολογούνται δεόντως και, ειδικότερα, 
να 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 

2. Οι αιτήσεις τροποποίησης των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ 
περιλαμβάνουν επεξήγηση σχετικά με 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 
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επικαιροποιημένων παραρτημάτων, 
ανάλογα με την περίπτωση.

επικαιροποιημένων παραρτημάτων, 
ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία 626

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τροπολογία 627

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 τηρούνται δεόντως ενήμερα.

Τροπολογία 628

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
και δημοσιεύονται.
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Τροπολογία 629

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προθεσμία αυτή δεν περιλαμβάνει την 
περίοδο που αρχίζει την ημερομηνία που 
έπεται της ημερομηνίας, κατά την οποία 
η Επιτροπή αποστέλλει στο κράτος μέλος 
τις παρατηρήσεις της ή την αίτηση 
αναθεωρημένων εγγράφων, και 
τερματίζεται κατά την ημερομηνία που το 
κράτος μέλος απαντήσει στην Επιτροπή.

διαγράφεται

Τροπολογία 630

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη συχνότητα με την οποία θα 
υποβάλλονται τα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ κατά την περίοδο προγραμματισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού 
περιπτώσεων εξαίρεσης, για τις οποίες δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο μέγιστος αριθμός 
τροποποιήσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 107 παράγραφος 7.

γ) τη συχνότητα με την οποία θα 
υποβάλλονται οι τροποποιήσεις των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ κατά την 
περίοδο προγραμματισμού για την 
εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού περιπτώσεων εξαίρεσης, για 
τις οποίες δεν λαμβάνεται υπόψη ο 
μέγιστος αριθμός τροποποιήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 107 παράγραφος 
7.

Τροπολογία 631

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 1, τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να συγκροτούν 
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περιφερειακές αρχές για την υλοποίηση 
και τη διαχείριση των 
χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ 
παρεμβάσεων στο πλαίσιο των εθνικών 
τους στρατηγικών σχεδίων, εφόσον οι 
παρεμβάσεις αυτές έχουν περιφερειακή 
διάσταση. Στην περίπτωση αυτή, η 
εθνική διαχειριστική αρχή ορίζει εθνικό 
φορέα συντονισμού για το ΕΓΤΑΑ, 
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.

Τροπολογία 632

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
παρακολούθησης επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνολικών 
πινάκων παρακολούθησης και, μετά από 
διαβούλευση με την επιτροπή 
παρακολούθησης, υποβάλλεται στην 
Επιτροπή·

Τροπολογία 633

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

Τροπολογία 634

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 110 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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).

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 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).

Τροπολογία 635

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 139 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία 636

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 110α
Φορέας διαμεσολάβησης

Με την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων 
σχετικά με τον διοικητικό και δικαστικό 
έλεγχο, τα κράτη μέλη ορίζουν 
λειτουργικά ανεξάρτητο φορέα 
διαμεσολάβησης, στον οποίον ανατίθεται 
η επανεξέταση των αποφάσεων που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές. Οι φορείς 
αυτοί, κατόπιν αιτήματος των 
δικαιούχων, επιδιώκουν την εξεύρεση 
λύσεων με κοινή συμφωνία των οικείων 
μερών. Παρέχουν την απαιτούμενη 
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τεχνογνωσία και εκπροσωπούν τόσο τις 
αρχές όσο και τους συμφεροντούχους.

Τροπολογία 637

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης») πριν από την υποβολή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Το κράτος μέλος συγκροτεί εθνική 
επιτροπή για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ («επιτροπή παρακολούθησης») και, 
κατά περίπτωση, περιφερειακές 
επιτροπές παρακολούθησης.

Τροπολογία 638

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό της.

Κάθε επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό της. Η εθνική επιτροπή 
παρακολούθησης θεσπίζει δικούς της 
κανόνες σε συνεργασία με τις 
περιφερειακές επιτροπές 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 639

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει 
τουλάχιστο μία φορά τον χρόνο, και 
επανεξετάζει όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την πρόοδο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ για την επίτευξη των 
στόχων της.

Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει 
τουλάχιστο μία φορά τον χρόνο, και 
επανεξετάζει όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την πρόοδο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ για την επίτευξη των 
στόχων της και που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά της.
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Τροπολογία 640

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος δημοσιεύει τον 
εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής 
παρακολούθησης, καθώς και όλα τα 
δεδομένα και τις πληροφορίες που έχει 
κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στην επιτροπή 
παρακολούθησης.

Το κράτος μέλος δημοσιεύει τον 
εσωτερικό κανονισμό και τις 
γνωμοδοτήσεις των επιτροπών 
παρακολούθησης και διαβιβάζει τα 
έγγραφα αυτά στην Επιτροπή.

Τροπολογία 641

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 
εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

Το κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειες αποφασίζουν τη σύνθεση των 
επιτροπών παρακολούθησης, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 
αποτροπή της σύγκρουσης συμφερόντων, 
και εξασφαλίζουν την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δημόσιων αρχών και 
των ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3 
που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση 
όλων των στόχων του άρθρου 6 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 642

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος δημοσιεύει ηλεκτρονικά 
τον κατάλογο των μελών της επιτροπής 
παρακολούθησης.

Το κράτος μέλος δημοσιεύει ηλεκτρονικά 
τον κατάλογο των μελών της επιτροπής 
παρακολούθησης, τον οποίο τα κράτη 
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μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή.

Τροπολογία 643

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιτροπή παρακολούθησης 
εξετάζει συγκεκριμένα:

3. Οι επιτροπές παρακολούθησης 
εξετάζουν συγκεκριμένα:

Τροπολογία 644

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν 
την απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και τα μέτρα που λαμβάνονται για 
την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων·

β) τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν 
την απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και τα μέτρα που λαμβάνονται για 
την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και 
της ποσότητας των δεδομένων και των 
δεικτών που διατίθενται για την 
παρακολούθηση·

Τροπολογία 645

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τις σχετικές πληροφορίες που 
παρέχονται από το εθνικό δίκτυο ΚΓΠ·

Τροπολογία 646

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τις εκθέσεις επιδόσεων·

Τροπολογία 647

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) την πρόοδο για την απλούστευση 
και τη μείωση του διοικητικού φόρτου 
που επιβαρύνει τους τελικούς 
δικαιούχους.

Τροπολογία 648

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσχέδιο στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ·

διαγράφεται

Τροπολογία 649

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων· γ) τις εκθέσεις επιδόσεων·

Τροπολογία 650

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι επιτροπές παρακολούθησης 
μπορούν να ζητούν από το εθνικό δίκτυο 
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ΚΓΠ πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά 
με συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Τροπολογία 651

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα 
εθνικό δίκτυο Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (εθνικό δίκτυο ΚΓΠ) για τη 
δικτύωση των οργανισμών και των 
διοικήσεων, των συμβούλων, των 
ερευνητών και άλλων φορέων καινοτομίας 
στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο το αργότερο 
12 μήνες μετά την έγκριση του το 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την 
Επιτροπή.

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα 
εθνικό δίκτυο Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (εθνικό δίκτυο ΚΓΠ) για τη 
δικτύωση των οργανισμών, των 
εκπροσώπων των γεωργικών τομέων και 
των διοικητικών φορέων, των συμβούλων, 
των ερευνητών, άλλων φορέων 
καινοτομίας και άλλων φορέων στον 
τομέα της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο το αργότερο 
12 μήνες μετά την έγκριση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την 
Επιτροπή. Το εθνικό δίκτυο ΚΓΠ 
βασίζεται σε δομές δικτύωσης που ήδη 
υφίστανται στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 652

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 4 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) στην περίπτωση των εθνικών 
δικτύων ΚΓΠ, η συμμετοχή και η 
συνεισφορά στις δραστηριότητες του 
ευρωπαϊκού δικτύου ΚΓΠ.

ι) στην περίπτωση των εθνικών 
δικτύων ΚΓΠ, η συμμετοχή και η 
συνεισφορά στις δραστηριότητες του 
ευρωπαϊκού δικτύου ΚΓΠ·

Τροπολογία 653

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 4 – στοιχείο ι α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) στην περίπτωση των ευρωπαϊκών 
δικτύων ΚΓΠ, η συμμετοχή και η 
συμβολή στις δραστηριότητες των 
εθνικών δικτύων·

Τροπολογία 654

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 4 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) η παροχή των πληροφοριών που 
ζητούνται από τις επιτροπές 
παρακολούθησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 111.

Τροπολογία 655

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στόχος της ΕΣΚ είναι η τόνωση της 
καινοτομίας και η βελτίωση της 
ανταλλαγής γνώσεων.

2. Στόχος της ΕΣΚ είναι η τόνωση της 
βιώσιμης καινοτομίας και η βελτίωση της 
ανταλλαγής γνώσεων.

Τροπολογία 656

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θα προωθεί την ταχύτερη και 
ευρύτερη μεταφορά καινοτόμων λύσεων 
στην πράξη· και

γ) θα προωθεί την ταχύτερη και 
ευρύτερη μεταφορά καινοτόμων λύσεων 
στην πράξη, συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλαγών μεταξύ γεωργών· και
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Τροπολογία 657

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενημερώνει την επιστημονική 
κοινότητα σχετικά με τις ερευνητικές 
ανάγκες της γεωργικής πρακτικής.

δ) ενημερώνει την επιστημονική 
κοινότητα σχετικά με τις ερευνητικές 
ανάγκες της γεωργικής πρακτικής και των 
γεωργών.

Τροπολογία 658

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚ 
αποτελούν μέρος της ΕΣΚ. Καταρτίζουν 
ένα σχέδιο για την ανάπτυξη, τη δοκιμή, 
την προσαρμογή ή την εφαρμογή 
καινοτόμων σχεδίων που βασίζονται στο 
μοντέλο διαδραστικής καινοτομίας που 
έχει ως βασικές αρχές:

Οι επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚ 
συγκροτούνται με σκοπό την υλοποίηση 
της ΕΣΚ και μπορούν να απαρτίζονται, 
μεταξύ άλλων, από οργανώσεις 
παραγωγών και διεπαγγελματικές 
οργανώσεις, τα δε μέλη που τις 
συγκροτούν μπορούν να προέρχονται από 
διάφορα κράτη μέλη. Καταρτίζουν ένα 
σχέδιο για την ανάπτυξη, τη δοκιμή, την 
προσαρμογή ή την εφαρμογή καινοτόμων 
σχεδίων που βασίζονται στο μοντέλο 
διαδραστικής καινοτομίας που έχει ως 
βασικές αρχές:

Τροπολογία 659

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων 
που εστιάζουν στις ανάγκες των γεωργών 
ή των δασοκόμων, και ταυτόχρονα 
αντιμετωπίζουν τις αλληλεπιδράσεις στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, όπου κρίνονται 
χρήσιμες·

α) την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων 
που εστιάζουν στις ανάγκες των γεωργών 
ή των δασοκόμων, και ταυτόχρονα 
αντιμετωπίζουν τις αλληλεπιδράσεις στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, όπου κρίνονται 
χρήσιμες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα 
συμφέροντα των καταναλωτών·
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Τροπολογία 660

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προβλεπόμενη καινοτομία μπορεί να 
βασιστεί σε νέες αλλά και σε 
παραδοσιακές πρακτικές εντός ενός νέου 
γεωγραφικού ή περιβαλλοντικού πλαισίου.

Η προβλεπόμενη καινοτομία μπορεί να 
βασιστεί σε νέες αλλά και σε 
παραδοσιακές και αγρο-οικολογικές 
πρακτικές εντός ενός νέου γεωγραφικού ή 
περιβαλλοντικού πλαισίου.

Τροπολογία 661

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιχειρησιακές ομάδες διαδίδουν τα 
σχέδια και τα αποτελέσματα των έργων 
τους, ιδίως μέσω των δικτύων ΚΓΠ.

Οι επιχειρησιακές ομάδες διαδίδουν τα 
σχέδια και τα αποτελέσματα των έργων 
τους, ιδίως μέσω των δικτύων ΚΓΠ, τα δε 
μέλη τους μπορούν να προέρχονται από 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Τροπολογία 662

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα σύνολο κοινών δεικτών 
πλαισίου, εκροών, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 7, το 
οποίο θα χρησιμοποιείται ως βάση για την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την 
ετήσια υποβολή εκθέσεων·

α) ένα σύνολο κοινών δεικτών 
πλαισίου, εκροών, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
7, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως βάση 
για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση 
και την υποβολή εκθέσεων·

Τροπολογία 663

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους στόχους και τα ετήσια 
ορόσημα που έχουν καθοριστεί σε σχέση 
με τον σχετικό συγκεκριμένο στόχο 
χρησιμοποιώντας δείκτες αποτελεσμάτων·

β) τους στόχους και τα ετήσια ή, κατά 
περίπτωση, πολυετή ορόσημα που έχουν 
καθοριστεί σε σχέση με τον σχετικό 
συγκεκριμένο στόχο χρησιμοποιώντας 
δείκτες αποτελεσμάτων·

Τροπολογία 664

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πλαίσιο επιδόσεων καλύπτει: 3. Το πλαίσιο επιδόσεων καλύπτει το 
περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων 
για την ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης.

α) το περιεχόμενο των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ·
β) τα μέτρα της αγοράς και άλλες 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Τροπολογία 665

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη 
συνοχή και την προστιθέμενη αξία της 
ΚΓΠ στην Ένωση·

α) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη 
συνοχή και την προστιθέμενη αξία της 
ΚΓΠ στην Ένωση, καθώς και την 
απλούστευση για τους δικαιούχους·

Τροπολογία 666

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη στήριξη κοινής διαδικασίας 
μάθησης που σχετίζεται με την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

ε) τη στήριξη κοινής διαδικασίας 
μάθησης που σχετίζεται με την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση, 
λαμβάνοντας υπόψη τομείς όπου τα 
δεδομένα αναφοράς είναι ελλιπή ή 
ανεπαρκή και για τους οποίους μπορούν 
να αναπτυχθούν συναφέστεροι και 
ακριβέστεροι δείκτες.

Τροπολογία 667

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δημιουργούν ένα 
ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών, στο 
οποίο καταγράφουν και διατηρούν βασικές 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, που 
απαιτείται για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση, ιδίως για κάθε παρέμβαση 
που επιλέγεται προς χρηματοδότηση, 
καθώς και για ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις, πληροφορίες για κάθε 
δικαιούχο και δράση.

Τα κράτη μέλη δημιουργούν ένα 
ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών ή 
αξιοποιούν ένα υπάρχον, στο οποίο 
καταγράφουν και διατηρούν βασικές 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, που 
απαιτείται για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση, ιδίως για κάθε παρέμβαση 
που επιλέγεται προς χρηματοδότηση, 
καθώς και για ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις, πληροφορίες για κάθε 
δικαιούχο και δράση.

Τροπολογία 668

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι της στήριξης, στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ και των ομάδων τοπικής δράσης, 
να αναλαμβάνουν να παρέχουν στη 
διαχειριστική αρχή ή σε άλλους φορείς που 
εκτελούν καθήκοντα εξ ονόματός της όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για τους 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι της στήριξης, στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ και των ομάδων τοπικής δράσης, 
να αναλαμβάνουν να παρέχουν στη 
διαχειριστική αρχή, ή στις περιφερειακές 
διαχειριστικές αρχές ή σε άλλους φορείς 
που εκτελούν καθήκοντα εξ ονόματός της 
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σκοπούς της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους 
σκοπούς της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Τροπολογία 669

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
δημιουργηθούν πλήρεις, έγκαιρες και 
αξιόπιστες πηγές δεδομένων, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 
παρακολούθηση της προόδου της 
πολιτικής προς την επίτευξη στόχων που 
χρησιμοποιούν δείκτες παραγωγής, 
αποτελέσματος και αντίκτυπου.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
δημιουργηθούν ολοκληρωμένες, έγκαιρες 
και αξιόπιστες πηγές δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων βάσεων 
δεδομένων, ώστε να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική παρακολούθηση της 
προόδου της πολιτικής προς την επίτευξη 
στόχων που χρησιμοποιούν δείκτες 
παραγωγής, αποτελέσματος και 
αντίκτυπου.

Τροπολογία 670

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθούν την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και την πρόοδο που σημειώνεται 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με βάση 
τους δείκτες παραγωγής και 
αποτελεσμάτων.

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθούν την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και την πρόοδο που σημειώνεται 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με βάση 
τους δείκτες παραγωγής και 
αποτελεσμάτων, σε συνεργασία, κατά 
περίπτωση, με τις περιφερειακές 
διαχειριστικές αρχές και τις 
περιφερειακές επιτροπές 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 671

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 120 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικές αρμοδιότητες για το πλαίσιο 
επιδόσεων

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες για το 
πλαίσιο επιδόσεων

Τροπολογία 672

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
σχετικά με το περιεχόμενο του πλαισίου 
επιδόσεων. Σε αυτές τις πράξεις 
περιλαμβάνονται ο κατάλογος των δεικτών 
πλαισίου, άλλοι δείκτες που απαιτούνται 
για την κατάλληλη παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της πολιτικής, οι μέθοδοι 
υπολογισμού των δεικτών και οι αναγκαίες 
διατάξεις για τη διασφάλιση της ακρίβειας 
και της αξιοπιστίας των δεδομένων που 
συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, οι οποίες καθορίζουν το 
περιεχόμενο του πλαισίου επιδόσεων, για 
τη συμπλήρωση του παρόντα 
κανονισμού. Σε αυτές τις πράξεις 
περιλαμβάνονται ο κατάλογος των δεικτών 
πλαισίου, άλλοι δείκτες που απαιτούνται 
για την κατάλληλη παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της πολιτικής, οι μέθοδοι 
υπολογισμού των δεικτών και οι αναγκαίες 
διατάξεις για τη διασφάλιση της ακρίβειας 
και της αξιοπιστίας των δεδομένων που 
συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 138.

Τροπολογία 673

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων Εκθέσεις επιδόσεων

Τροπολογία 674

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου 
έτους έως και το 2030, το κράτος μέλος 
θα υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια 
έκθεση επιδόσεων σχετικά με την 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ κατά το προηγούμενο οικονομικό 
έτος. Η έκθεση που υποβλήθηκε το 2023 
καλύπτει τα οικονομικά έτη 2021 και 
2022. Για τις άμεσες ενισχύσεις που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο II του τίτλου 
ΙΙΙ, η έκθεση θα καλύπτει μόνο το 
οικονομικό έτος 2022.

1. Το κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή εκθέσεις επιδόσεων σχετικά με 
την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός].

Τροπολογία 675

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τελευταία ετήσια έκθεση 
επιδόσεων, που θα υποβληθεί έως τις 15 
Φεβρουαρίου 2030, θα περιλαμβάνει 
περίληψη των αξιολογήσεων που θα 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εφαρμογής.

2. Η τελευταία υποβληθείσα έκθεση 
επιδόσεων περιλαμβάνει περίληψη των 
αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής.

Τροπολογία 676

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να γίνει αποδεκτή, η ετήσια 
έκθεση επιδόσεων πρέπει να περιέχει όλες 
τις πληροφορίες που απαιτούνται στις 
παραγράφους 4, 5 και 6. Η Επιτροπή θα 
ενημερώνει το κράτος μέλος εντός 15 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της ετήσιας έκθεσης 
επιδόσεων ότι δεν γίνεται αποδεκτή. Σε 
διαφορετική περίπτωση θα θεωρείται 

3. Για να γίνει αποδεκτή, η έκθεση 
επιδόσεων περιέχει όλες τις πληροφορίες 
που απαιτούνται στις παραγράφους 4, 5 
και 6. Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος 
μέλος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης 
επιδόσεων ότι δεν γίνεται αποδεκτή. Σε 
διαφορετική περίπτωση θεωρείται 
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αποδεκτή. αποδεκτή.

Τροπολογία 677

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων θα 
καθορίζουν βασικές ποιοτικές και 
ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ με αναφορά σε οικονομικά δεδομένα, 
δείκτες προϊόντων και αποτελεσμάτων και 
θα συνάδουν με το άρθρο 118 παράγραφος 
2. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με τις 
πραγματοποιηθείσες εκροές, τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες, τα 
πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα και την 
απόσταση από τους αντίστοιχους στόχους.

Οι εκθέσεις επιδόσεων καθορίζουν βασικές 
ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες 
σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, με 
αναφορά σε οικονομικά δεδομένα, δείκτες 
προϊόντων και αποτελεσμάτων, και 
συνάδουν με το άρθρο 118 παράγραφος 2. 
Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με τις 
πραγματοποιηθείσες εκροές, τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες, τα 
πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα και την 
απόσταση από τους αντίστοιχους στόχους.

Τροπολογία 678

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις παρεμβάσεις που δεν υπόκεινται 
στο άρθρο 89 του παρόντος κανονισμού 
και όπου ο λόγος των 
πραγματοποιηθέντων προϊόντων και των 
πραγματοποιηθεισών δαπανών αποκλίνει 
κατά 50% από τον ετήσιο προβλεπόμενο 
λόγο παραγωγής και δαπανών, το κράτος 
μέλος θα υποβάλλει αιτιολόγηση για την 
απόκλιση αυτή.

διαγράφεται

Τροπολογία 679

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κοινοποιούμενα δεδομένα 
αφορούν τις τιμές που επιτυγχάνονται για 
τους δείκτες που αφορούν τόσο τις 
μερικώς και όσο και τις πλήρως 
υλοποιηθείσες παρεμβάσεις. Επίσης, θα 
παρουσιάζουν το επίπεδο υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού 
έτους, τυχόν θέματα που επηρεάζουν την 
απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά τις αποκλίσεις από 
τα ορόσημα, παρέχοντας τους λόγους και, 
κατά περίπτωση, περιγράφοντας τα μέτρα 
που ελήφθησαν.

5. Τα κοινοποιούμενα δεδομένα 
αφορούν τις τιμές που επιτυγχάνονται για 
τους δείκτες που αφορούν τόσο τις 
μερικώς και όσο και τις πλήρως 
υλοποιηθείσες παρεμβάσεις. Επίσης, 
παρουσιάζουν το επίπεδο υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τυχόν 
θέματα που επηρεάζουν την απόδοση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, ιδίως όσον 
αφορά τις αποκλίσεις από τα ορόσημα, 
παρέχοντας τους λόγους και, κατά 
περίπτωση, περιγράφοντας τα μέτρα που 
ελήφθησαν.

Τροπολογία 680

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή διενεργεί ετήσια 
επισκόπηση των επιδόσεων και ετήσια 
εκκαθάριση απόδοσης που αναφέρεται 
στο άρθρο [52] του κανονισμού (ΕΕ) 
[οριζόντιος κανονισμός] με βάση τις 
πληροφορίες που παρέχονται στις ετήσιες 
εκθέσεις απόδοσης.

διαγράφεται

Τροπολογία 681

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ετήσια επισκόπηση των επιδόσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με τις ετήσιες 
εκθέσεις απόδοσης εντός ενός μηνός από 
την υποβολή τους. Όταν η Επιτροπή δεν 
κοινοποιεί παρατηρήσεις εντός αυτών των 
προθεσμιών, οι εκθέσεις θεωρείται ότι 

Η Επιτροπή διενεργεί επισκόπηση των 
επιδόσεων με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχονται στις εκθέσεις επιδόσεων και 
μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την πλήρη 
υποβολή τους. Όταν η Επιτροπή δεν 
κοινοποιεί παρατηρήσεις εντός αυτών των 



RR\1184165EL.docx 289/860 PE627.760v03-00

EL

έχουν γίνει αποδεκτές. προθεσμιών, οι εκθέσεις θεωρείται ότι 
έχουν γίνει αποδεκτές.

Τροπολογία 682

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Όταν η αναφερόμενη αξία ενός ή 
περισσοτέρων δεικτών αποτελεσμάτων 
αποκαλύπτει ένα χάσμα άνω του 25 % από 
το αντίστοιχο ορόσημο για το σχετικό έτος 
αναφοράς, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
από το κράτος μέλος να υποβάλει σχέδιο 
δράσης σύμφωνα με το άρθρο 39 
παράγραφος 1 του οριζόντιου κανονισμού 
(ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός], που θα 
περιγράφει τις προτεινόμενες διορθωτικές 
ενέργειες και το αναμενόμενο 
χρονοδιάγραμμα.

9. Όταν η αναφερόμενη αξία ενός ή 
περισσοτέρων δεικτών αποτελεσμάτων 
αποκαλύπτει διαφορά άνω του 25 % ως 
προς το αντίστοιχο ορόσημο για το 
σχετικό έτος αναφοράς, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν αιτιολόγηση για τη διαφορά 
αυτή. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το κράτος 
μέλος να υποβάλει σχέδιο δράσης που θα 
καταρτιστεί σε διαβούλευση με την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 39 
παράγραφος 1 του οριζόντιου κανονισμού 
(ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός], που θα 
περιγράφει τις προτεινόμενες διορθωτικές 
ενέργειες και το αναμενόμενο 
χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεσή του.

Τροπολογία 683

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων, 
καθώς και μια συνοπτική έκθεση του 
περιεχόμενου τους θα δημοσιοποιούνται 
στο κοινό.

10. Μια συνοπτική έκθεση του 
περιεχομένου των εκθέσεων επιδόσεων 
καταρτίζεται και δημοσιοποιείται στο 
κοινό.

Τροπολογία 684

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τη θέσπιση κανόνων για την 
παρουσίαση του περιεχομένου της ετήσιας 
έκθεσης απόδοσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

11. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τη θέσπιση κανόνων για την 
παρουσίαση του περιεχομένου της έκθεσης 
απόδοσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 139 παράγραφος 2.

Τροπολογία 685

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ετήσιες συνεδριάσεις επανεξέτασης Συνεδριάσεις επανεξέτασης

Τροπολογία 686

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θα οργανώνουν 
κάθε χρόνο μια ετήσια συνεδρίαση 
επανεξέτασης με την Επιτροπή, η οποία θα 
πραγματοποιείται το νωρίτερο δύο μήνες 
μετά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης 
επιδόσεων.

1. Τα κράτη μέλη θα οργανώνουν 
κάθε χρόνο συνεδρίαση επανεξέτασης με 
την Επιτροπή, η οποία θα 
πραγματοποιείται το νωρίτερο δύο μήνες 
μετά την υποβολή της έκθεσης επιδόσεων.

Τροπολογία 687

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια συνεδρίαση 
επανεξέτασης θα αποσκοπεί στην εξέταση 
των επιδόσεων κάθε σχεδίου, 
συμπεριλαμβανομένης της προόδου που 
έχει επιτευχθεί όσον αφορά την επίτευξη 

2. Η συνεδρίαση επανεξέτασης 
αποσκοπεί στην εξέταση των επιδόσεων 
κάθε σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της 
προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
την επίτευξη των καθιερωμένων στόχων, 
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των καθιερωμένων στόχων, τυχόν 
ζητημάτων που επηρεάζουν τις επιδόσεις 
και των παρελθουσών ή μελλοντικών 
ενεργειών που πρέπει πραγματοποιηθούν 
για την αντιμετώπισή τους.

τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τις 
επιδόσεις και των παρελθουσών ή 
μελλοντικών ενεργειών που πρέπει 
πραγματοποιηθούν για την αντιμετώπισή 
τους. Οι εν λόγω συνεδριάσεις 
αξιοποιούνται για τη διερεύνηση του 
αντικτύπου, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Τροπολογία 688

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 123

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 123 διαγράφεται
Πριμοδότηση επιδόσεων

1. Μπορεί να δοθεί πριμοδότηση 
επιδόσεων στα κράτη μέλη κατά το έτος 
2026 για να ανταμειφθούν οι 
ικανοποιητικές επιδόσεις σε σχέση με 
τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους υπό την προϋπόθεση ότι τα 
κράτη μέλη έχουν εκπληρώσει την 
προϋπόθεση που αναφέρεται στο άρθρο 
124 παράγραφος 1.
2. Η πριμοδότηση θα ισούται με το 
5% του ποσού ανά κράτος μέλος για το 
οικονομικό έτος 2027 που καθορίζεται 
στο Παράρτημα IX.
Οι πόροι που μεταφέρονται μεταξύ του 
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ βάσει των άρθρων 
15 και 90 αποκλείονται για τους σκοπούς 
του υπολογισμού του επιδόματος 
επίδοσης.

Τροπολογία 689

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 124 διαγράφεται



PE627.760v03-00 292/860 RR\1184165EL.docx

EL

Χορήγηση της πριμοδότησης επιδόσεων
1. Με βάση την επανεξέταση των 
επιδόσεων του έτους 2026, το επίδομα 
απόδοσης που παρακρατείται από τη 
διάθεση κράτους μέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 123 δεύτερο εδάφιο αποδίδεται 
στο εν λόγω κράτος μέλος, εάν οι δείκτες 
αποτελεσμάτων εφαρμόζονται στους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) 
και στ) του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 90% 
της ενδεικτικής τους αξίας για το έτος 
2025.
2. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστική 
πράξη εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή της ετήσιας έκθεσης απόδοσης 
του έτους 2026 χωρίς να εφαρμόσει τη 
διαδικασία της επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 139 για να 
αποφασίσει για κάθε κράτος μέλος εάν τα 
αντίστοιχα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
έχουν επιτύχει τις τιμές του στόχου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.
3. Όταν επιτυγχάνονται οι τιμές-
στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, το ποσό της πριμοδότησης θα 
αποδεσμεύεται από την Επιτροπή και θα 
αποδίδεται στα εν λόγω κράτη μέλη και 
θα θεωρείται ότι έχει οριστικά 
κατανεμηθεί για το οικονομικό έτος 2027 
με βάση την απόφαση της Επιτροπής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.
4. Όταν δεν επιτυγχάνονται οι τιμές-
στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, η Επιτροπή δεν θα χορηγεί τα κονδύλια 
για το οικονομικό έτος 2027 σχετικά με 
το ποσό της πριμοδότησης των σχετικών 
κρατών μελών.
5. Κατά την κατανομή του 
επιδόματος επίδοσης, η Επιτροπή μπορεί 
να λάβει υπόψη περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας και σοβαρές κοινωνικοοικονομικές 
κρίσεις που εμποδίζουν την επίτευξη των 
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σχετικών ορόσημων.
6. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις, οι οποίες καθορίζουν τις 
λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διασφάλιση 
συνεπούς προσέγγισης για τον καθορισμό 
της χορήγησης της πριμοδότησης στα 
κράτη μέλη. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 139 παράγραφος 2.

Τροπολογία 690

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε εκ 
των προτέρων αξιολογήσεις για τη 
βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη, από κοινού με τις 
περιφέρειες, κατά περίπτωση, προβαίνουν 
σε εκ των προτέρων αξιολογήσεις για τη 
βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ.

Τροπολογία 691

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την καταλληλότητα των 
διαδικασιών παρακολούθησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και 
συλλογής των δεδομένων που απαιτούνται 
για τη διενέργεια αξιολογήσεων·

ζ) την καταλληλότητα των 
διαδικασιών παρακολούθησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και 
συλλογής των δεδομένων που απαιτούνται, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
ανά φύλο κατά περίπτωση, για τη 
διενέργεια αξιολογήσεων·

Τροπολογία 692

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αξιολογήσεις των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ διενεργούνται από τα 
κράτη μέλη με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής των προγραμμάτων καθώς και 
για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας, της συνάφειας, της 
συνοχής, της ενωσιακής προστιθέμενης 
αξίας και του αντίκτυπου σε σχέση με τη 
συμβολή τους στους γενικούς και ειδικούς 
στόχους της ΚΓΠ που καθορίζονται στα 
άρθρα 5 και 6.

1. Οι αξιολογήσεις των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ διενεργούνται από τα 
κράτη μέλη, από κοινού με τις 
περιφέρειες, κατά περίπτωση, με σκοπό 
τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού 
και της εφαρμογής των προγραμμάτων 
καθώς και για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας, της συνάφειας, της 
συνοχής, της ενωσιακής προστιθέμενης 
αξίας και του αντίκτυπου σε σχέση με τη 
συμβολή τους στους γενικούς και ειδικούς 
στόχους της ΚΓΠ που καθορίζονται στα 
άρθρα 5 και 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 693

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη θα αναθέτει 
αξιολογήσεις σε λειτουργικά ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες.

2. Τα κράτη μέλη, και κατά 
περίπτωση οι περιφέρειες, αναθέτουν τις 
αξιολογήσεις σε λειτουργικά ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία 694

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θα μεριμνούν για τη 
θέσπιση διαδικασιών για την παραγωγή 
και συλλογή των δεδομένων που είναι 
απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.

3. Τα κράτη μέλη, και κατά 
περίπτωση οι περιφέρειες, μεριμνούν για 
τη θέσπιση διαδικασιών για την παραγωγή 
και συλλογή των δεδομένων που είναι 
απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.

Τροπολογία 695

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 126 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για 
την αξιολόγηση της επάρκειας των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων της ΚΓΠ που καθορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

4. Τα κράτη μέλη, και κατά 
περίπτωση οι περιφέρειες, είναι αρμόδια 
για την αξιολόγηση της επάρκειας των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων της ΚΓΠ που καθορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 696

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη θα καταρτίζουν 
σχέδιο αξιολόγησης που θα παρέχει 
ενδείξεις σχετικά με τις προβλεπόμενες 
δραστηριότητες αξιολόγησης κατά την 
περίοδο εφαρμογής.

5. Τα κράτη μέλη, και κατά 
περίπτωση οι περιφέρειες, καταρτίζουν 
σχέδιο αξιολόγησης που παρέχει ενδείξεις 
σχετικά με τις προβλεπόμενες 
δραστηριότητες αξιολόγησης κατά την 
περίοδο εφαρμογής.

Τροπολογία 697

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν το 
σχέδιο αξιολόγησης στην επιτροπή 
παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος 
μετά την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ.

6. Τα κράτη μέλη, και κατά 
περίπτωση οι περιφέρειες, υποβάλλουν το 
σχέδιο αξιολόγησης στην επιτροπή 
παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος 
μετά την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ.

Τροπολογία 698

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στις εκθέσεις αξιολόγησής της, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους δείκτες 
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και τους 
εξωτερικούς παράγοντες της ΚΓΠ που 
έχουν αντίκτυπο στις επιτευχθείσες 
επιδόσεις.

Τροπολογία 699

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα δεδομένα που απαιτούνται για 
τους δείκτες πλαισίου και επιπτώσεων θα 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από 
καθιερωμένες πηγές δεδομένων, όπως το 
δίκτυο γεωργικής λογιστικής 
πληροφόρησης (ΔΓΛΠ) και η Eurostat. 
Όταν τα δεδομένα για τους δείκτες αυτούς 
δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι πλήρη, τα 
κενά θα εξετάζονται στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος 
που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40, του 
νομικού πλαισίου που διέπει το δίκτυο 
γεωργικής λογιστικής ή μέσω επίσημων 
συμφωνιών με άλλους παρόχους 
δεδομένων όπως το Κοινό Κέντρο 
Ερευνών και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος.

2. Τα δεδομένα που απαιτούνται για 
τους δείκτες πλαισίου και επιπτώσεων 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από 
καθιερωμένες πηγές δεδομένων, όπως το 
δίκτυο γεωργικής λογιστικής 
πληροφόρησης (ΔΓΛΠ) και η Eurostat. 
Όταν τα δεδομένα για τους δείκτες αυτούς 
δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι πλήρη, η 
Επιτροπή αντιμετωπίζει τα κενά στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού 
προγράμματος που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου40, του νομικού πλαισίου που 
διέπει το δίκτυο γεωργικής λογιστικής ή 
μέσω επίσημων συμφωνιών με άλλους 
παρόχους δεδομένων όπως το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών και ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος.

__________________ __________________
40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 

40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 
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Κοινοτήτων πληροφοριών που 
καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές 
στατιστικές και της απόφασης 
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για 
τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού 
προγράμματος των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 
164).

Κοινοτήτων πληροφοριών που 
καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές 
στατιστικές και της απόφασης 
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για 
τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού 
προγράμματος των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 
164).

Τροπολογία 700

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα 
διοικητικά μητρώα όπως το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), 
σύστημα ταυτοποίησης αγροτεμαχίων 
(ΣΑΑ) και τα μητρώα ζώων και 
αμπελώνων. Το ΟΣΔΕ και το ΣΑΑ θα 
αναπτυχθούν περαιτέρω για την καλύτερη 
κάλυψη των στατιστικών αναγκών της 
ΚΓΠ. Τα δεδομένα από τα διοικητικά 
μητρώα θα χρησιμοποιούνται όσο το 
δυνατόν περισσότερο για στατιστικούς 
σκοπούς, σε συνεργασία με τις στατιστικές 
αρχές των κρατών μελών και με τη 
Eurostat.

3. Διατηρούνται τα υφιστάμενα 
επικαιροποιημένα διοικητικά μητρώα 
όπως το ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), το 
σύστημα ταυτοποίησης αγροτεμαχίων 
(ΣΑΑ) και τα μητρώα ζώων και 
αμπελώνων. Το ΟΣΔΕ και το ΣΑΑ 
αναπτύσσονται περαιτέρω για την 
καλύτερη κάλυψη των στατιστικών 
αναγκών της ΚΓΠ. Τα δεδομένα από τα 
διοικητικά μητρώα χρησιμοποιούνται όσο 
το δυνατόν περισσότερο για στατιστικούς 
σκοπούς, σε συνεργασία με τις στατιστικές 
αρχές των κρατών μελών και με τη 
Eurostat.

Τροπολογία 701

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τον καθορισμό κανόνων για 
τις πληροφορίες που πρέπει να 
αποστέλλουν τα κράτη μέλη, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
αποφυγής οποιουδήποτε περιττού 

διαγράφεται
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διοικητικού φόρτου, καθώς και κανόνων 
για τις ανάγκες σε δεδομένα και τις 
συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών 
δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 139 παράγραφος 2.

Τροπολογία 702

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η στήριξη δυνάμει του τίτλου III του 
παρόντος κανονισμού χορηγείται σε 
μορφές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, 
μπορεί να χορηγείται μόνο για τις μορφές 
συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων που 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ανταγωνισμού, όπως αυτοί εφαρμόζονται 
δυνάμει των άρθρων 206 έως 209 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Όταν η στήριξη δυνάμει του τίτλου III του 
παρόντος κανονισμού χορηγείται σε 
διαφόρων μορφών συμφωνίες, αποφάσεις 
και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ 
επιχειρήσεων, μπορεί να χορηγείται μόνο 
για τις μορφές εκείνες συμφωνιών, 
αποφάσεων και εναρμονισμένων 
πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων που 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ανταγωνισμού, όπως αυτοί εφαρμόζονται 
δυνάμει των άρθρων 206 έως 209 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Τροπολογία 703

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 133 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 107, 108 και 109 της ΣΛΕΕ δεν 
ισχύουν για τα εθνικά φορολογικά μέτρα 
βάσει των οποίων τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν να παρεκκλίνουν από τους 
γενικούς φορολογικούς κανόνες 
επιτρέποντας τον υπολογισμό της βάσης 
φορολογίας εισοδήματος που εφαρμόζεται 
στους γεωργούς βάσει πολυετούς 
περιόδου.

Προκειμένου να περιοριστούν οι 
επιπτώσεις της μεταβλητότητας του 
εισοδήματος ενθαρρύνοντας τους αγρότες 
να αποταμιεύουν τις καλές χρονιές ώστε 
να αντιμετωπίζουν τις κακές, τα άρθρα 
107, 108 και 109 της ΣΛΕΕ δεν ισχύουν 
για τα εθνικά φορολογικά μέτρα βάσει των 
οποίων τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
παρεκκλίνουν από τους γενικούς 
φορολογικούς κανόνες επιτρέποντας τον 
υπολογισμό της βάσης φορολογίας 
εισοδήματος που εφαρμόζεται στους 
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γεωργούς βάσει πολυετούς περιόδου, 
μεταξύ άλλων με τη μεταφορά μέρους της 
φορολογικής βάσης, 
συμπεριλαμβανομένης της αναβολής 
μέρους της φορολογικής βάσης, ή με τη 
δυνατότητα απαλλαγής ποσών που 
κατατίθενται σε ειδικό αγροτικό 
αποταμιευτικό λογαριασμό.

Τροπολογία 704

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τις άμεσες ενισχύσεις που 
χορηγούνται στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες της Ένωσης σύμφωνα με το 
κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
228/2013, θα ισχύουν μόνο το άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), το άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), το 
τμήμα 2 του κεφαλαίου Ι του τίτλου III, το 
άρθρο 16 και ο τίτλος ΙΧ του παρόντος 
κανονισμού. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και δ), τμήμα 2 του 
κεφαλαίου I του τίτλου ΙΙΙ, το άρθρο 16 
και ο τίτλος IX εφαρμόζονται χωρίς 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

1. Για τις άμεσες ενισχύσεις που 
χορηγούνται στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες της Ένωσης σύμφωνα με το 
κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
228/2013, ισχύουν μόνο το άρθρο 3 
στοιχεία α) και β), το άρθρο 4 παράγραφος 
1 στοιχεία α), β) και δ), το τμήμα 2 του 
κεφαλαίου Ι του τίτλου III, το άρθρο 16 
και ο τίτλος ΙΧ του παρόντος κανονισμού. 
Το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και δ), τμήμα 2 του κεφαλαίου I του τίτλου 
ΙΙΙ, το άρθρο 16 και ο τίτλος IX 
εφαρμόζονται χωρίς υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ.

Τροπολογία 705

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 135 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις άμεσες ενισχύσεις που 
χορηγούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013, θα 
ισχύουν μόνο το άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχεία α) και β), το άρθρο 4, το τμήμα 2 
του κεφαλαίου Ι του τίτλου ΙΙΙ, τα τμήματα 
1 και 2 του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου III και 

2. Για τις άμεσες ενισχύσεις που 
χορηγούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013, ισχύουν 
μόνο το άρθρο 3 στοιχεία α) και β), το 
άρθρο 4, το τμήμα 2 του κεφαλαίου Ι του 
τίτλου ΙΙΙ, τα τμήματα 1 και 2 του 
κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου III και του τίτλου 



PE627.760v03-00 300/860 RR\1184165EL.docx

EL

του τίτλου ΙΧ του παρόντος κανονισμού. 
Το άρθρο 4, τμήμα 2 του κεφαλαίου Ι του 
τίτλου ΙΙΙ, τα τμήματα 1 και 2 του 
κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙΙΙ και ο τίτλος IX 
εφαρμόζονται χωρίς υποχρεώσεις σχετικά 
με το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

ΙΧ του παρόντος κανονισμού. Το άρθρο 4, 
τμήμα 2 του κεφαλαίου Ι του τίτλου ΙΙΙ, τα 
τμήματα 1 και 2 του κεφαλαίου ΙΙ του 
τίτλου ΙΙΙ και ο τίτλος IX εφαρμόζονται 
χωρίς υποχρεώσεις σχετικά με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

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. 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.

Τροπολογία 707

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στα άρθρα 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 
37, 41, 50, 78, 81, 104 και 141 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
τερματίζει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στα άρθρα 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 
41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 και 141 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
τερματίζει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
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Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν 
ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν 
ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 708

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7, 12, 
15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 
104 και 141 αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν 
έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, 
πριν από την παρέλευση εν λόγω χρονικού 
διαστήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να 
προβάλουν αντίρρηση. Με πρωτοβουλία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες. 

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7, 11, 
12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 
94, 110, 120 και 141 αρχίζει να ισχύει 
μόνο εάν δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, 
πριν από την παρέλευση εν λόγω χρονικού 
διαστήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να 
προβάλουν αντίρρηση. Με πρωτοβουλία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες.

Τροπολογία 709

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 139α
Ενδιάμεση επανεξέταση

Το αργότερο την 30ή Ιουνίου 2026, η 
Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση 
επανεξέταση της ΚΓΠ και υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο προκειμένου να 
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αξιολογηθεί η λειτουργία του νέου 
μοντέλου υλοποίησης από τα κράτη μέλη 
και, κατά περίπτωση, η Επιτροπή 
υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις.

(Το παρόν άρθρο θα πρέπει να προστεθεί στο κεφάλαιο IV, πριν από το άρθρο 140)

Τροπολογία 710

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ωστόσο, με την επιφύλαξη των 
παραρτημάτων ΙΧ και ΙΧα του παρόντος 
κανονισμού, ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013 εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται έως το 2023 για:
α) πράξεις οι οποίες υλοποιούνται στο 
πλαίσιο προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης που έχουν εγκριθεί από την 
Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού αριθ. 
1305/2013, και
β) προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 
10 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 
1305/2013 πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2022.

Τροπολογία 711

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2022.
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Τροπολογία 712

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης για τα 
έτη υποβολής αιτήσεων που αρχίζουν πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ωστόσο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης για τα 
έτη υποβολής αιτήσεων που αρχίζουν πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Τροπολογία 713

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 17 και 19 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013, καθώς και το παράρτημα 
I του εν λόγω κανονισμού, εφόσον είναι 
σκόπιμο για την Κροατία, εξακολουθούν 
να ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Τα άρθρα 17 και 19 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013, καθώς και το παράρτημα 
I του εν λόγω κανονισμού, εφόσον είναι 
σκόπιμο για την Κροατία, εξακολουθούν 
να ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τροπολογία 714

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 141 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 138, συμπληρώνοντας τον 
παρόντα κανονισμό με μέτρα για την 
προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων 
και των δικαιολογημένων προσδοκιών των 
δικαιούχων στο βαθμό που απαιτείται για 
τη μετάβαση από τις ρυθμίσεις που 
προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
σε εκείνους που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. [Οι μεταβατικοί αυτοί 
κανόνες καθορίζουν ιδίως τους όρους υπό 
τους οποίους η στήριξη που εγκρίνεται από 
την Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 138, συμπληρώνοντας τον 
παρόντα κανονισμό με μέτρα για την 
προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων 
και των δικαιολογημένων προσδοκιών των 
δικαιούχων στον βαθμό που απαιτείται για 
τη μετάβαση από τις ρυθμίσεις που 
προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 σε εκείνους που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 
μεταβατικοί αυτοί κανόνες καθορίζουν 
ιδίως τους όρους υπό τους οποίους η 
στήριξη που εγκρίνεται από την Επιτροπή 
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(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 μπορεί να 
ενσωματωθεί στην στήριξη που 
προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας και των εκ των υστέρων 
αξιολογήσεων. 

δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 μπορεί να ενσωματωθεί στη 
στήριξη που προβλέπεται από τον παρόντα 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής βοήθειας και των εκ των υστέρων 
αξιολογήσεων.

Τροπολογία 715

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 141 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 141α
Υποβολή εκθέσεων

Την 31η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τον αντίκτυπο που είχε η ΚΓΠ 
στις νησιωτικές περιοχές εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο άρθρο 135. Η 
έκθεση αυτή συνοδεύεται από προτάσεις 
για την προσαρμογή των στρατηγικών 
σχεδίων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω 
περιοχών και να βελτιωθούν τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα σύμφωνα με 
τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1.
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Τροπολογία 716

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Διατομεακός στόχος της 
ΕΕ: Εκσυγχρονισμός

Δείκτης Δείκτες αποτελεσμάτων
(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 

από την ΚΓΠ)

Συστήματα γνώσης 
και καινοτομίας στη 

γεωργία (AKIS)

Δείκτες εκροών

I.1 Ανταλλαγή γνώσεων και καινοτομίας: 
Μερίδιο στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ για την 
ανταλλαγή γνώσεων και την καινοτομία

R.1 Βελτίωση της απόδοσης μέσω της γνώσης και της 
καινοτομίας: Ποσοστό των γεωργών που λαμβάνουν 
στήριξη για συμβουλές, κατάρτιση, ανταλλαγή γνώσεων ή 
συμμετοχή σε επιχειρησιακές ομάδες για τη βελτίωση των 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων 
καθώς και των επιδόσεων στον τομέα της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων.

O.1 Αριθμός 
επιχειρησιακών 
ομάδων στο πλαίσιο 
της ΕΣΚΠροώθηση της γνώσης, 

της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης στη 
γεωργία και στις 
αγροτικές περιοχές, και 
ενθάρρυνση της χρήσης 
τους

R.2 Σύνδεση της παροχής συμβουλών και των συστημάτων 
γνώσης: αριθμός των συμβούλων που έχουν ενταχθεί στα 
AKIS (σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό των γεωργών)

O.2 Αριθμός 
συμβούλων που 
έχουν συστήσει ή 
συμμετέχουν στις 
επιχειρησιακές 
ομάδες ΕΣΚ

R.3 Ψηφιοποίηση της γεωργίας: Ποσοστό των γεωργών που 
επωφελούνται από τη στήριξη που παρέχεται μέσω της ΚΓΠ 
στην τεχνολογία γεωργίας ακριβείας

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη 
Καινοτομίας για τη 
γνώση και την 
καινοτομία στη 
γεωργία (ΕΣΚ)**
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Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων
(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 

από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

I.2 Μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων: 
Εξέλιξη του γεωργικού εισοδήματος σε 
σύγκριση με τη γενική οικονομία 

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

Στήριξη στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ

O.3 Αριθμός 
δικαιούχων στήριξης 
της ΚΓΠ

I.3 Μείωση της μεταβλητότητας του 
γεωργικού εισοδήματος: Εξέλιξη του 
γεωργικού εισοδήματος 

R.5 Διαχείριση κινδύνων: Ποσοστό των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων της ΚΓΠ

Αποσυνδεδεμένες 
άμεσες ενισχύσεις

O.4 Αριθμός εκταρίων 
για αποσυνδεδεμένες 
άμεσες ενισχύσεις 

I.4 Στήριξη του βιώσιμου γεωργικού 
εισοδήματος: Εξέλιξη του επιπέδου του 
γεωργικού εισοδήματος ανά τομείς (σε 
σύγκριση με τον μέσο όρο στη γεωργία)

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)

O.5 Αριθμός 
δικαιούχων για 
αποσυνδεδεμένες 
άμεσες ενισχύσεις

Στήριξη του βιώσιμου 
γεωργικού εισοδήματος 
και της ανθεκτικότητας 
σε ολόκληρη την Ένωση 
για την ενίσχυση της 
επισιτιστικής 
ασφάλειας

I.5 Συμβολή στην εδαφική ισορροπία: Εξέλιξη 
του γεωργικού εισοδήματος σε περιοχές με 
φυσικούς περιορισμούς (σε σύγκριση με τον 
μέσο όρο)

R.7 Ενίσχυση της στήριξης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
βρίσκονται σε περιοχές με ειδικές ανάγκες: Ποσοστό 
συμπληρωματικής στήριξης ανά εκτάριο σε περιοχές με 
μεγαλύτερες ανάγκες (σε σύγκριση με τον μέσο όρο)

O.6 Αριθμός εκταρίων 
που υπόκεινται σε 
ενισχυμένη 
εισοδηματική στήριξη 
για γεωργούς νεαρής 
ηλικίαςO.7 Αριθμός 
δικαιούχων που 
υπόκεινται σε 
ενισχυμένη 
εισοδηματική στήριξη 
για γεωργούς νεαρής 
ηλικίας

I.6 Αύξηση της παραγωγικότητας των 
εκμεταλλεύσεων: Συνολική παραγωγικότητα 
των συντελεστών παραγωγής

R.8 Στοχοθετημένη στήριξη εκμεταλλεύσεων σε τομείς που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες: 
Ποσοστό των γεωργών που επωφελούνται από τη 
συνδεδεμένη στήριξη για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή της ποιότητας

Εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων

O.8 Αριθμός γεωργών 
που καλύπτονται από 
εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων που 
λαμβάνουν στήριξη

Ενίσχυση του 
προσανατολισμού προς 
την αγορά και αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας, 
μεταξύ άλλων δίνοντας 
μεγαλύτερη έμφαση 
στην έρευνα, την 

I.7 Ενίσχυση του εμπορίου γεωργικών ειδών 
διατροφής: Εισαγωγές και εξαγωγές 

R.9 Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων: 
Ποσοστό των γεωργών που λαμβάνουν επενδυτική στήριξη 

Συνδεδεμένη στήριξη O.9 Αριθμός εκταρίων 
που επωφελούνται από 
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Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων
(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 

από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

τεχνολογία και την 
ψηφιοποίηση

γεωργικών προϊόντων διατροφής για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων

τη συνδεδεμένη 
στήριξη 

I.8 Βελτίωση της θέσης των γεωργών στην 
τροφική αλυσίδα: Προστιθέμενη αξία για τους 
παραγωγούς πρωτογενών προϊόντων στην 
τροφική 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

O.10 Αριθμός ζώων που 
επωφελούνται από 
συνδεδεμένη στήριξη

Βελτίωση της θέσης των 
γεωργών στην αξιακή 
αλυσίδα

R.11 Συγκέντρωση της προσφοράς: Ποσοστό της αξίας της 
παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο από οργανώσεις 
παραγωγών με επιχειρησιακά προγράμματα

Ενισχύσεις για περιοχές 
με φυσικούς 
περιορισμούς και 
άλλους ειδικούς ανά 
περιοχή περιορισμούς

O.11 Αριθμός εκταρίων 
για τα οποία 
καταβάλλεται 
συμπλήρωμα για τις 
περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα (3 
κατηγορίες)

I.9 Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Δείκτης

R.12 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

O.12 Αριθμός εκταρίων 
που λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο 
του Natura 2000 ή της 
οδηγίας-πλαίσιο για τα 
ύδατα

I.10 Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής: Μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που προέρχονται από τη 
γεωργία

R.13 Μείωση των εκπομπών στον τομέα της κτηνοτροφίας: 
Ποσοστό των μονάδων ζωικού κεφαλαίου στο πλαίσιο 
στήριξης με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης της κοπριάς

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

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

I.11 Ενίσχυση της δέσμευσης του διοξειδίου 
του άνθρακα: Αύξηση του οργανικού άνθρακα 
του εδάφους

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 

Ενισχύσεις για 
δεσμεύσεις διαχείρισης 
(περιβάλλον-κλίμα, 
γενετικοί πόροι, καλή 
μεταχείριση των ζώων)
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Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων
(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 

από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

και/ή την ενίσχυση της αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα (μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές 
εκτάσεις σε τυρφώνες, δάση, κλπ.)

I.12 Αύξηση της βιώσιμης ενέργειας στη 
γεωργία: Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας 
από τη γεωργία και τη δασοκομία

R.15 Πράσινη ενέργεια από τη γεωργία και τη δασοκομία: 
Επενδύσεις στη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής 
που βασίζεται σε βιοκαύσιμα (MW)
R.16 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης: Εξοικονόμηση 
ενέργειας στη γεωργία

R 17 Δασωμένες εκτάσεις: Περιοχή που λαμβάνει στήριξη 
για τη δάσωση και τη δημιουργία δασικών εκτάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της γεωργοδασοκομίας

I.13 Μείωση της διάβρωσης του εδάφους: 
Ποσοστό των εκτάσεων με μέτρια και σοβαρή 
διάβρωση του εδάφους στις γεωργικές 
εκτάσεις

R.18 Βελτίωση του εδάφους: Ποσοστό γεωργικής γης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις διαχείρισης επωφελείς για τη 
διαχείριση του εδάφους

O.14 Αριθμός εκταρίων 
(δασοκομία) που 
καλύπτονται από 
δεσμεύσεις για το 
περιβάλλον/το κλίμα 
που υπερβαίνουν τις 
υποχρεωτικές 
απαιτήσεις

I.14 Βελτίωση της ποιότητας του αέρα: 
Μείωση των εκπομπών αμμωνίας από τη 
γεωργία 

R.19 Βελτίωση της ποιότητας του αέρα: Ποσοστό γεωργικής 
γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη μείωση των 
εκπομπών αμμωνίας

O.15 Αριθμός εκταρίων 
για τα οποία χορηγείται 
στήριξη για τη 
βιολογική γεωργία

Προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της 
αποτελεσματικής 
διαχείρισης των 
φυσικών πόρων, όπως 
το νερό, το έδαφος και ο 
αέρας I.15 Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων: 

Ακαθάριστο ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών στη 
γεωργική γη

R.20 Προστασία της ποιότητας των υδάτων: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις διαχείρισης για 
την ποιότητα των υδάτων

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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Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων
(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 

από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

1.16 Μείωση της απορροής θρεπτικών 
συστατικών: Νιτρορύπανση στα υπόγεια 
ύδατα — Ποσοστό των σταθμών υπόγειων 
υδάτων με συγκέντρωση N άνω των 50 mg/l, 
σύμφωνα με την οδηγία για τη νιτρορύπανση

R.21 Βιώσιμη διαχείριση θρεπτικών συστατικών: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της διαχείρισης των θρεπτικών συστατικών

O.17 Αριθμός έργων 
για τη στήριξη 
γενετικών πόρων

I.17 Μείωση της πίεσης στους υδατικούς 
πόρους: Βελτιωμένος Δείκτης Αξιοποίησης 
Νερού (Water Exploitation Index Plus/WEI+)

R.22 Βιώσιμη χρήση των υδάτων: Ποσοστό αρδευόμενης 
γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη βελτίωση του 
υδατικού ισοζυγίου

O.18 Αριθμός 
παραγωγικών 
επενδύσεων σε 
γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που 
λαμβάνουν στήριξη

R.23 Επιδόσεις σχετικές με το περιβάλλον/το κλίμα μέσω 
επενδύσεων: Ποσοστό των γεωργών που λαμβάνουν 
στήριξη για επενδύσεις που σχετίζονται με τη μέριμνα για 
το περιβάλλον ή το κλίμα

O.19 Αριθμός τοπικών 
υποδομών που 
λαμβάνουν στήριξη

R.24 Περιβαλλοντικές/κλιματικές επιδόσεις μέσω της 
βελτίωσης των γνώσεων: Ποσοστό των γεωργών που 
λαμβάνουν στήριξη για συμβουλές/κατάρτιση που 
σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές/κλιματικές επιδόσεις

Επενδύσεις

O.20 Αριθμός μη 
παραγωγικών 
επενδύσεων που 
λαμβάνουν 
στήριξηO.21 Αριθμός 
παραγωγικών 
επενδύσεων εκτός 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων

I.18 Αύξηση πληθυσμών πτηνών σε γεωργικές 
εκτάσεις: Δείκτης πτηνών που ζουν σε 
γεωργικές εκτάσεις

R.25 Στήριξη της αειφόρου διαχείρισης των δασών: 
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη της προστασίας και της 
διαχείρισης των δασών

Επιχορηγήσεις 
εγκατάστασης

O.22 Αριθμός γεωργών 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 
εγκατάστασης

Συμβολή στην 
προστασία της 
βιοποικιλότητας, 
ενίσχυση των 
οικοσυστημικών 
υπηρεσιών και 
διατήρηση των 

I.19 Ενισχυμένη προστασία της 
βιοποικιλότητας: Ποσοστό των ειδών και των 
οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος που 
σχετίζονται με τη γεωργία με σταθερές ή 

R.26 Προστασία δασικών οικοσυστημάτων: Ποσοστό 
δασικών εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη του τοπίου, της βιοποικιλότητας 
και των οικοσυστημικών υπηρεσιών 

O.23 Αριθμός 
επιχειρηματίες του 
αγροτικού τομέα που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 
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Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων
(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 

από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

αυξανόμενες τάσεις εγκατάστασης

I.20 Ενισχυμένη παροχή οικοσυστημικών 
υπηρεσιών: Ποσοστό της ΧΓΕ καλυπτόμενης 
από χαρακτηριστικά του τοπίου

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 

Συνεργασία O.24 Αριθμός 
ομάδων/οργανώσεων 
παραγωγών που 
λαμβάνουν 
στήριξηO.25 Αριθμός 
γεωργών που 
λαμβάνουν στήριξη για 
τη συμμετοχή σε 
συστήματα ποιότητας 
της ΕΕ

R.28 Στήριξη του δικτύου Natura 2000: Έκταση των 
περιοχών Natura 2000 που υπόκειται σε δεσμεύσεις για την 
προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση

O.26 Αριθμός έργων 
ανανέωσης των γενεών 
(νέοι/μεγαλύτερης 
ηλικίας γεωργοί)

οικοτόπων και των 
τοπίων

R.29 Διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις για τη 
διαχείριση των χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων των θαμνοστοιχίων

O.27 Αριθμός τοπικών 
στρατηγικών 
ανάπτυξης 
(LEADER)O.28 Αριθμός 
άλλων ομάδων 
συνεργασίας (εκτός των 
ομάδων ΕΣΚ που 
αναφέρονται στο O.1)

Προσέλκυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας και 
διευκόλυνση της 
ανάπτυξης επιχειρήσεων 
στις αγροτικές περιοχές

1.21 Προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας: 
Εξέλιξη του αριθμού των νέων γεωργών 

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

Ανταλλαγή γνώσεων 
και πληροφορίες

O.29 Αριθμός γεωργών 
που έχουν λάβει 
κατάρτιση/συμβουλές

Προώθηση της 
απασχόλησης, της 
οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής ένταξης 

I.22 Συμβολή στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές: Εξέλιξη 
του ποσοστού απασχόλησης στις κατ’ εξοχήν 
αγροτικές περιοχές

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

O.30 Αριθμός μη 
γεωργών με 
κατάρτιση/που έχουν 
λάβει συμβουλές
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(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 

από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

I.23 Συμβολή στην ανάπτυξη στις αγροτικές 
περιοχές: Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές

R.32 Ανάπτυξη της αγροτικής βιοοικονομίας: Αριθμός 
επιχειρήσεων στον τομέα της βιοοικονομίας που 
λαμβάνουν στήριξη

O.31 Αριθμός εκταρίων 
στα οποία 
εφαρμόζονται 
περιβαλλοντικές 
πρακτικές (δείκτης 
σύνθεσης σχετικά με 
την φυσική περιοχή 
που υπάγεται σε 
προϋποθέσεις, 
οικολογικά καθεστώτα, 
γεωργο-περιβαλλοντο-
κλιματικά μέτρα 
(ΓΠΚΜ), μέτρα για τη 
δασοκομία, βιολογική 
γεωργία)

1.24 Μια πιο δίκαιη ΚΓΠ: Καλύτερη κατανομή 
της στήριξης της ΚΓΠ 

R.33 Ψηφιοποίηση της αγροτικής οικονομίας: Αγροτικός 
πληθυσμός που εμπίπτει σε στρατηγική στήριξης της 
δράσης για τα έξυπνα χωριά

Οριζόντιοι δείκτες

O.32 Αριθμός εκταρίων 
που υπόκεινται σε 
προϋποθέσεις 
(κατανεμημένα ανά 
πρακτική ΟΓΠΠ)

I.25 Προώθηση της αγροτικής ένταξης: Εξέλιξη 
του δείκτη φτώχειας στις αγροτικές περιοχές

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

O.33 Αριθμός 
οργανώσεων 
παραγωγών που 
συνιστούν 
επιχειρησιακό 
ταμείο/πρόγραμμα 

και της τοπικής 
ανάπτυξης στις 
αγροτικές περιοχές, 
περιλαμβανομένης της 
βιοοικονομίας και της 
βιώσιμης δασοκομίας

R.35 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης: Αριθμός των 
ατόμων από μειονοτικές ή/και ευάλωτες ομάδες που 
ωφελούνται από προγράμματα κοινωνικής ένταξης που 
λαμβάνουν στήριξη

O.34 Αριθμός δράσεων 
προώθησης και 
ενημέρωσης, και 
παρακολούθηση της 
αγοράς 

Βελτίωση της 
ανταπόκρισης της 
γεωργίας της ΕΕ στις 

I.26 Περιορισμός της χρήσης αντιβιοτικών στη 
γεωργία: Πωλήσεις/χρήση στα 
τροφοπαραγωγικά ζώα

R.36 Περιορισμός της χρήσης αντιβιοτικών: Ποσοστό των 
μονάδων ζωικού κεφαλαίου τις οποίες αφορούν δράσεις 
για τον περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών 

Τομεακά προγράμματα

O.35 Αριθμός δράσεων 
για τη 
διατήρηση/βελτίωση 
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από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

(πρόληψη/μείωση) που λαμβάνουν στήριξη της μελισσοκομίας

I.27 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων των γεωργικών φαρμάκων**

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων: 
Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων τις οποίες αφορούν ειδικές 
δράσεις που λαμβάνουν στήριξη με σκοπό την ορθολογική 
χρήση των γεωργικών φαρμάκων για τη μείωση των 
κινδύνων και των επιπτώσεων των γεωργικών φαρμάκων

απαιτήσεις της 
κοινωνίας σχετικά με τα 
τρόφιμα και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ασφαλών, 
θρεπτικών και βιώσιμων 
τροφίμων, καθώς και 
την καλή διαβίωση των 
ζώων 1.28 Ανταπόκριση στη ζήτηση των 

καταναλωτών για ποιοτικά τρόφιμα: Αξία της 
παραγωγής στο πλαίσιο συστημάτων 
ποιότητας της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των 
βιολογικών προϊόντων) 

R.38 Βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων: Ποσοστό 
των μονάδων ζωικού κεφαλαίου που καλύπτονται από 
δράση που λαμβάνει στήριξη για τη βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων

* 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.

* 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.

Τροπολογία

Διατομεακός στόχος της 
ΕΕ: Εκσυγχρονισμός

Δείκτης Δείκτες αποτελεσμάτων
(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 

από την ΚΓΠ)

Συστήματα γνώσης 
και καινοτομίας στη 

γεωργία (AKIS)

Δείκτες εκροών
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I.1 Ανταλλαγή γνώσεων και καινοτομίας: 
Μερίδιο στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ για την 
ανταλλαγή γνώσεων και την καινοτομία

R.1 Βελτίωση της απόδοσης μέσω της γνώσης και της 
καινοτομίας: Ποσοστό των γεωργών που λαμβάνουν 
στήριξη για συμβουλές, κατάρτιση, ανταλλαγή γνώσεων ή 
συμμετοχή σε επιχειρησιακές ομάδες για τη βελτίωση των 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων 
καθώς και των επιδόσεων στον τομέα της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων.

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη 
Καινοτομίας για τη 
γνώση και την 
καινοτομία στη 
γεωργία (ΕΣΚ)**

O.1 Αριθμός 
επιχειρησιακών 
ομάδων στο πλαίσιο 
της ΕΣΚ

Εκσυγχρονισμός του 
τομέα με την 
εξασφάλιση της 
πρόσβασης των 
γεωργών σε έρευνα, 
κατάρτιση, διάδοση της 
γνώσης και σε 
υπηρεσίες μεταφοράς 
γνώσης, καινοτομίας και 
ψηφιοποίησης στη 
γεωργία και τις 
αγροτικές περιοχές, και 
ενθάρρυνση της χρήσης 
τους

R.2 Σύνδεση της παροχής συμβουλών και των συστημάτων 
γνώσης: αριθμός των συμβούλων που έχουν ενταχθεί στα 
AKIS (σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό των γεωργών)

O.2 Αριθμός 
συμβούλων που έχουν 
συστήσει ή 
συμμετέχουν στις 
επιχειρησιακές ομάδες 
ΕΣΚ

R.3 Ψηφιοποίηση της γεωργίας: Ποσοστό των γεωργών που 
επωφελούνται από τη στήριξη που παρέχεται μέσω της ΚΓΠ 
στην τεχνολογία έξυπνης γεωργίας ακριβείας

Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων
(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 

από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

I.2 Μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων: 
Εξέλιξη του γεωργικού εισοδήματος σε 
σύγκριση με τη γενική οικονομία 

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

Στήριξη στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ

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

Στήριξη του βιώσιμου 
γεωργικού εισοδήματος 
και της ανθεκτικότητας 
του γεωργικού τομέα σε 
ολόκληρη την Ένωση για 
την ενίσχυση της 
μακροπρόθεσμης 
επισιτιστικής ασφάλειας 
και της γεωργικής 

I.3 Μείωση της μεταβλητότητας του 
γεωργικού εισοδήματος: Εξέλιξη του 
γεωργικού εισοδήματος 

R.5 Διαχείριση κινδύνων: Ποσοστό των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων της ΚΓΠ

Αποσυνδεδεμένες 
άμεσες ενισχύσεις

O.4 Αριθμός εκταρίων 
για αποσυνδεδεμένες 
άμεσες ενισχύσεις
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Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

I.4 Στήριξη του βιώσιμου γεωργικού 
εισοδήματος: Εξέλιξη του επιπέδου του 
γεωργικού εισοδήματος ανά τομείς (σε 
σύγκριση με τον μέσο όρο στη γεωργία)

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)

O.5 Αριθμός 
δικαιούχων για 
αποσυνδεδεμένες 
άμεσες ενισχύσεις

O.5α Αριθμός 
δικαιούχων βασικής 
εισοδηματικής 
στήριξης

I.4α Αποφυγή της μείωσης του αγροτικού 
πληθυσμού: εξέλιξη του αγροτικού 
πληθυσμού ανά τομέα (σε σύγκριση με το 
τελευταίο έτος πριν από την εφαρμογή των 
στρατηγικών σχεδίων)

O.6 Αριθμός εκταρίων 
που υπόκεινται σε 
ενισχυμένη 
εισοδηματική στήριξη 
για γεωργούς νεαρής 
ηλικίας

ποικιλομορφίας, με 
παράλληλη παροχή 
ασφαλών και ποιοτικών 
τροφίμων σε δίκαιες 
τιμές, με στόχο την 
αντιστροφή της 
απώλειας των γεωργών 
και τη διασφάλιση της 
οικονομικής 
βιωσιμότητας της 
γεωργικής παραγωγής 
στην Ένωση

I.5 Συμβολή στην εδαφική ισορροπία: Εξέλιξη 
του γεωργικού εισοδήματος σε περιοχές με 
φυσικούς περιορισμούς (σε σύγκριση με τον 
μέσο όρο)

R.7 Ενίσχυση της στήριξης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
βρίσκονται σε περιοχές με ειδικές ανάγκες: Ποσοστό 
συμπληρωματικής στήριξης ανά εκτάριο σε περιοχές με 
μεγαλύτερες ανάγκες (σε σύγκριση με τον μέσο όρο)

O.7 Αριθμός 
δικαιούχων που 
υπόκεινται σε 
ενισχυμένη 
εισοδηματική στήριξη 
για γεωργούς νεαρής 
ηλικίας

O.7β Αριθμός 
δικαιούχων που 
λαμβάνουν 
χρηματοδότηση για 
οικολογικά 
προγράμματα

Ενίσχυση του 
προσανατολισμού σε 
τοπικές, εθνικές, 
ενωσιακές και διεθνείς 
αγορές, καθώς και της 

I.6 Αύξηση της παραγωγικότητας των 
εκμεταλλεύσεων: Συνολική παραγωγικότητα 
των συντελεστών παραγωγής

R.8 Στοχοθετημένη στήριξη εκμεταλλεύσεων σε τομείς που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες: 
Ποσοστό των γεωργών που επωφελούνται από τη 
συνδεδεμένη στήριξη για τη βελτίωση της 

Εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων

O.8 Αριθμός γεωργών 
που καλύπτονται από 
εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων που 
λαμβάνουν στήριξη
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Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων
(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 

από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή της ποιότηταςσταθεροποίησης της 
αγοράς, της διαχείρισης 
κινδύνων και κρίσεων, 
αύξηση των 
μακροπρόθεσμων 
δυνατοτήτων των 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όσον 
αφορά την 
ανταγωνιστικότητα, τη 
μεταποίηση και την 
εμπορία 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 
διευκόλυνση της 
πρόσβασης των 
γεωργών στη δυναμική 
της κυκλικής οικονομίας

I.7 Ενίσχυση του εμπορίου γεωργικών ειδών 
διατροφής: Εισαγωγές και εξαγωγές 
γεωργικών προϊόντων διατροφήςI.7α 
Διαφοροποίηση και οικοδόμηση αγορών: 
Εξέλιξη σε σύγκριση με το τελευταίο έτος 
εφαρμογής των στρατηγικών σχεδίων

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

R.9α Βελτιωμένη παρουσία σε εξωτερικές αγορές: 
Ποσοστό προωθητικών ενεργειών που προορίζονται για 
εξωτερικές αγορέςR.9β Διαφοροποίηση τομέων 
παραγωγής: Ποσοστό της γεωργικής έκτασης της 
περιφέρειας που χρησιμοποιείται για κάθε καλλιέργεια ή 
τομέα παραγωγής

O.9 Αριθμός εκταρίων 
που επωφελούνται από 
τη συνδεδεμένη 
στήριξη 

Βελτίωση της 
διαπραγματευτικής 
θέσης των γεωργών στις 
αξιακές αλυσίδες με την 
ενθάρρυνση 
δημιουργίας 
συνεταιριστικών 
ενώσεων και 
οργανώσεων 

I.8 Βελτίωση της θέσης των γεωργών στην 
τροφική αλυσίδα: Προστιθέμενη αξία για τους 
παραγωγούς πρωτογενών προϊόντων στην 
τροφική 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

Συνδεδεμένη στήριξη

O.10 Αριθμός ζώων που 
επωφελούνται από 
συνδεδεμένη στήριξη 
O.10α Αριθμός 
εκταρίων που 
καλύπτονται από 
δεσμεύσεις για την 
καλλιέργεια 
ψυχανθών
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Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

παραγωγών και 
πραγματοποίησης 
συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, 
καθώς και με την 
προώθηση βραχειών 
αλυσίδων εφοδιασμού

R.11 Συγκέντρωση της προσφοράς: Ποσοστό της αξίας της 
παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο από οργανώσεις 
παραγωγών με επιχειρησιακά προγράμματα

Ενισχύσεις για περιοχές 
με φυσικούς 
περιορισμούς και 
άλλους ειδικούς ανά 
περιοχή περιορισμούς

O.11 Αριθμός εκταρίων 
για τα οποία 
καταβάλλεται 
συμπλήρωμα για τις 
περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα (3 
κατηγορίες)

I.9 Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Δείκτης

R.12 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

O.12 Αριθμός εκταρίων 
που λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο 
του Natura 2000 ή της 
οδηγίας-πλαίσιο για τα 
ύδατα

I.10 Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής: Μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που προέρχονται από τη 
γεωργία

R.13 Μείωση των εκπομπών στον τομέα της κτηνοτροφίας: 
Ποσοστό των μονάδων ζωικού κεφαλαίου στο πλαίσιο 
στήριξης με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης της κοπριάς

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

Συμβολή στον 
μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και 
στην προσαρμογή στην 
υπερθέρμανση του 
πλανήτη, καθώς και 
ενθάρρυνση της 
ενσωμάτωσης της 
βιώσιμης ενέργειας 
παράλληλα με την 
εξασφάλιση της 
επισιτιστικής 
ασφάλειας στο μέλλον, 
μέσω της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τον 
γεωργικό τομέα και τον 
τομέα των τροφίμων, 
μεταξύ άλλων με την 
παγίδευση του 
διοξειδίου του άνθρακα 
στο έδαφος και την 
προστασία των δασών, 
σύμφωνα με τις 
σχετικές διεθνείς 

I.11 Ενίσχυση της δέσμευσης του διοξειδίου 
του άνθρακα: Αύξηση του οργανικού άνθρακα 
του εδάφους

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, γεωργικές εκτάσεις σε 
υγρότοπους, τυρφώνες, δάση, κλπ.)

Ενισχύσεις για 
δεσμεύσεις διαχείρισης 
(περιβάλλον-κλίμα, 
γενετικοί πόροι, καλή 
μεταχείριση των ζώων)

O.13α Αριθμός 
εκταρίων που 
καλύπτονται από 
δεσμεύσεις σε 
εκτάσεις υψηλής 
φυσικής αξίας
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Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

I.12 Αύξηση της βιώσιμης ενέργειας στη 
γεωργία: Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας 
από τη γεωργία, τη δασοκομία και τη 
γεωργοδασοκομία

R.15 Ανανεώσιμη ενέργεια από τη γεωργία και τη 
δασοκομία: Επενδύσεις στη δυναμικότητα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης 
της παραγωγής που βασίζεται σε βιοκαύσιμα (MW)
R.16 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης: Καθαρή 
εξοικονόμηση ενέργειας στη γεωργία

συμφωνίες 

R 17 Δασωμένες εκτάσεις: Περιοχή που λαμβάνει στήριξη 
για τη δάσωση, την αποκατάσταση και τη δημιουργία 
μόνιμων δασικών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργοδασοκομίας

I.13 Μείωση της διάβρωσης του εδάφους και 
αύξηση της ανθεκτικότητάς του στις ακραίες 
καιρικές συνθήκες: Ποσοστό των εκτάσεων με 
μέτρια και σοβαρή διάβρωση του εδάφους 
στις γεωργικές εκτάσεις

R.18 Βελτίωση του εδάφους: Ποσοστό γεωργικής γης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις βελτίωσης της ποιότητας του 
εδάφους και αφθονίας του βιόκοσμου του εδάφους

O.14 Αριθμός εκταρίων 
(δασοκομία) που 
καλύπτονται από 
δεσμεύσεις για το 
περιβάλλον/το κλίμα 
που υπερβαίνουν τις 
υποχρεωτικές 
απαιτήσεις

O.14α Αριθμός 
εκταρίων που 
καλύπτονται από 
δεσμεύσεις για τη 
στήριξη της 
ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας

Προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της 
αποτελεσματικής 
διαχείρισης των 
φυσικών πόρων, όπως 
το νερό, το έδαφος και ο 
αέρας, με ταυτόχρονη 
μείωση της εξάρτησης 
από χημικές ουσίες, 
προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι 
που ορίζονται στις 
σχετικές νομοθετικές 
πράξεις και να 
ανταμείβονται οι 
γεωργικές πρακτικές 
και τα γεωργικά 

I.14 Βελτίωση της ποιότητας του αέρα: 
Μείωση των εκπομπών αμμωνίας από τη 
γεωργία 

R.19 Βελτίωση της ποιότητας του αέρα: Ποσοστό γεωργικής 
γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη μείωση των 
εκπομπών αμμωνίας

O.15 Αριθμός εκταρίων 
για τα οποία χορηγείται 
στήριξη για τη 
βιολογική γεωργία
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Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

I.15 Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων: 
Ακαθάριστο ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών στη 
γεωργική γη

R.20 Προστασία της ποιότητας των υδάτων: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις διαχείρισης για 
την ποιότητα των υδάτων με σκοπό τη βελτίωση της 
κατάστασης των υδατικών συστημάτων

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

1.16 Μείωση της απορροής θρεπτικών 
συστατικών: Νιτρορύπανση στα υπόγεια 
ύδατα — Ποσοστό των σταθμών υπόγειων 
υδάτων με συγκέντρωση N άνω των 50 mg/l, 
σύμφωνα με την οδηγία για τη νιτρορύπανση

R.21 Βιώσιμη διαχείριση θρεπτικών συστατικών: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της διαχείρισης των θρεπτικών συστατικών

O.17 Αριθμός έργων 
και γεωργών για τη 
στήριξη γενετικών 
πόρων και γενετικής 
ποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένης 
ανάλυσης ανά τομέα

I.17 Μείωση της πίεσης στους υδατικούς 
πόρους: Βελτιωμένος Δείκτης Αξιοποίησης 
Νερού (Water Exploitation Index Plus/WEI+)

R.22 Βιώσιμη χρήση των υδάτων: Ποσοστό αρδευόμενης 
γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη βελτίωση του 
υδατικού ισοζυγίου

O.18 Αριθμός 
παραγωγικών 
επενδύσεων σε 
γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που 
λαμβάνουν στήριξη

R.23 Επιδόσεις σχετικές με το περιβάλλον/το κλίμα μέσω 
επενδύσεων: Ποσοστό των γεωργών που λαμβάνουν 
στήριξη για παραγωγικές και μη παραγωγικές επενδύσεις 
που σχετίζονται με τη μέριμνα για το περιβάλλον ή το κλίμα

O.19 Αριθμός τοπικών 
υποδομών που 
λαμβάνουν στήριξη

R.24 Περιβαλλοντικές/κλιματικές επιδόσεις μέσω της 
βελτίωσης των γνώσεων: Ποσοστό των γεωργών που 
λαμβάνουν στήριξη για συμβουλές/κατάρτιση που 
σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές/κλιματικές επιδόσεις

O.20 Αριθμός μη 
παραγωγικών 
επενδύσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

συστήματα που 
προσφέρουν πολλαπλά 
περιβαλλοντικά οφέλη, 
συμπεριλαμβανομένης 
της ανάσχεσης της 
ερημοποίησης

Επενδύσεις

O.21 Αριθμός 
παραγωγικών 
επενδύσεων εκτός 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων
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Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

I.18 Αύξηση πληθυσμών πτηνών σε γεωργικές 
εκτάσεις: Δείκτης πτηνών που ζουν σε 
γεωργικές εκτάσεις

R.25 Στήριξη της αειφόρου διαχείρισης των δασών: 
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη της προστασίας και της 
διαχείρισης των δασών

O.22 Αριθμός νεαρών 
γεωργών που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 
εγκατάστασης

O.22α Αριθμός νέων 
γεωργών που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 
εγκατάστασης

I.19 Ενισχυμένη προστασία της 
βιοποικιλότητας: Ποσοστό των ειδών και των 
οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος που 
σχετίζονται με τη γεωργία με σταθερές ή 
αυξανόμενες τάσεις

I.19α Περιορισμός της μείωσης των 
επικονιαστών στην ΕΕ: Δείκτης επικονιαστών 
*α

R.26 Προστασία δασικών οικοσυστημάτων: Ποσοστό 
δασικών εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη του τοπίου, της βιοποικιλότητας 
και των οικοσυστημικών υπηρεσιών 

Επιχορηγήσεις 
εγκατάστασης

O.23 Αριθμός 
επιχειρηματιών του 
αγροτικού τομέα που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 
εγκατάστασης

I.20 Ενισχυμένη παροχή οικοσυστημικών 
υπηρεσιών: Ποσοστό της γεωργικής γης 
καλυπτόμενης από χαρακτηριστικά του τοπίου

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 

O.24 Αριθμός 
ομάδων/οργανώσεων 
παραγωγών που 
λαμβάνουν 
στήριξηO.25 Αριθμός 
γεωργών που 
λαμβάνουν στήριξη για 
τη συμμετοχή σε 
συστήματα ποιότητας 
της ΕΕ

Συμβολή στην 
αντιστροφή της 
υποβάθμισης της 
βιοποικιλότητας, μεταξύ 
άλλων με την 
προστασία της 
ευεργετικής πανίδας, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ειδών 
επικονιαστών, την 
προώθηση της 
αγροβιοποικιλότητας, 
των περιβαλλοντικών 
υπηρεσιών, της 
διατήρησης της φύσης 
και της 
γεωργοδασοκομίας, 
καθώς και τη συμβολή 
στην πρόληψη των 
φυσικών κινδύνων και 
στην επίτευξη 
μεγαλύτερης 
ανθεκτικότητας, στην 
αποκατάσταση και τη 
διατήρηση των εδαφών, 
των υδατικών 
συστημάτων, των 
οικοτόπων και των 
τοπίων και στη στήριξη 
γεωργικών συστημάτων 
υψηλής φυσικής αξίας I.20α Αύξηση της αγροβιοποικιλότητας στο 

γεωργικό σύστημα: Αυξημένη ποικιλομορφία 
R.28 Στήριξη του δικτύου Natura 2000: Έκταση των 
περιοχών Natura 2000 που υπόκειται σε δεσμεύσεις για την 
προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση

Συνεργασία

O.26 Αριθμός έργων 
ανανέωσης των γενεών 
(νεαροί/μεγαλύτερης 
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Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

ποικιλιών ηλικίας γεωργοί)

R.28α Βελτίωση της βιοποικιλότητας: Ποσοστό εκτάσεων 
που υπόκεινται σε δεσμεύσεις επωφελείς για την 
αγροβιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης 
ανά τύπο παρεμβάσεων
R.29 Διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις για τη 
διαχείριση των χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων των θαμνοστοιχίων, των δέντρων 
και της ημιφυσικής βλάστησης 

R.29α Διατήρηση των κυψελών: Αριθμός δικαιούχων 
στήριξης της μελισσοκομίας

O.27 Αριθμός τοπικών 
στρατηγικών 
ανάπτυξης 
(LEADER)O.28 Αριθμός 
άλλων ομάδων 
συνεργασίας (εκτός των 
ομάδων ΕΣΚ που 
αναφέρονται στο O.1)

Προσέλκυση και 
υποστήριξη γεωργών 
νεαρής ηλικίας, νέων 
γεωργών, και 
προώθηση της 
συμμετοχής των 
γυναικών στον 
γεωργικό τομέα, ιδίως 
στις πλέον ερημωμένες 
περιοχές και στις 
περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς· 
διευκόλυνση της 
κατάρτισης και της 
απόκτησης εμπειρίας σε 
ολόκληρη την Ένωση, 
βιώσιμη ανάπτυξη 
επιχειρήσεων και 
δημιουργία θέσεων 

1.21 Προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας: 
νέοι γεωργοί και διευκόλυνση της ανάπτυξης 
επιχειρήσεων: Εξέλιξη του αριθμού των 
νεαρών γεωργών, των νέων γεωργών και των 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές 

I.21α Προσέλκυση γυναικών: Εξέλιξη του 
αριθμού γυναικών που συστήνουν 
εκμεταλλεύσεις ως νεαροί ή νέοι γεωργοί 

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

Ανταλλαγή γνώσεων 
και ενημέρωση

O.29 Αριθμός γεωργών 
που έχουν λάβει 
κατάρτιση/συμβουλές
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(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 

από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

απασχόλησης στις 
αγροτικές περιοχές

I.22 Συμβολή στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές: Εξέλιξη 
του ποσοστού απασχόλησης στις κατ’ εξοχήν 
αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης 
ανάλυσης ανά φύλο

R.31 Ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περιοχές: 
Νέες θέσεις εργασίας σε έργα που λαμβάνουν στήριξη, 
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης ανά φύλο 

O.30 Αριθμός μη 
γεωργών με 
κατάρτιση/που έχουν 
λάβει συμβουλές

I.23 Συμβολή στην ανάπτυξη στις αγροτικές 
περιοχές: Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές

R.32 Ανάπτυξη της αγροτικής βιοοικονομίας: Αριθμός 
επιχειρήσεων στον τομέα της βιοοικονομίας που 
λαμβάνουν στήριξη

O.31 Αριθμός εκταρίων 
στα οποία 
εφαρμόζονται 
περιβαλλοντικές 
πρακτικές (δείκτης 
σύνθεσης σχετικά με 
την φυσική περιοχή 
που υπάγεται σε 
προϋποθέσεις, 
οικολογικά καθεστώτα, 
γεωργο-περιβαλλοντο-
κλιματικά μέτρα 
(ΓΠΚΜ), μέτρα για τη 
δασοκομία, βιολογική 
γεωργία)

1.24 Μια πιο δίκαιη ΚΓΠ: Καλύτερη κατανομή 
της στήριξης της ΚΓΠ 

R.33 Ψηφιοποίηση της αγροτικής οικονομίας: Ποσοστό του 
αγροτικού πληθυσμού που εμπίπτει στη στηριζόμενη 
ψηφιοποίηση της γεωργίας και ποσοστό των αγροτικών 
περιοχών που εμπίπτουν σε στρατηγική στήριξης της 
δράσης για τα έξυπνα χωριά

Οριζόντιοι δείκτες

O.32 Αριθμός εκταρίων 
που υπόκεινται σε 
προϋποθέσεις 
(κατανεμημένα ανά 
πρακτική ΟΓΠΠ)

Προώθηση της 
κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής σε 
αγροτικές περιοχές, 
μεταξύ άλλων με τη 
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 
αξιοπρεπών 
οικονομικών συνθηκών· 
διαφοροποίηση 
δραστηριοτήτων και 
εισοδήματος, μεταξύ 
άλλων του 
αγροτουρισμού, της 
βιοοικονομίας, της 

I.25 Προώθηση της αγροτικής ένταξης: Εξέλιξη 
του δείκτη φτώχειας στις αγροτικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης ανά φύλο

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

Τομεακά προγράμματα O.33 Αριθμός 
οργανώσεων 
παραγωγών που 
συνιστούν 
επιχειρησιακό 
ταμείο/πρόγραμμα 
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Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

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.35 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης: Αριθμός των 
ατόμων από μειονοτικές ή/και ευάλωτες ομάδες που 
ωφελούνται από προγράμματα κοινωνικής ένταξης που 
λαμβάνουν στήριξη

O.34 Αριθμός δράσεων 
προώθησης και 
ενημέρωσης, και 
παρακολούθηση της 
αγοράς 

I.26 Περιορισμός της χρήσης αντιβιοτικών στη 
γεωργία: Πωλήσεις/χρήση στα 
τροφοπαραγωγικά ζώα

R.36 Περιορισμός της χρήσης αντιβιοτικών: Ποσοστό των 
μονάδων ζωικού κεφαλαίου τις οποίες αφορούν δράσεις 
για τον περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών 
(πρόληψη/μείωση) που λαμβάνουν στήριξη

O.35 Αριθμός δράσεων 
για τη 
διατήρηση/βελτίωση 
της μελισσοκομίας

I.27 Ορθολογική και μειωμένη χρήση των 
γεωργικών φαρμάκων: Μείωση των κινδύνων, 
της χρήσης και των επιπτώσεων των 
γεωργικών φαρμάκων**

R.37 Ορθολογική και μειωμένη χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων τις οποίες 
αφορούν ειδικές δράσεις που λαμβάνουν στήριξη με σκοπό 
την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων για τη 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων των γεωργικών 
φαρμάκων

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, τη βιολογική 
γεωργία, τα 
απορρίμματα 
τροφίμων, αλλά και 
όσον αφορά την 
περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, τη 
μικροβιακή αντοχή και 

1.28 Ανταπόκριση στη ζήτηση των 
καταναλωτών για ποιοτικά τρόφιμα: Αξία της 
παραγωγής στο πλαίσιο συστημάτων 
ποιότητας της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των 
βιολογικών προϊόντων) 

R.38 Βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων: Ποσοστό 
των μονάδων ζωικού κεφαλαίου που καλύπτονται από 
δράση που λαμβάνει στήριξη για τη βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων

R.38α Αύξηση του αριθμού των βιολογικών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων: Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που έχουν λάβει στήριξη για τη μετάβαση στη βιολογική 
γεωργία
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από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών (ανά 
παρέμβαση)

τη βελτίωση της υγείας 
και της καλής διαβίωσης 
των ζώων, καθώς και 
αύξηση της κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης 
σχετικά με τη σημασία 
της γεωργίας και των 
αγροτικών περιοχών, με 
ταυτόχρονη συμβολή 
στην εφαρμογή της 
Ατζέντας του 2030 για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη

* 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. 

* 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.

Τροπολογία 717

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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Τομείς Κύριο θέμα Απαιτήσεις και πρότυπα Κύριος στόχος του 
προτύπου

ΚΓΠΚ 1 Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων βάσει 
της αναλογίας των μόνιμων βοσκοτόπων σε 
σχέση με τη γεωργική έκταση

Γενικό μέτρο 
διασφάλισης κατά της 
μετατροπής σε άλλες 
γεωργικές χρήσεις για τη 
διατήρηση των 
αποθεμάτων άνθρακα

ΚΓΠΚ 2 Κατάλληλη προστασία των υγροτόπων και 
τυρφώνων

Προστασία των πλούσιων 
σε άνθρακα εδαφών

Κλιματική αλλαγή 
(μετριασμός και 
προσαρμογή)

ΚΓΠΚ 3 Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων 
καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους 
φυτοπροστασίας. 

Διατήρηση των επιπέδων 
της οργανικής ύλης του 
εδάφους

ΚΑΔ 1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων: 
Άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και 
άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο η) όσον 
αφορά τις υποχρεωτικές απαιτήσεις για τον 
έλεγχο των διάχυτων πηγών ρύπανσης από 
τα φωσφορικά άλατα

Κλίμα και 
περιβάλλον

Ύδατα

ΚΑΔ 2 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία 
των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1): 
Άρθρα 4 και 5
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προτύπου

ΚΓΠΚ 4 Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων1 

Προστασία των ποταμών 
από τη ρύπανση και τις 
επιφανειακές απορροές

ΚΓΠΚ 5 Χρήση εργαλείου για τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα 
θρεπτικά συστατικά2

Βιώσιμη διαχείριση των 
θρεπτικών συστατικών

ΚΓΠΚ 6 Διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους για 
τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης του 
εδάφους, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
υπόψη την κλίση του εδάφους

Ελάχιστη διαχείριση 
γαιών που λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές 
συνθήκες της τοποθεσίας 
με σκοπό τον περιορισμό 
της διάβρωσης

ΚΓΠΚ 7 Κανένα ακάλυπτο έδαφος κατά τις πλέον 
ευαίσθητες περιόδους

Προστασία των εδαφών 
κατά τη χειμερινή 
περίοδο

Έδαφος 
(προστασία και 
ποιότητα)

ΚΓΠΚ 8 Αμειψισπορά Διατήρηση του εδαφικού 
δυναμικού

1 [./.]
2 [./.]
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ΚΑΔ 3 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 
Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 
7): 
Άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β), άρθρο 4 
παράγραφοι 1, 2 και 4

ΚΑΔ 4 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7): 
Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

ΚΓΠΚ 9  Ελάχιστο ποσοστό των γεωργικών 
εκτάσεων που διατίθεται για μη 
παραγωγικά στοιχεία ή περιοχές

 Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου

 Απαγόρευση της κοπής φυτικών φρακτών 
και δένδρων κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών 

 Προαιρετικά, μέτρα για την αποφυγή 
χωροκατακτητικών φυτικών ειδών

Διατήρηση μη 
παραγωγικών στοιχείων 
και περιοχών για τη 
βελτίωση της 
βιοποικιλότητας στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Βιοποικιλότητα και 
τοπίο(προστασία 
και ποιότητα)

ΚΓΠΚ 10 Απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των 
μόνιμων βοσκότοπων σε περιοχές του 
δικτύου Natura 2000

Προστασία των 
οικοτόπων και των ειδών
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Δημόσια 
υγεία και 
υγεία των 
ζώων και 
των φυτών

Ασφάλεια των 
τροφίμων

ΚΑΔ 5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για 
τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον 
καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 
1.2.2002, σ. 1): 

Άρθρα 14 και 15, άρθρο 17 παράγραφος 11 
και άρθρα 18, 19 και 20

ΚΑΔ 6 Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 1996, για την απαγόρευση της 
χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με 
ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-
ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική 
παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους και 
για την κατάργηση των οδηγιών 
81/602/ΕΟΚ, 88/146/ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ 
(ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3): 

Άρθρο 3 στοιχεία α), β), δ) και ε), και άρθρα 
4, 5 και 7

1 [./.]
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ΚΑΔ 7 Οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
15ης Ιουλίου 2008, για την αναγνώριση και 
την καταγραφή των χοίρων (ΕΕ L 213 της 
8.8.2008, σ. 31): 

Άρθρα 3, 4 και 5

ΚΑΔ 8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
820/97 (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1): 

Άρθρα 4 και 7

Ταυτοποίηση και 
καταγραφή των 
ζώων

ΚΑΔ 9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για 
τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των αιγοπροβάτων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 
64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8):

Άρθρα 3, 4 και 5
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ΚΑΔ 10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη 
θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης 
και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών 
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 147 της 
31.5.2001, σ. 1):

Άρθρα 7, 11, 12, 13 και 15

Ασθένειες ζώων

ΚΑΔ 11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, 
σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους 
των ζώων (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 
1)Άρθρο 18 παράγραφος 1, μόνο για 
τον αφθώδη πυρετό, τη φυσαλιδώδη 
νόσο των χοίρων και τον καταρροϊκό 
πυρετό.

Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα

ΚΑΔ 12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση 
των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, 
σ. 1): 

Άρθρο 55 πρώτη και δεύτερη περίοδος.
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ΚΑΔ 13 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71): 

Άρθρο 5 παράγραφος 2 και άρθρο 8 
παράγραφοι 1 έως 5Άρθρο 12 όσον 
αφορά τους περιορισμούς της χρήσης 
γεωργικών φαρμάκων σε 
προστατευόμενες περιοχές που 
προσδιορίζονται βάσει της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα και της 
νομοθεσίας «Natura 2000». 

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 3 σχετικά με τον 
χειρισμό και την αποθήκευση των γεωργικών 
φαρμάκων και τη διάθεση των καταλοίπων. 

Καλή 
μεταχείριση 
των ζώων

Καλή μεταχείριση 
των ζώων

ΚΑΔ 14 Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση 
στοιχειωδών κανόνων για την προστασία 
των μόσχων (ΕΕ L 10 της 15.1.2009, σ. 7): 

Άρθρα 3 και 4
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ΚΑΔ 15 Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2008, για τους 
στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των 
χοίρων (ΕΕ L 47 18.2.2009, σ. 5): 

Άρθρα 3 και 4

ΚΑΔ 16 Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των 
ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 της 8.8.1998, 
σ. 23): 

Άρθρο 4

Τροπολογία

Τομείς Κύριο θέμα Απαιτήσεις και πρότυπα Κύριος στόχος του 
προτύπου

ΚΓΠΚ 1 Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων σε 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο βάσει της 
αναλογίας των μόνιμων βοσκοτόπων σε 
σχέση με τη γεωργική έκταση σε σύγκριση 
με έτος αναφοράς πριν από το 2019 

Συντελεστής μέγιστης διακύμανσης 5 τοις 
εκατό

Γενικό μέτρο 
διασφάλισης κατά της 
μετατροπής σε άλλες 
γεωργικές χρήσεις για τη 
διατήρηση των 
αποθεμάτων άνθρακα

Κλίμα και 
περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή 
(μετριασμός και 
προσαρμογή)

ΚΓΠΚ 2 Διατήρηση υγροτόπων και τυρφώνων σε 
ευαίσθητες περιοχές Natura 2000

Προστασία των πλούσιων 
σε άνθρακα εδαφών
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ΚΓΠΚ 3 Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων 
καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους 
φυτοπροστασίας. 

Διατήρηση των επιπέδων 
της οργανικής ύλης του 
εδάφους και μείωση της 
ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης

ΚΑΔ 1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων:
Άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και 
άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο η) όσον 
αφορά τις υποχρεωτικές απαιτήσεις για τον 
έλεγχο των διάχυτων πηγών ρύπανσης από 
τα φωσφορικά άλατα

ΚΑΔ 2 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία 
των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1):

Άρθρο 5

ΚΓΠΚ 4 Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων χωρίς τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
λιπασμάτων

Προστασία των ποταμών, 
των αποθεμάτων νερού 
και των 
οικοσυστημάτων από τη 
ρύπανση και τις 
επιφανειακές απορροές

Ύδατα
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ΚΓΠΚ 5 διαγράφεται διαγράφεται

ΚΓΠΚ 6 Κατάλληλη διαχείριση της κατεργασίας του 
εδάφους για τη μείωση του κινδύνου 
υποβάθμισης και απώλειας του εδάφους, 
λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη την 
κλίση του εδάφους

Ελάχιστη διαχείριση 
γαιών που λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές 
συνθήκες της τοποθεσίας 
με σκοπό τον περιορισμό 
της διάβρωσης

ΚΓΠΚ 7 Ελάχιστη κάλυψη ή προστασία του 
εδάφους για τον περιορισμό της διάβρωσης 
κατά τις πλέον ευαίσθητες περιόδους

Φυσική προστασία των 
εδαφών κατά της 
διάβρωσης, με τη 
διατήρηση του 
βιόκοσμου του εδάφους

Έδαφος – 
προστασία και 
ποιότητα(βελτίωση 
της χουμοποίησης 
του εδάφους)

ΚΓΠΚ 8 Αμειψισπορά ή εναλλακτικές πρακτικές σε 
αρόσιμες εκτάσεις, πλην των υποβρύχιων 
καλλιεργειών

Διατήρηση του εδαφικού 
δυναμικού

Βιοποικιλότητα και 
τοπίο

(προστασία και 
ποιότητα)

ΚΑΔ 3 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 
Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 
7):

Άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β), άρθρο 4 
παράγραφοι 1, 2 και 4



PE627.760v03-00 334/860 RR\1184165EL.docx

EL

Τομείς Κύριο θέμα Απαιτήσεις και πρότυπα Κύριος στόχος του 
προτύπου

ΚΑΔ 4 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7):

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

ΚΓΠΚ 9  Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου

 Απαγόρευση της κοπής φυτικών φρακτών 
και δένδρων κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής και εξάρτησης των 
πτηνών 

 Προαιρετικά, μέτρα για την αποφυγή 
χωροκατακτητικών φυτικών ειδών

Διατήρηση μη 
παραγωγικών στοιχείων 
και περιοχών για τη 
βελτίωση της 
βιοποικιλότητας στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις

ΚΓΠΚ 10 Κατάλληλη προστασία των μόνιμων 
βοσκότοπων σε περιοχές του δικτύου Natura 
2000 που αναγνωρίζονται ως ευαίσθητες 
περιοχές σύμφωνα με ειδικά ανά περιοχή 
σχέδια διαχείρισης

Προστασία των 
οικοτόπων και των 
ειδών, απορρόφηση 
διοξειδίου του άνθρακα
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ΚΑΔ 5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για 
τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον 
καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 
1.2.2002, σ. 1):

Άρθρα 14 και 15, άρθρο 17 παράγραφος 11 
και άρθρα 18, 19 και 20

Δημόσια 
υγεία και 
υγεία των 
ζώων και 
των φυτών

Ασφάλεια των 
τροφίμων

ΚΑΔ 6 Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 1996, για την απαγόρευση της 
χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με 
ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-
ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική 
παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους και 
για την κατάργηση των οδηγιών 
81/602/ΕΟΚ, 88/146/ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ 
(ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3):

Άρθρο 3 στοιχεία α), β), δ) και ε), και άρθρα 
4, 5 και 7

1 [./.]
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ΚΑΔ 7 Οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
15ης Ιουλίου 2008, για την αναγνώριση και 
την καταγραφή των χοίρων (ΕΕ L 213 της 
8.8.2008, σ. 31):

Άρθρα 3 και 4

ΚΑΔ 8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
820/97 (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1):

Άρθρο 7

Ταυτοποίηση και 
καταγραφή των 
ζώων

ΚΑΔ 9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για 
τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των αιγοπροβάτων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 
64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8):

Άρθρα 3 και 5
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ΚΑΔ 10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη 
θέσπιση κανόνων πρόληψης, 
καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων 
μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών 
(ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1):

Άρθρα 7, 11, 12, 13 και 15

Ασθένειες ζώων

ΚΑΔ 11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά 
με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων (ΕΕ L 
84 της 31.3.2016, σ. 1)

Άρθρο 18 παράγραφος 1, μόνο για τον 
αφθώδη πυρετό, τη φυσαλιδώδη νόσο των 
χοίρων και τον καταρροϊκό πυρετό.

Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα

ΚΑΔ 12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση 
των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, 
σ. 1):

Άρθρο 55 πρώτη και δεύτερη περίοδος.
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ΚΑΔ 13 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71):

Άρθρο 5 παράγραφος 2 και άρθρο 8 
παράγραφοι 1 έως 5

Άρθρο 12 όσον αφορά τους περιορισμούς 
της χρήσης γεωργικών φαρμάκων σε 
προστατευόμενες περιοχές που 
προσδιορίζονται βάσει της οδηγίας πλαισίου 
για τα ύδατα και της νομοθεσίας «Natura 
2000».

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 3 σχετικά με 
τον χειρισμό και την αποθήκευση των 
γεωργικών φαρμάκων και τη διάθεση των 
καταλοίπων. 

Καλή 
μεταχείριση 
των ζώων

Καλή μεταχείριση 
των ζώων

ΚΑΔ 14 Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση 
στοιχειωδών κανόνων για την προστασία 
των μόσχων (ΕΕ L 10 της 15.1.2009, σ. 7):

Άρθρα 3 και 4
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ΚΑΔ 15 Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2008, για τους 
στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των 
χοίρων (ΕΕ L 47 18.2.2009, σ. 5):

Άρθρα 3 και 4

ΚΑΔ 16 Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των 
ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 της 
8.8.1998, σ. 23):

Άρθρο 4
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Τροπολογία 718

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ

 (τρέχουσες τιμές σε EUR)

Ημερολογιακό 
έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 και 
επόμενα 
έτη

Βέλγιο 485 603 
954

485 603 
954

485 603 
954

485 603 
954

485 603 
954

485 603 
954

485 603 
954

Βουλγαρία 776 281 
570

784 748 
620

793 215 
670

801 682 
719

810 149 
769

818 616 
819

818 616 
819

Τσεχική 
Δημοκρατία

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

Δανία 846 124 
520

846 124 
520

846 124 
520

846 124 
520

846 124 
520

846 124 
520

846 124 
520

Γερμανία 4 823 
107 939

4 823 
107 939

4 823 107 
939

4 823 107 
939

4 823 
107939

4 823 
107 939

4 823 107 
939

Εσθονία 167 721 
513

172 667 
776

177 614 
039

182 560 
302

187 506 
565

192 452 
828

192 452 
828

Ιρλανδία 1 163 
938 279

1 163 
938 279

1 163 938 
279

1 163 938 
279

1 163 938 
279

1 163 
938 279

1 163 938 
279

Ελλάδα 2 036 
560 894

2 036 
560 894

2 036 560 
894

2 036 560 
894

2 036 560 
894

2 036 
560 894

2 036 560 
894

Ισπανία 4 768 
736 743

4 775 
898 870

4 783 060 
997

4 790 223 
124

4 797 385 
252

4 804 
547 379

4 804 547 
379

Γαλλία 7 147 
786 964

7 147 
786 964

7 147 786 
964

7 147 786 
964

7 147 786 
964

7 147 
786 964

7 147 786 
964

Κροατία 344 340 
000

367 711 
409

367 711 
409

367 711 
409

367 711 
409

367 711 
409

367 711 
409

Ιταλία 3 560 
185 516

3 560 
185 516

3 560 185 
516

3 560 185 
516

3 560 185 
516

3 560 
185 516

3 560 185 
516

Κύπρος 46 750 
094

46 750 
094

46 750 
094

46 750 
094

46 750 
094

46 750 
094 46 750 094

Λετονία 299 633 
591

308 294 
625

316 955 
660

325 616 
694

334 277 
729

342 938 
763

342 938 
763

Λιθουανία 510 820 
241

524 732 
238

538 644 
234

552 556 
230

566 468 
227

580 380 
223

580 380 
223
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Ημερολογιακό 
έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 και 
επόμενα 
έτη

Λουξεμβούργο 32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019 32 131 019

Ουγγαρία 1 219 
769 672

1 219 
769 672

1 219 769 
672

1 219 769 
672

1 219 769 
672

1 219 
769 672

1 219 769 
672

Μάλτα 4 507 
492

4 507 
492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 

492 4 507 492

Κάτω Χώρες 703 870 
373

703 870 
373

703 870 
373

703 870 
373

703 870 
373

703 870 
373

703 870 
373

Αυστρία 664 819 
537

664 819 
537

664 819 
537

664 819 
537

664 819 
537

664 819 
537

664 819 
537

Πολωνία 2 972 
977 807

3 003 
574 280

3 034 170 
753

3 064 767 
227

3 095 363 
700

3 125 
960 174

3 125 960 
174

Πορτογαλία 584 824 
383

593 442 
972

602 061 
562

610 680 
152

619 298 
742

627 917 
332

627 917 
332

Ρουμανία 1 856 
172 601

1 883 
211 603

1 910 250 
604

1 937 289 
605

1 964 328 
606

1 991 
367 607

1 991 367 
607

Σλοβενία 129 052 
673

129 052 
673

129 052 
673

129 052 
673

129 052 
673

129 052 
673

129 052 
673

Σλοβακία 383 806 
378

388 574 
951

393 343 
524

398 112 
097

402 880 
670

407 649 
243

407 649 
243

Φινλανδία 505 999 
667

507 783 
955

509 568 
242

511 352 
530

513 136 
817

514 921 
104

514 921 
104

Σουηδία 672 760 
909

672 984 
762

673 208 
615

673 432 
468

673 656 
321

673 880 
175

673 880 
175

Τροπολογία

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ

 (τρέχουσες τιμές σε EUR)

Ημερολογιακό 
έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 και 
επόμενα 
έτη

Βέλγιο X X X X X X X

Βουλγαρία X X X X X X X

Τσεχική 
Δημοκρατία

X X X X X X X

Δανία X X X X X X X

Γερμανία X X X X X X X
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Ημερολογιακό 
έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 και 
επόμενα 
έτη

Εσθονία X X X X X X X

Ιρλανδία X X X X X X X

Ελλάδα X X X X X X X

Ισπανία X X X X X X X

Γαλλία X X X X X X X

Κροατία X X X X X X X

Ιταλία X X X X X X X

Κύπρος X X X X X X X

Λετονία X X X X X X X

Λιθουανία X X X X X X X

Λουξεμβούργο X X X X X X X

Ουγγαρία X X X X X X X

Μάλτα X X X X X X X

Κάτω Χώρες X X X X X X X

Αυστρία X X X X X X X

Πολωνία X X X X X X X

Πορτογαλία X X X X X X X

Ρουμανία X X X X X X X

Σλοβενία X X X X X X X

Σλοβακία X X X X X X X

Φινλανδία X X X X X X X

Σουηδία X X X X X X X

Τροπολογία 719

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 82 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

EUR (τρέχουσες τιμές)

Βουλγαρία 25 721 000

Τσεχική Δημοκρατία 4 954 000
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Γερμανία 37 381 000

Ελλάδα 23 030 000

Ισπανία 202 147 000

Γαλλία 269 628 000

Κροατία 10 410 000

Ιταλία 323 883 000

Κύπρος 4 465 000

Λιθουανία 43 000

Ουγγαρία 27 970 000

Αυστρία 13 155 000

Πορτογαλία 62 670 000

Ρουμανία 45 844 000

Σλοβενία 4 849 000

Σλοβακία 4 887 000

Τροπολογία

ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 82 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

EUR (τρέχουσες τιμές)

Βουλγαρία X

Τσεχική Δημοκρατία X

Γερμανία X

Ελλάδα X

Ισπανία X

Γαλλία X

Κροατία X

Ιταλία X

Κύπρος X

Λιθουανία X

Ουγγαρία X

Αυστρία X

Πορτογαλία X
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Ρουμανία X

Σλοβενία X

Σλοβακία X
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Τροπολογία 720

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ

(τρέχουσες τιμές σε EUR)

Ημερολογιακό έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 και επόμενα 
έτη

Βουλγαρία 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615

Ελλάδα 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000

Ισπανία 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040

Πορτογαλία 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239

Τροπολογία

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ

(τρέχουσες τιμές σε EUR)

Ημερολογιακό έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 και επόμενα 
έτη

Βουλγαρία X X X X X X X
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Ελλάδα X X X X X X X

Ισπανία X X X X X X X

Πορτογαλία X X X X X X X

Τροπολογία 721

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΡΙΤΟ ΕΔΑΦΙΟ

(τρέχουσες τιμές σε EUR)

Ημερολογιακό έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 και επόμενα 
έτη

Βέλγιο 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954

Βουλγαρία 773 771 955 782 239 005 790 706 055 799 173 104 807 640 154 816 107 204 816 107 204

Τσεχική Δημοκρατία 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295

Δανία 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520

Γερμανία 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939

Εσθονία 167 721 513 172 667 776 177 614 039 182 560 302 187 506 565 192 452 828 192 452 828

Ιρλανδία 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279
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Ημερολογιακό έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 και επόμενα 
έτη

Ελλάδα 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894

Ισπανία 4 710 171 703 4 717 333 830 4 724 495 957 4 731 658 084 4 738 820 212 4 745 982 339 4 745 982 339

Γαλλία 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964

Κροατία 344 340 000 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409

Ιταλία 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516

Κύπρος 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Λετονία 299 633 591 308 294 625 316 955 660 325 616 694 334 277 729 342 938 763 342 938 763

Λιθουανία 510 820 241 524 732 238 538 644 234 552 556 230 566 468 227 580 380 223 580 380 223

Λουξεμβούργο 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Ουγγαρία 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672

Μάλτα 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Κάτω Χώρες 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373

Αυστρία 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537

Πολωνία 2 972 977 807 3 003 574 280 3 034 170 753 3 064 767 227 3 095 363 700 3 125 960 174 3 125 960 174

Πορτογαλία 584 650 144 593 268 733 601 887 323 610 505 913 619 124 503 627 743 093 627 743 093

Ρουμανία 1 856 172 601 1 883 211 603 1 910 250 604 1 937 289 605 1 964 328 606 1 991 367 607 1 991 367 607

Σλοβενία 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673

Σλοβακία 383 806 378 388 574 951 393 343 524 398 112 097 402 880 670 407 649 243 407 649 243

Φινλανδία 505 999 667 507 783 955 509 568 242 511 352 530 513 136 817 514 921 104 514 921 104

Σουηδία 672 760 909 672 984 762 673 208 615 673 432 468 673 656 321 673 880 175 673 880 175
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Τροπολογία

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΡΙΤΟ ΕΔΑΦΙΟ

(τρέχουσες τιμές σε EUR)

Ημερολογιακό έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 και επόμενα 
έτη

Βέλγιο X X X X X X X

Βουλγαρία X X X X X X X

Τσεχική Δημοκρατία X X X X X X X

Δανία X X X X X X X

Γερμανία X X X X X X X

Εσθονία X X X X X X X

Ιρλανδία X X X X X X X

Ελλάδα X X X X X X X

Ισπανία X X X X X X X

Γαλλία X X X X X X X

Κροατία X X X X X X X

Ιταλία X X X X X X X

Κύπρος X X X X X X X

Λετονία X X X X X X X

Λιθουανία X X X X X X X

Λουξεμβούργο X X X X X X X
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Ημερολογιακό έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 και επόμενα 
έτη

Ουγγαρία X X X X X X X

Μάλτα X X X X X X X

Κάτω Χώρες X X X X X X X

Αυστρία X X X X X X X

Πολωνία X X X X X X X

Πορτογαλία X X X X X X X

Ρουμανία X X X X X X X

Σλοβενία X X X X X X X

Σλοβακία X X X X X X X

Φινλανδία X X X X X X X

Σουηδία X X X X X X X

Τροπολογία 722

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2021 έως 2027) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 83 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
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 (τρέχουσες τιμές σε EUR)

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΟ 2021-
2027

Βέλγιο 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 470 246 322

Βουλγαρία 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 1 971 979 772

Τσεχική 
Δημοκρατία 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 1 811 412 421

Δανία 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 530 688 361

Γερμανία 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 6 929 474 972

Εσθονία 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 615 131 209

Ιρλανδία 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 1 852 696 657

Ελλάδα 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 3 567 141 242

Ισπανία 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 7 008 420 160

Γαλλία 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 8 464 814 393

Κροατία 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 1 969 390 521

Ιταλία 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 8 892 172 597

Κύπρος 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 111 910 988

Λετονία 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 821 150 883

Λιθουανία 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 1 366 277 619

Λουξεμβούργο 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 86 036 692

Ουγγαρία 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 2 913 417 304

Μάλτα 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 85 451 254

Κάτω Χώρες 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 512 058 365

Αυστρία 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 3 363 269 217
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Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΟ 2021-
2027

Πολωνία 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 9 225 233 710

Πορτογαλία 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 3 452 504 006

Ρουμανία 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 6 758 523 373

Σλοβενία 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 715 741 516

Σλοβακία 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 1 593 779 047

Φινλανδία 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 2 044 148 589

Σουηδία 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 1 480 856 132

Σύνολο ΕΕ-27 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 78 613 927 322

Τεχνική βοήθεια 
(0,25 %) 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 197 027 390

Σύνολο 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 78 810 954 712

Τροπολογία

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2021 έως 2027) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 83 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

 (τρέχουσες τιμές σε EUR)

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΟ 2021-
2027

Βέλγιο X X X X X X X X

Βουλγαρία X X X X X X X X
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Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΟ 2021-
2027

Τσεχική 
Δημοκρατία

X X X X X X X X

Δανία X X X X X X X X

Γερμανία X X X X X X X X

Εσθονία X X X X X X X X

Ιρλανδία X X X X X X X X

Ελλάδα X X X X X X X X

Ισπανία X X X X X X X X

Γαλλία X X X X X X X X

Κροατία X X X X X X X X

Ιταλία X X X X X X X X

Κύπρος X X X X X X X X

Λετονία X X X X X X X X

Λιθουανία X X X X X X X X

Λουξεμβούργο X X X X X X X X

Ουγγαρία X X X X X X X X

Μάλτα X X X X X X X X

Κάτω Χώρες X X X X X X X X

Αυστρία X X X X X X X X

Πολωνία X X X X X X X X

Πορτογαλία X X X X X X X X

Ρουμανία X X X X X X X X
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Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΟ 2021-
2027

Σλοβενία X X X X X X X X

Σλοβακία X X X X X X X X

Φινλανδία X X X X X X X X

Σουηδία X X X X X X X X

Σύνολο ΕΕ-27 X X X X X X X X

Τεχνική βοήθεια 
(0,25 %)

X X X X X X X X

Σύνολο X X X X X X X X

Τροπολογία 723

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX α – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2021 έως 2027) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 83 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

 (τιμές 20181 σε EUR)

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΟ 2021-
2027
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Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΟ 2021-
2027

Βέλγιο 63 303 373 62 062 131 60 845 226 59 652 182 58 482 532 57 335 815 56 211 584 417 892 843

Βουλγαρία 265 462 940 260 257 785 255 154 691 250 151 658 245 246 723 240 437 964 235 723 494 1 752 435 255

Τσεχική 
Δημοκρατία

243 847 768 239 066 440 234 378 862 229 783 198 225 277 645 220 860 437 216 529 840 1 609 744 190

Δανία 71 439 928 70 039 145 68 665 828 67 319 440 65 999 451 64 705 344 63 436 611 471 605 747

Γερμανία 932 828 433 914 537 679 896 605 568 879 025 067 861 789 281 844 891 452 828 324 953 6 158 002 433

Εσθονία 82 807 411 81 183 737 79 591 899 78 031 273 76 501 248 75 001 224 73 530 611  546 647 403

Ιρλανδία 249 405 348 244 515 047 239 720 635 235 020 230 230 411 990 225 894 108 221 464 812 1 646 432 170

Ελλάδα 480 199 552 470 783 875 461 552 818 452 502 763 443 630 160 434 931 529 426 403 460 3 170 004 157

Ισπανία 943 455 836 924 956 702 906 820 296 889 039 505 871 607 358 854 517 018 837 761 782 6 228 158 497

Γαλλία 1 139 511 952 1 117 168 580 1 095 263 314 1 073 787 562 1 052 732 904 1 032 091 083 1 011 854 003 7 522 409 398

Κροατία 265 114 382 259 916 061 254 819 668 249 823 204 244 924 709 240 122 264 235 413 984 1 750 134 272

Ιταλία 1 197 041 834 1 173 570 426 1 150 559 241 1 127 999 256 1 105 881 623 1 084 197 670 1 062 938 892 7 902 188 942

Κύπρος 15 065 175 14 769 779 14 480 176 14 196 251 13 917 893 13 644 993 13 377 444 99 451 711

Λετονία 110 541 260 108 373 784 106 248 808 104 165 498 102 123 037 100 120 625 98 157 475 729 730 487

Λιθουανία 183 924 845 180 318 475 176 782 819 173 316 489 169 918 127 166 586 399 163 319 999 1 214 167 153

Λουξεμβούργο 11 582 043 11 354 944 11 132 298 10 914 018 10 700 017 10 490 213 10 284 523 76 458 056

Ουγγαρία 392 196 885 384 506 750 376 967 402 369 575 884 362 329 298 355 224 802 348 259 610 2 589 060 631

Μάλτα 11 503 233 11 277 679 11 056 548 10 839 753 10 627 209 10 418 832 10 214 541 75 937 795

Κάτω Χώρες 68 932 004 67 580 397 66 255 291 64 956 167 63 682 517 62 433 840 61 209 647 455 049 863

Αυστρία 452 754 814 443 877 269 435 173 793 426 640 974 418 275 464 410 073 985 402 033 318 2 988 829 617
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Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΟ 2021-
2027

Πολωνία 1 241 877 681 1 217 527 138 1 193 654 057 1 170 249 075 1 147 303 015 1 124 806 877 1 102 751 840 8 198 169 683

Πορτογαλία 464 767 377 455 654 291 446 719 893 437 960 679 429 373 215 420 954 132 412 700 130 3 068 129 717

Ρουμανία 909 815 361 891 975 844 874 486 121 857 339 335 840 528 760 824 047 803 807 890 003 6 006 083 227

Σλοβενία 96 351 317  94 462 075 92 609 878 90 793 998 89 013 723 87 268 356 85 557 212 636 056 559

Σλοβακία 214 550 513 210 343 640 206 219 255 202 175 740 198 211 510 194 325 010 190 514 716 1 416 340 384

Φινλανδία 275 178 124 269 782 474 264 492 622 259 306 492 254 222 051 249 237 305 244 350 299 1 816 569 367

Σουηδία 199 349 116 195 440 310 191 608 147 187 851 124 184 167 769 180 556 636 177 016 310 1 315 989 412

Σύνολο ΕΕ-27 10 582 808 505 10 375 302 457 10 171 865 154 9 972 416 815 9 776 879 229 9 585 175 716 9 397 231 093 69 861 678 969

Τεχνική βοήθεια 
(0,25 %)

26 523 330 26 003 264 25 493 396 24 993 526 24 503 457 24 022 997 23 551 958 175 091 928

Σύνολο 10 609 331 835 10 401 305 721 10 197 358 550 9 997 410 341 9 801 382 686 9 609 198 713 9 420 783 051 70 036 770 897

__________________
1 Τα αριθμητικά στοιχεία «τιμές 2018» περιλαμβάνονται για ενημερωτικούς σκοπούς· είναι ενδεικτικά και δεν είναι νομικά δεσμευτικά.

Τροπολογία

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2021 έως 2027) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 83 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

(τιμές 20181 σε EUR)
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Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΟ 2021-
2027

Βέλγιο X X X X X X X X

Βουλγαρία X X X X X X X X

Τσεχική 
Δημοκρατία

X X X X X X X X

Δανία X X X X X X X X

Γερμανία X X X X X X X X

Εσθονία X X X X X X X X

Ιρλανδία X X X X X X X X

Ελλάδα X X X X X X X X

Ισπανία X X X X X X X X

Γαλλία X X X X X X X X

Κροατία X X X X X X X X

Ιταλία X X X X X X X X

Κύπρος X X X X X X X X

Λετονία X X X X X X X X

Λιθουανία X X X X X X X X

Λουξεμβούργο X X X X X X X X

Ουγγαρία X X X X X X X X

Μάλτα X X X X X X X X

Κάτω Χώρες X X X X X X X X

Αυστρία X X X X X X X X

Πολωνία X X X X X X X X
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Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΟ 2021-
2027

Πορτογαλία X X X X X X X X

Ρουμανία X X X X X X X X

Σλοβενία X X X X X X X X

Σλοβακία X X X X X X X X

Φινλανδία X X X X X X X X

Σουηδία X X X X X X X X

Σύνολο ΕΕ-27 X X X X X X X X

Τεχνική βοήθεια 
(0,25 %)

X X X X X X X X

Σύνολο X X X X X X X X

__________________
1 Τα αριθμητικά στοιχεία «τιμές 2018» περιλαμβάνονται για ενημερωτικούς σκοπούς· είναι ενδεικτικά και δεν είναι νομικά δεσμευτικά.

Τροπολογία 724

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

(τρέχουσες τιμές σε EUR)

Ημερολογιακό έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 και επόμενα 
έτη

Βέλγιο 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Βουλγαρία 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

Τσεχική Δημοκρατία 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886

Δανία 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Γερμανία 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Εσθονία 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Ιρλανδία 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Ελλάδα 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

Ισπανία 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

Γαλλία 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Κροατία 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228

Ιταλία 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710

Κύπρος 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Λετονία 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Λιθουανία 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Λουξεμβούργο 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Ουγγαρία 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Μάλτα 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150
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Ημερολογιακό έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 και επόμενα 
έτη

Κάτω Χώρες 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Αυστρία 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Πολωνία 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Πορτογαλία 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Ρουμανία 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Σλοβενία 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Σλοβακία 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Φινλανδία 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Σουηδία 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604

Τροπολογία

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΑΡΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΟΠΩΣΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

(τρέχουσες τιμές σε EUR)

Ημερολογιακό έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 και επόμενα 
έτη

Βέλγιο X X X X X X X

Βουλγαρία X X X X X X X

Τσεχική Δημοκρατία X X X X X X X

Δανία X X X X X X X

Γερμανία X X X X X X X

Εσθονία X X X X X X X
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Ημερολογιακό έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 και επόμενα 
έτη

Ιρλανδία X X X X X X X

Ελλάδα X X X X X X X

Ισπανία X X X X X X X

Γαλλία X X X X X X X

Κροατία X X X X X X X

Ιταλία X X X X X X X

Κύπρος X X X X X X X

Λετονία X X X X X X X

Λιθουανία X X X X X X X

Λουξεμβούργο X X X X X X X

Ουγγαρία X X X X X X X

Μάλτα X X X X X X X

Κάτω Χώρες X X X X X X X

Αυστρία X X X X X X X

Πολωνία X X X X X X X

Πορτογαλία X X X X X X X

Ρουμανία X X X X X X X

Σλοβενία X X X X X X X

Σλοβακία X X X X X X X

Φινλανδία X X X X X X X

Σουηδία X X X X X X X
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Τροπολογία 725

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IXα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα IXα α (νέο)

ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο Αντικείμενο
Κατώτατα/Ανώτατα 

ποσά σε EUR ή 
ποσοστά

Ενίσχυση για τη 
γεωργοπεριβαλλοντική 
βιωσιμότητα, μέτρα 
μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής και προσαρμογής σε 
αυτή, και άλλες δεσμεύσεις 
διαχείρισης

600(*) Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο 
για ετήσιες καλλιέργειες

Άρθρο 65

900(*) Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο 
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Άρθρο Αντικείμενο
Κατώτατα/Ανώτατα 

ποσά σε EUR ή 
ποσοστά

για ειδικές πολυετείς καλλιέργειες

450(*) Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο 
για άλλες χρήσεις γης

200(*) Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά μονάδα 
ζωικού κεφαλαίου («ΜΖΚ») για 
τοπικές γεωργικές φυλές ζώων που 
απειλούνται με εξαφάνιση

500 Ανώτατο ποσό ανά ΜΖΚ για δράσεις 
που προωθούν την καλή μεταχείριση 
των ζώων

200(*) Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο 
για δράσεις που συνδέονται με 
δασικές, περιβαλλοντικές και 
κλιματικές υπηρεσίες και τη 
διατήρηση των δασών

Ενίσχυση για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς

25 Κατώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο 
για την κατά μέσο όρο έκταση του 
δικαιούχου που λαμβάνει στήριξη

250(*) Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο

Άρθρο 66

450(*) Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο 
σε ορεινές περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.

Ενίσχυση για ειδικά ανά 
περιοχή μειονεκτήματα που 
απορρέουν από ορισμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις

500(*) Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο 
κατά την αρχική περίοδο, η οποία 
δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη

Άρθρο 67

200(*) Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο
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Άρθρο Αντικείμενο
Κατώτατα/Ανώτατα 

ποσά σε EUR ή 
ποσοστά

50(**) Κατώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο 
για τις ενισχύσεις δυνάμει της 
οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα

Άρθρο 68 Ενίσχυση για επενδύσεις 55% Ανώτατο ποσοστό του ποσού των 
επιλέξιμων δαπανών. Είναι δυνατή η 
υπέρβαση του ποσοστού αυτού 
σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 4.

Άρθρο 68α Ενίσχυση για επενδύσεις σε 
άρδευση

75% Ανώτατο ποσοστό του ποσού των 
επιλέξιμων δαπανών

Άρθρο 69 Ενίσχυση για την εγκατάσταση 
νεαρών και νέων γεωργών και 
βιώσιμη σύσταση και ανάπτυξη 
αγροτικών επιχειρήσεων

100 000  Ανώτατο ποσό ανά δικαιούχο 

Άρθρο 69α Ενίσχυση για την εγκατάσταση 
ψηφιακών τεχνολογιών

70% Ανώτατο ποσοστό του ποσού των 
επιλέξιμων δαπανών

Άρθρο 70 Ενίσχυση για εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων

70% Ανώτατο ποσοστό του ποσού των 
επιλέξιμων δαπανών. 

Συνεργασία: Ενίσχυση για 
συστήματα ποιότητας όσον 
αφορά γεωργικά προϊόντα και 
τρόφιμα· 

3 000 Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά 
εκμετάλλευση

70% Ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών 
για δράσεις ενημέρωσης και 
προώθησης

Άρθρο 71

Συνεργασία: Ενίσχυση για τη 
σύσταση ομάδων και 
οργανώσεων παραγωγών

10 % Ποσοστό της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο κατά τα 
πέντε πρώτα έτη μετά την 
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Άρθρο Αντικείμενο
Κατώτατα/Ανώτατα 

ποσά σε EUR ή 
ποσοστά

αναγνώριση. Η ενίσχυση είναι 
φθίνουσα.

100 000 Ανώτατο ετήσιο ποσό εν πάση 
περιπτώσει

Ενίσχυση για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες

1 500 Ανώτατο ποσό ανά συμβουλή

200 000 Ανώτατο ποσό ανά τριετία για την 
κατάρτιση συμβούλων

Άρθρο 72

Ενίσχυση για άλλες υπηρεσίες 
ανταλλαγής γνώσεων και 
ενημέρωσης

100% Ανώτατο ποσοστό του ποσού των 
επιλέξιμων δαπανών

(*) Τα ποσά αυτά μπορούν να προσαυξηθούν σε δεόντως τεκμηριωμένες περιπτώσεις, λαμβανομένων υπόψη ειδικών συνθηκών που πρέπει να αιτιολογούνται στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης. 
(**) Τα ποσά αυτά μπορούν να μειωθούν σε δεόντως τεκμηριωμένες περιπτώσεις, λαμβανομένων υπόψη ειδικών συνθηκών που πρέπει να αιτιολογούνται στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης.

Τροπολογία 726

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στόχοι Βασικό σύνολο δεικτών
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Στόχοι Βασικό σύνολο δεικτών

Στήριξη του βιώσιμου γεωργικού 
εισοδήματος και της ανθεκτικότητας 
σε ολόκληρη την Ένωση με στόχο 
την ενίσχυση της επισιτιστικής 
ασφάλειας

O.3 Αριθμός δικαιούχων στήριξης της ΚΓΠ

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

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
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Συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην 
προσαρμογή σε αυτή, 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.)

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

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

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 
οικοσυστημικών υπηρεσιών 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 
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Προώθηση της απασχόλησης, της 
οικονομικής ανάπτυξης, της 
κοινωνικής ένταξης και της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, 
περιλαμβανομένης της βιοοικονομίας 
και της βιώσιμης δασοκομίας

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

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 σχετικά με τα τρόφιμα και 
την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των 
ασφαλών, θρεπτικών και βιώσιμων 
τροφίμων, καθώς και την καλή 
διαβίωση των ζώων

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

Τροπολογία

Στόχοι Βασικό σύνολο δεικτών



PE627.760v03-00 368/860 RR\1184165EL.docx

EL

Στόχοι Βασικό σύνολο δεικτών

Στήριξη του βιώσιμου γεωργικού 
εισοδήματος και της ανθεκτικότητας 
σε ολόκληρη την Ένωση με στόχο 
την ενίσχυση της επισιτιστικής 
ασφάλειας

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

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

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
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Συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην 
προσαρμογή σε αυτή, 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 
υγρότοπους, τυρφώνες, δάση, κλπ.)

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

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
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 
οικοσυστημικών υπηρεσιών 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, συμπεριλαμβανομένων 
των γεωργικών εκτάσεων υψηλής φυσικής αξίας 

Προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της ανάπτυξης 
επιχειρήσεων

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
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Προώθηση της απασχόλησης, της 
οικονομικής ανάπτυξης, της 
κοινωνικής ένταξης και της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, 
περιλαμβανομένης της βιοοικονομίας 
και της βιώσιμης δασοκομίας

R.31 Ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περιοχές: 
Νέες θέσεις εργασίας σε έργα που λαμβάνουν στήριξη, 
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης ανά φύλο

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 σχετικά με τα τρόφιμα και 
την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των 
ασφαλών, θρεπτικών και βιώσιμων 
τροφίμων, καθώς και την καλή 
διαβίωση 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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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (ΚΓΠ) συνεπάγεται μια ριζική και άνευ προηγουμένου αλλαγή μοντέλου, καθώς 
προϋποθέτει τη μετάβαση από ένα αμιγώς περιοριστικό καθεστώς, το οποίο στηρίζεται σε ένα 
σύνθετο πλαίσιο κανόνων επιλεξιμότητας, προς ένα άλλο, το οποίο βασίζεται στην επίτευξη 
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, με ισχυρή περιβαλλοντική συνιστώσα, και αφήνει μεγάλο 
περιθώριο επικουρικότητας στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών 
τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παύσει να ασκεί επιτόπιο έλεγχο στη διαχείριση των 
ενισχύσεων της ΚΓΠ, και ο ρόλος της θα επικεντρωθεί στην παρακολούθηση του επιπέδου 
συμμόρφωσης με τους στόχους που καθορίζονται από τα κράτη μέλη, βάσει κοινών ειδικών 
στόχων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους λόγους που οδήγησαν στην υποβολή 
της πρότασης συγκαταλέγονται η απλούστευση και η μείωση του διοικητικού φόρτου για τα 
κράτη μέλη και τους δικαιούχους.

Το νέο μοντέλο της ΚΓΠ συνεπάγεται τη συγχώνευση του αποκαλούμενου «πρώτου» και 
«δεύτερου» πυλώνα σε έναν ενιαίο κανονισμό, πέραν της ένταξης σε αυτόν σημαντικού 
μέρους της κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ), στο πλαίσιο μιας 
περισσότερο σφαιρικής αντίληψης των νέων εθνικών στρατηγικών σχεδίων.

Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκονται η ανακατανομή των ενισχύσεων της ΚΓΠ, ο 
εκσυγχρονισμός, η καινοτομία και, κυρίως, μια γεωργία που σέβεται περισσότερο το 
περιβάλλον.

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, πρόκειται για ένα σχέδιο που έχει επηρεαστεί σε μεγάλο 
βαθμό από την απειλή των δημοσιονομικών περικοπών που πλήττουν την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και ενδεχομένως ως αποτέλεσμα 
άλλων πολιτικών προτεραιοτήτων.

Δεδομένου ότι κατά τη στιγμή της κατάρτισης του παρόντος σχεδίου έκθεσης, οι 
διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 
βρίσκονταν σε εξέλιξη, είναι σκόπιμο η Επιτροπή Γεωργίας του Κοινοβουλίου να απευθύνει 
έκκληση ώστε ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ να διατηρηθεί στο ίδιο, τουλάχιστον, επίπεδο με 
την ισχύουσα περίοδο προγραμματισμού. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε στις 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εν λόγω πολιτική ως 
κινητήρια δύναμη σε πολλές αγροτικές περιοχές, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει στον 
Ευρωπαίο καταναλωτή υψηλό επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων.

Πολλά μέλη της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής εξέφρασαν ανησυχία για τον υψηλό βαθμό 
επικουρικότητας της πρότασης, πράγμα που φέρνει κατά νου το διαβόητο φάντασμα της 
επανεθνικοποίησης. Έχουν, λοιπόν, μεγάλη σημασία οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να 
προβεί τους επόμενους μήνες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανανέωση του επίμαχου 
κειμένου με σκοπό την ενίσχυση ορισμένων κοινών στοιχείων της ΚΓΠ. Η εισηγήτρια 
θεωρεί, ωστόσο, ότι πρέπει να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στη θέσπιση αυτού 
του κοινού πλαισίου και στην ανάγκη να αφήνεται στα κράτη μέλη περιθώριο ελιγμού ώστε 
να προσαρμόζουν τους κανόνες της ΕΕ στις εκάστοτε εγχώριες συνθήκες. Η εισηγήτρια δεν 
επιθυμεί να θέσει υπό αμφισβήτηση τη φιλοσοφία του νέου μοντέλου, που φαίνεται να 
γίνεται αποδεκτή από μεγαλύτερο μέρος των οικείων τομέων και των κυβερνήσεων, αλλά 
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ένας από τους κύριους άξονες της έκθεσης αφορά τη θέσπιση ενός ισχυρού συνόλου 
ευρωπαϊκών κανόνων για την αποφυγή τυχόν στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ 
γεωργών διαφόρων κρατών μελών ή περιοχών.

Είναι παράδοξο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, αφενός, τη δημιουργία μιας 
πιο απλουστευμένης πολιτικής και, αφετέρου, την εκπόνηση ενός νέου μοντέλου που θα 
οδηγήσει σε μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια. Ο σχεδιασμός και η 
διαχείριση των νέων στρατηγικών σχεδίων δεν θα είναι εύκολο εγχείρημα και, για τον λόγο 
αυτόν, η εισηγήτρια προτείνει να μετατεθεί η εφαρμογή τους στο 2023, ώστε να 
αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, οι καθυστερήσεις πληρωμών προς τους παραγωγούς.

Ενδεχομένως τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν πολλές δυσκολίες κατά την επιδίωξη των 
στόχων τους, οι οποίοι συνδέονται με φιλόδοξους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και 
κοινωνικούς στόχους. Είναι προφανές ότι, κατά τα πρώτα χρόνια, τα στρατηγικά σχέδια θα 
έχουν, κατά κάποιο τρόπο, τη μορφή πιλοτικών σχεδίων, τα οποία ενδεχομένως να χρειαστεί 
να βελτιωθούν σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, θα πρέπει τα κράτη μέλη να μειώσουν τον 
διοικητικό φόρτο των γεωργών, πράγμα που θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί χάρη στην ευρύτερη συλλογή δορυφορικών δεδομένων.

Πέραν της αλλαγής μοντέλου, η πρόταση παρουσιάζει διάφορα καινοτόμα στοιχεία, όπως η 
θέσπιση ενός νέου οικολογικού καθεστώτος στο κεφάλαιο για τις αποσυνδεδεμένες 
ενισχύσεις, το οποίο φαίνεται να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη πίεση για τη 
νομιμοποίηση της ΚΓΠ από περιβαλλοντική άποψη. Το καθεστώς αυτό πρέπει να εξεταστεί 
στο πλαίσιο της νέας πράσινης αρχιτεκτονικής της πρότασης, στην οποία επίσης προβλέπεται 
η ενισχυμένη αιρεσιμότητα και η διατήρηση των γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
μέτρων που, έως σήμερα, θεωρούνται ότι αποτελούν τον «δεύτερο πυλώνα» της ΚΓΠ. 
Επιπλέον, η περιβαλλοντική φιλοδοξία των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης θα αυξηθεί 
σημαντικά με την εξαίρεση των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς από 
τον υπολογισμό του 30 τοις εκατό των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, που θα πρέπει να συνδέεται 
με δεσμεύσεις όσον αφορά το περιβάλλον και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Προκειμένου να μην έχει σημαντικό αντίκτυπο το νέο οικολογικό καθεστώς στα εισοδήματα 
των παραγωγών, η εισηγήτρια προτείνει να καλύπτει τη διατήρηση ορισμένων πρακτικών 
που είναι επωφελείς για την προστασία των αγροτικών περιοχών, με σκοπό τη συμμετοχή 
όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι το νέο αυτό 
καθεστώς θα είναι πλήρως συμπληρωματικό προς τα γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 
μέτρα αγροτικής ανάπτυξης. Η εισηγήτρια ευελπιστεί ότι, κατά την προσεχή 
κοινοβουλευτική συζήτηση, θα τονιστεί ο σημαντικός περιβαλλοντικός ρόλος που 
διαδραματίζουν οι περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, και ότι η απόφαση θα είναι εντέλει 
ενάντια στην εξαίρεσή τους από το 30 τοις εκατό, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι η ίδια η 
πρόταση της Επιτροπής και η σχετική εκτίμηση επιπτώσεων περιέχουν στοιχεία που 
αντίκεινται στη βάση στην οποία στηρίζεται η εν λόγω εξαίρεση.

Επίσης, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η πριμοδότηση επιδόσεων που προτείνει η Επιτροπή 
αποτελεί έμμεσα μέρος της περιβαλλοντικής αρχιτεκτονικής της πρότασης, καθώς στην ουσία 
δεν οδηγεί, όπως μπορεί να ερμηνευθεί εκ πρώτης όψεως, σε αύξηση των κονδυλίων για τις 
χώρες που επιτυγχάνουν τα βέλτιστα αποτελέσματα, αλλά συνεπάγεται απλώς την επιβολή 
κυρώσεων για όσες δεν τα επιτυγχάνουν. Συνεπώς, στην έκθεσή της, η εισηγήτρια προτείνει 
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την κατάργηση της πριμοδότησης, καθώς το νέο μοντέλο ήδη προβλέπει οικονομικές 
κυρώσεις για τις χώρες που δεν επιτυγχάνουν τους σχετικούς στόχους.

Ένας άλλος πυλώνας του νέου μοντέλου είναι η ανακατανομή των ενισχύσεων της ΚΓΠ, ως 
προς την οποία η Επιτροπή προτείνει, αφενός, τη μείωση των κονδυλίων που λαμβάνουν οι 
μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και, αφετέρου, τη θέσπιση υποχρεωτικής αναδιανεμητικής 
ενίσχυσης προς όφελος των μεσαίων και μικρών εκμεταλλεύσεων. Στις επαφές της με τους 
διάφορους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μεταρρύθμισης, η εισηγήτρια διαπίστωσε 
ότι πολλοί από αυτούς θεωρούν ότι το ανώτατο όριο («capping») που προτείνει η Επιτροπή 
δεν συνεκτιμά τις διαφορετικές παραγωγικές δομές που υφίστανται στα κράτη μέλη, με 
αποτέλεσμα να έχει ενδεχομένως πολύ διαφορετικό αντίκτυπο από χώρα σε χώρα. Οι 
παρούσες τροπολογίες έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών μέσω μιας 
λύσης «α λα καρτ», που θα είναι περισσότερο προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα κάθε 
χώρας. Όσον αφορά την αναδιανεμητική ενίσχυση, η πρόταση της Επιτροπής δεν 
αντιμετωπίζει σημαντικές πτυχές, οι οποίες θα πρέπει, κατά την άποψη της εισηγήτριας, να 
αποτυπώνονται στη βασική πράξη με σκοπό, τουλάχιστον, τον καθορισμό κοινών κριτηρίων 
αναδιανομής των ενισχύσεων της ΚΓΠ.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα εθνικά στρατηγικά σχέδια θα πρέπει να συμβάλλουν στην 
επίτευξη εννέα ειδικών στόχων, με τους οποίους συνδέονται οι διάφοροι δείκτες επιπτώσεων, 
αποτελεσμάτων και υλοποίησης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που ορίζει κάθε χώρα. Η παρούσα έκθεση 
αποφεύγει να εισαγάγει σημαντικές αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τους 
στόχους και τους δείκτες, ώστε να μην καταστεί ακόμη πιο περίπλοκη η εφαρμογή των 
στρατηγικών σχεδίων, αλλά συμπληρώνει τους εν λόγω στόχους και δείκτες, κυρίως για να 
επισημανθούν το πρόβλημα της συρρίκνωσης του πληθυσμού και η ανάγκη βελτίωσης της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγροτική οικονομία. 

Το νέο μοντέλο πρέπει να εξασφαλίζει, πέρα από οποιονδήποτε στόχο, τη διατήρηση 
ικανοποιητικών εισοδημάτων για τον ευρωπαϊκό γεωργικό πληθυσμό, προϋπόθεση που δεν 
μπορεί να διαχωριστεί από την περιβαλλοντική φιλοδοξία, καθώς τα ανεπαρκή εισοδήματα 
αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την προσήλωση των παραγωγών στην προστασία του 
περιβάλλοντός τους. Για τον λόγο αυτόν, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η βασική εισοδηματική 
στήριξη για τη βιωσιμότητα πρέπει να έχει μεγάλη βαρύτητα στο σύνολο των άμεσων 
ενισχύσεων που χορηγούνται στους παραγωγούς, και προτείνει να προορίζεται, για την εν 
λόγω στήριξη, ένα ελάχιστο ποσό των εθνικών κονδυλίων για τις άμεσες ενισχύσεις. 

Όσον αφορά το δύσκολο κεφάλαιο των ορισμών, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο 
«πραγματικός γεωργός», η εισηγήτρια ευελπιστεί ότι η κοινοβουλευτική συζήτηση θα 
διευκρινίσει ορισμένες βασικές πτυχές. Κάποιοι από τους ορισμούς που προτείνει η Επιτροπή 
δεν είναι επαρκώς σαφείς, όπως ο ορισμός των «μόνιμων βοσκοτόπων», ο οποίος δεν 
λαμβάνει υπόψη τον ορισμό που δόθηκε μόλις πριν από δύο έτη, με αφορμή την ενδιάμεση 
επανεξέταση των κειμένων της ΚΓΠ στο πλαίσιο του κανονισμού Omnibus. Ο νέος ορισμός 
δεν καλύπτει επαρκώς τις διαφορετικές συνθήκες των κρατών μελών, και ιδιαίτερα την 
πραγματικότητα των μεσογειακών βοσκοτόπων και την ιδιαιτερότητα των λειμώνων.

Η συνδεδεμένη στήριξη αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος της συζήτησης. Η εισηγήτρια 
αντιλαμβάνεται κατά πόσον είναι αναγκαίες οι εν λόγω ενισχύσεις για τις εκμεταλλεύσεις 



PE627.760v03-00 374/860 RR\1184165EL.docx

EL

που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση από περιβαλλοντική ή οικονομική σκοπιά, και 
ιδιαίτερα για τους ακτήμονες κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν ενισχύσεις της 
ΚΓΠ με άλλον τρόπο. Προτείνει να διατηρηθεί η ποσόστωση των αποσυνδεδεμένων άμεσων 
ενισχύσεων και ταυτόχρονα επικροτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να διαθέτουν ποσοστό έως 3 τοις εκατό των κονδυλίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις στην υλοποίηση των νέων τομεακών παρεμβάσεων, οι οποίες θα μπορούσαν 
επίσης να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών ορισμένων ειδών παραγωγής.

Όσον αφορά τους νεαρούς γεωργούς, μολονότι η ανανέωση των γενεών συγκαταλέγεται 
στους στόχους του νέου κανονισμού, η πρόταση της Επιτροπής δεν επιφέρει σημαντικές 
αλλαγές στα υφιστάμενα μέσα ενίσχυσης. Αν στόχος είναι η προώθηση της αναζωογόνησης 
των αγροτικών περιοχών, η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι στο χέρι μας να βελτιώσουμε τους 
κοινούς κανόνες επιλεξιμότητας, με προτεραιότητα στους νέους, αλλά και με την ενίσχυση 
της στήριξης των νέων γεωργών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, και την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία των αγροτικών περιοχών. 

Στο κεφάλαιο για την αγροτική ανάπτυξη, οι προτεινόμενες περικοπές κονδυλίων, καθώς και 
η μείωση κατά περισσότερο από 10 τοις εκατό των ποσοστών της ενωσιακής 
συγχρηματοδότησης, προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Η Επιτροπή παραβλέπει τα προβλήματα 
ρευστότητας που πλήττουν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες και έχουν αντίκτυπο 
στο επίπεδο υλοποίησης των προγραμμάτων, το οποίο θα μπορούσε να επιδεινωθεί αν όντως 
πραγματοποιηθούν οι εν λόγω περικοπές. 

Σε γενικές γραμμές, το νέο κεφάλαιο για την αγροτική ανάπτυξη που προτείνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στερείται σε μεγάλο βαθμό περιεχομένου, σε σύγκριση με τον ισχύοντα κανονισμό, 
ενώ παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό των παρεμβάσεών τους. 
Μολονότι απαιτείται, κατ’ αρχήν, ορισμένος βαθμός ευελιξίας, η εισηγήτρια θεωρεί ότι 
πρέπει να συμπληρωθεί το κείμενο, να προσδιοριστούν καλύτερα οι δικαιούχοι και να 
καθοριστεί ένα ανώτατο όριο κοινής στήριξης προς όλα τα κράτη μέλη για τις διάφορες 
παρεμβάσεις.

Τέλος, η εισηγήτρια θα ήθελε να επισημάνει ότι πρόκειται για μια πρόταση μεγάλης 
εμβέλειας και σημασίας για την ευρωπαϊκή ύπαιθρο, σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη μεταρρύθμιση αυτή. Ως εκ τούτου, επιθυμεί να εκφράσει την ακλόνητη 
πρόθεσή της να επιδιώξει ουσιαστική πρόοδο κατά τις συζητήσεις που διεξάγονται στο 
πλαίσιο της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον 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))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Giovanni La Via

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τελευταία χρόνια η ΚΓΠ έχει αποτελέσει αντικείμενο σημαντικής μεταρρυθμιστικής 
διαδικασίας. Το παρόν στάδιο έχει θεμελιώδη σημασία για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της 
μεγαλύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να αντιμετωπισθούν 
κατάλληλα οι σημαντικές προκλήσεις που μας περιμένουν στο μέλλον. Η ΚΓΠ πρέπει να 
διασφαλίζει βασικά δημόσια αγαθά στην κοινωνία μας: επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
ανάπτυξη· πρέπει να δίνει επίσης συγκεκριμένη απάντηση στην περιβαλλοντική και 
κλιματική κρίση. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, πρέπει να στηρίζει επαρκώς το 
εισόδημα των γεωργών και το επίπεδο απασχόλησης στον γεωργικό τομέα, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές.

Για να επιτευχθεί αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρήσει η ΚΓΠ το ίδιο επίπεδο 
χρηματοδότησης στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μετά το Brexit και άλλες 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες απαιτείται ισχυρότερη 
στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η ανάγκη χρηματοδότησης νέων πολιτικών είναι 
απόλυτα κατανοητή, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται σε βάρος της μίας και παραδοσιακής 
κοινής πολιτικής της ΕΕ, από την οποία επί σειρά δεκαετιών απαιτείται η εκπλήρωση νέων 
και δύσκολων καθηκόντων.

Η νέα πρόταση της Επιτροπής εισάγει ένα νέο μοντέλο, το οποίο βασίζεται σε εννέα στόχους 
και δίνει έμφαση στους στόχους πολιτικής που σχετίζονται με το περιβάλλον και την 
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κλιματική αλλαγή. Προτείνω να τροποποιηθούν δύο από τους εννέα στόχους, ώστε να είναι 
πιο συνεπείς με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Η πρόταση καθορίζει ένα νέο 
πρότυπο, που αφήνει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη μέσω των στρατηγικών τους 
σχεδίων, και μια στροφή προς μια πολιτική που βασίζεται περισσότερο στις επιδόσεις.

Ωστόσο, μολονότι θεωρώ θετικές τις νέες ενισχυμένες προϋποθέσεις, καθώς και τις 
δυνατότητες του υποχρεωτικού οικολογικού προγράμματος, το οποίο θα μπορούσε να 
ανταμείβει τους γεωργούς που συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ και των εθνικών στόχων, η νέα αυτή πρόταση αφήνει, κατά 
τη γνώμη μου, μεγάλη διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη όσον αφορά τις δαπάνες για τους 
πόρους και τον καθορισμό του επιπέδου φιλοδοξίας. Αυτό θα μπορούσε δυστυχώς να 
οδηγήσει σε μια κατάσταση στην οποία θα έχουμε 27 γεωργικές πολιτικές, με αποτέλεσμα να 
χαθεί η κοινή «ψυχή» της ΚΓΠ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σκοπεύω να ενισχύσω τις 
κοινές πτυχές της πρότασης, προσθέτοντας ορισμένα στοιχεία στη βασική πράξη και 
μειώνοντας τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Φυσικά, θεωρώ ότι ένας ορισμένος 
βαθμός ευελιξίας είναι ένα θετικό, και σύμφωνο με την αρχή της επικουρικότητας, στοιχείο, 
αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν το μέλλον της γεωργίας 
ακολουθώντας διαφορετικές κατευθύνσεις και αντιμετωπίζοντας τους γεωργούς με εντελώς 
διαφορετικούς τρόπους για την ίδια εργασία και τις ίδιες δραστηριότητες.

Επιπλέον, η νέα ΚΓΠ με γνώμονα τις επιδόσεις απαιτεί ένα ισχυρό πλαίσιο, ικανό να 
εξασφαλίζει ορθή αξιολόγηση και παρακολούθηση των επιδόσεων της πολιτικής, σε σχέση 
με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται σε κάθε κράτος μέλος. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αποφεύγοντας τα κενά, και να διασφαλίσουμε, επομένως, 
ισχυρή λογοδοσία για τα έξοδα και τα αποτελέσματα. 

Επιπλέον, η πρόταση προβλέπει επίσης ένα ορισμένο επίπεδο ευελιξίας για τα κράτη μέλη 
όσον αφορά τις μεταφορές μεταξύ κονδυλίων, έως και 15 % των άμεσων ενισχύσεων 
μπορούν να μεταφερθούν στα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ και αντιστρόφως, και υψηλότερο 
ποσοστό μπορεί να μεταφερθεί μόνο από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα για παρεμβάσεις 
που αφορούν περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Θεωρώ προσφορότερο να 
επιτρέπονται οι μεταφορές μόνο από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα.

Θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι η πρόκληση στο μέλλον δεν θα είναι μόνο να 
παράγουμε μεγαλύτερες ποσότητες ασφαλών και υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων, 
αλλά να παράγουμε επίσης τρόφιμα με πιο αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των γεωργών μας και παρέχοντάς τους, επομένως, δίκαιη 
οικονομική ανταμοιβή για τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινωνικό 
σύνολο. Στην κατεύθυνση αυτή, χαιρετίζω το γεγονός ότι η πρόταση εστιάζει στους νέους. 
Πιστεύω ακράδαντα ότι οι νέοι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ΚΓΠ μετά το 2020: 
χωρίς μια ισχυρότερη δράση προς την κατεύθυνση αυτή, η ευρωπαϊκή γεωργία – και όχι μόνο 
– δεν έχει μέλλον.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι καλούμαστε να αποφασίσουμε σε μια χρονική 
στιγμή κατά την οποία το Κοινοβούλιο οδεύει προς το τέλος της θητείας του. Είναι προφανές 
ότι πρόθεσή μας είναι να κλείσουμε τις εκκρεμούσες νομοθετικές εργασίες, 
συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής αυτής νομοθετικής πράξης, παρά τον περιορισμένο 
διαθέσιμο χρόνο και την έλλειψη γνώσεων σχετικά με τους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι 
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για την ΚΓΠ στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις 
είναι σε εξέλιξη. Ο καθορισμός των λεπτομερειών μιας τέτοιας πολιτικής χωρίς να είναι 
γνωστό το ακριβές ποσό των διαθέσιμων πόρων δεν είναι εύκολος. Για τους λόγους αυτούς, 
κρίνεται σκόπιμο να αναβληθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού έως 
το 2023, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση από την τρέχουσα ΚΓΠ στο 
νέο μοντέλο του μέλλοντος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των 
τροφίμων και της γεωργίας», της 29ης 
Νοεμβρίου 2017, εκτίθενται οι 
προκλήσεις, οι στόχοι και οι 
προσανατολισμοί για την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Οι στόχοι 
αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
ανάγκη να καταστεί η ΚΓΠ μια πολιτική 
που θα εστιάζει περισσότερο στα 
αποτελέσματα, θα ενισχύει τον 
εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και 
κλιματικής βιωσιμότητας του γεωργικού 
και δασοκομικού τομέα και των αγροτικών 
περιοχών, και θα συμβάλλει στη μείωση 
του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με 
νομοθεσία της Ένωσης.

(1) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των 
τροφίμων και της γεωργίας», της 29ης 
Νοεμβρίου 2017, εκτίθενται οι 
προκλήσεις, οι στόχοι και οι 
προσανατολισμοί για την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Οι στόχοι 
αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
ανάγκη να καταστεί η ΚΓΠ μια 
αγοραστρεφής πολιτική που θα εστιάζει 
περισσότερο στα αποτελέσματα, θα 
ενισχύει τον εκσυγχρονισμό και τη 
βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής 
και κλιματικής βιωσιμότητας του 
γεωργικού και δασοκομικού τομέα και των 
αγροτικών περιοχών, και θα συμβάλλει 
στη μείωση του διοικητικού φόρτου που 
συνδέεται με νομοθεσία της Ένωσης. Η 
νέα πολιτική θα πρέπει επίσης να θεσπίζει 
απλουστευμένες διαδικασίες για τους 
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δικαιούχους οι οποίοι θα πρέπει να 
λαμβάνουν δίκαιο εισόδημα. Προκειμένου 
η ΚΓΠ να επιτύχει αυτούς τους στόχους, 
είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρήσει 
το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-
2027 όπως και κατά την περίοδο 2014-
2020.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η ΚΓΠ εξακολουθεί να 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από αυτήν 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο 
αυτάρκειας των πολιτών της Ένωσης. Ως 
εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
καταβληθούν προσπάθειες για να 
επιβραδυνθεί η σταδιακή εγκατάλειψη 
της γεωργικής δραστηριότητας μέσω της 
διατήρησης μιας ισχυρής ΚΓΠ, με 
επαρκείς πόρους, προκειμένου να 
αμβλυνθεί το φαινόμενο της ερήμωσης 
των αγροτικών περιοχών και να 
συνεχιστεί η ικανοποίηση των 
προσδοκιών των καταναλωτών όσον 
αφορά το περιβάλλον, την επισιτιστική 
ασφάλεια και την καλή μεταχείριση των 
ζώων. Δεδομένων των προκλήσεων που 
πρέπει να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί 
της Ένωσης για να ανταποκριθούν στις 
νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις και σε ένα 
υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής 
φιλοδοξίας, σε ένα πλαίσιο αστάθειας των 
τιμών και μεγαλύτερου ανοίγματος των 
ενωσιακών συνόρων στις εισαγωγές από 
τρίτες χώρες, κρίνεται σκόπιμο να 
διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ 
στο ίδιο τουλάχιστον επίπεδο με την 
περίοδο 2014-2020. 
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς 
αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο 
εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Στην ΚΓΠ που 
βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει 
τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές 
προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως 
προς την επίτευξη των στόχων και τον 
τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά 
δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς 
αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο 
εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου, ιδίως για τους 
τελικούς δικαιούχους. Στην ΚΓΠ που 
βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει 
τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές 
προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως 
προς την επίτευξη των στόχων και τον 
τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα και, 
παράλληλα, η διασφάλιση ότι δεν 
υπονομεύεται ο κοινός χαρακτήρας της 
ΚΓΠ αναμένεται να καταστήσουν δυνατή 
την καλύτερη συνεκτίμηση των τοπικών 
συνθηκών και αναγκών, με την κατάλληλη 
προσαρμογή της στήριξης για τη 
μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η απλούστευση πρέπει να λειτουργεί προς όφελος του γεωργού με παράλληλη διατήρηση μιας 
κοινής πολιτικής.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η χρήση κοινών ορισμών που 
δημιουργήθηκαν αποκλειστικά σε επίπεδο 
Ένωσης δυσκολεύει τα κράτη μέλη στο να 
ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές τους 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει 
να έχουν την ευελιξία να διευκρινίζουν 
ορισμένους ορισμούς στο στρατηγικό τους 
σχέδιο για την ΚΓΠ. Ωστόσο, για να 
εξασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού, 
θα πρέπει να καθοριστεί ένα ορισμένο 
πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης που να 
συνιστά και καθορίζει τα απαραίτητα 
βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να 
περιληφθούν στους ορισμούς αυτούς 
(«ορισμοί πλαισίου»).

(3) Η χρήση κοινών ορισμών που 
δημιουργήθηκαν αποκλειστικά σε επίπεδο 
Ένωσης δυσκολεύει τα κράτη μέλη στο να 
ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές τους 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει 
να έχουν κάποιο επίπεδο ευελιξίας ώστε 
να διευκρινίζουν ορισμένους ορισμούς στο 
στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ. 
Ωστόσο, για να εξασφαλιστούν οι ίσοι όροι 
ανταγωνισμού, θα πρέπει να καθοριστεί 
ένα ορισμένο πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης 
που να συνιστά και καθορίζει τα 
απαραίτητα βασικά στοιχεία τα οποία θα 
πρέπει να περιληφθούν στους ορισμούς 
αυτούς («ορισμοί πλαισίου»).

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν κάποιον βαθμό ευελιξίας στην υλοποίηση των μέτρων, 
αλλά αυτό δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τον κοινοτικό χαρακτήρα της πολιτικής. Η ΚΓΠ 
πρέπει να βασίζεται σε κοινούς κανόνες της ΕΕ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για τη διατήρηση των ουσιωδών 
στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης ώστε να 
διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα μεταξύ 
των αποφάσεων των κρατών μελών, χωρίς 
ωστόσο να περιοριστούν τα κράτη μέλη 
για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, 
πρέπει να καθοριστεί ένας ορισμός 
πλαισίου για την «γεωργική έκταση». Οι 
σχετικοί ορισμοί πλαισίου για τις 
«αρόσιμες εκτάσεις», τις «μόνιμες 
καλλιέργειες» και τους «μόνιμους 
λειμώνες» θα πρέπει να καθοριστούν με 
τέτοιο ευρύ τρόπο ώστε να επιτρέψουν στα 

(5) Για τη διατήρηση των κοινών 
στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης ώστε να 
διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα μεταξύ 
των αποφάσεων των κρατών μελών, η ίση 
μεταχείριση μεταξύ των Ευρωπαίων 
γεωργών, χωρίς ωστόσο να περιοριστούν 
τα κράτη μέλη για την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης, πρέπει να καθοριστεί 
ένας ορισμός πλαισίου για την «γεωργική 
έκταση». Οι σχετικοί ορισμοί πλαισίου για 
τις «αρόσιμες εκτάσεις», τις «μόνιμες 
καλλιέργειες» και τους «μόνιμους 
λειμώνες» θα πρέπει να καθοριστούν με 
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κράτη μέλη να καθορίσουν τους περαιτέρω 
ορισμούς σύμφωνα με τις τοπικές 
συνθήκες. Ο ορισμός πλαισίου για τις 
«αρόσιμες εκτάσεις» πρέπει να καθοριστεί 
κατά τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να καλύπτουν διαφορετικές μορφές 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συστήματος όπως η γεωργική και η 
καλλιεργήσιμη έκταση με θάμνους και 
δέντρα. Για αυτό το λόγο πρέπει να 
συμπεριληφθούν και οι εκτάσεις που 
βρίσκονται σε αγρανάπαυση ώστε να 
διασφαλιστεί η αποσυνδεδεμένη φύση των 
παρεμβάσεων. Ο ορισμός πλαισίου για τις 
«μόνιμες καλλιέργειες» πρέπει να 
περιλαμβάνει τόσο τις εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται πραγματικά για την 
παραγωγή όσο και τις εκτάσεις, καθώς και 
τα φυτώρια και τα δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη. Ο ορισμός του πλαισίου για 
τους «μόνιμους λειμώνες» θα πρέπει να 
καθοριστεί κατά τέτοιο τρόπο που να 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν 
περαιτέρω κριτήρια και να τους επιτρέπει 
επίσης να συμπεριλαμβάνουν και άλλα 
είδη εκτός από χόρτα ή άλλες ποώδεις 
χορτονομές στις οποίες μπορούν να 
βοσκήσουν ή στις οποίες θα μπορούν να 
παράγουν ζωοτροφές, είτε αυτές 
χρησιμοποιούνται για πραγματική 
παραγωγή είτε όχι.

τέτοιο ευρύ τρόπο ώστε να επιτρέψουν στα 
κράτη μέλη να καθορίσουν τους περαιτέρω 
ορισμούς σύμφωνα με τις τοπικές 
συνθήκες και τις παραδοσιακές 
πρακτικές. Ο ορισμός πλαισίου για τις 
«αρόσιμες εκτάσεις» πρέπει να καθοριστεί 
κατά τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να καλύπτουν διαφορετικές μορφές 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συστήματος όπως η γεωργοδασοκομία και 
οι αρόσιμες εκτάσεις με θάμνους και 
δέντρα. Για αυτό το λόγο πρέπει να 
συμπεριληφθούν και οι εκτάσεις που 
βρίσκονται σε αγρανάπαυση ώστε να 
διασφαλιστεί η αποσυνδεδεμένη φύση των 
παρεμβάσεων. Ο ορισμός πλαισίου για τις 
«μόνιμες καλλιέργειες» πρέπει να 
περιλαμβάνει τόσο τις εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται πραγματικά για την 
παραγωγή όσο και τις εκτάσεις που δεν 
χρησιμοποιούνται πραγματικά για την 
παραγωγή, καθώς και τα φυτώρια και τα 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Ο 
ορισμός πλαισίου για τους «μόνιμους 
λειμώνες» θα πρέπει να καθοριστεί κατά 
τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να καθορίζουν περαιτέρω κριτήρια 
και να τους επιτρέπει επίσης να 
συμπεριλαμβάνουν και άλλα είδη εκτός 
από χόρτα ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά 
φυτά που προσφέρονται για βοσκή, 
μπορούν να παρέχουν εκτάσεις 
αναζήτησης τροφής για τους 
επικονιαστές, ή να παράγουν ζωοτροφές, 
είτε αυτές χρησιμοποιούνται για 
πραγματική παραγωγή είτε όχι.

Αιτιολόγηση

Η προστασία των μόνιμων λειμώνων σε ορισμένες περιοχές εξαρτάται από παραδοσιακές 
πρακτικές και πολλοί μόνιμοι βοσκότοποι χαμηλών εισροών αποτελούν σημαντικές εκτάσεις 
αναζήτησης τροφής για τους επικονιαστές.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι συνέργειες μεταξύ του ΕΓΤΑΑ 
και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας από το 
ΕΓΤΑΑ, και ιδίως εκείνων που απορρέουν 
από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
για την «γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», που οδηγούν σε 
καινοτομίες στον γεωργικό τομέα και στις 
αγροτικές περιοχές.

(6) Οι συνέργειες μεταξύ του ΕΓΤΑΑ 
και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας από το 
ΕΓΤΑΑ, και ιδίως εκείνων που απορρέουν 
από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
για την «γεωργική παραγωγικότητα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα», που 
οδηγούν σε καινοτομίες οι οποίες έχουν 
άμεσο θετικό αντίκτυπο στον γεωργικό 
τομέα και στις αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι επιδόσεις της ΚΓΠ, η 
στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να 
στοχεύει στους πραγματικούς γεωργούς. 
Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει 
κοινή προσέγγιση σε ότι αφορά αυτή τη 
στήριξη, θα πρέπει να καθοριστεί ένας 
ορισμός πλαισίου για τον «πραγματικό 
γεωργό» με τα ουσιαστικά στοιχεία που 
πρέπει να διαθέτει. Βάσει του πλαισίου 
αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται 
πραγματικοί γεωργοί βάσει προϋποθέσεων 
όπως οι δοκιμές εισοδήματος, η εισροή 
γεωργικής εργασίας, το αντικείμενο της 
επιχείρησης και η εγγραφή στα μητρώα. 
Επίσης, δεν θα πρέπει να αποκλείει τη 
στήριξη πολυπαραγωγών γεωργών που 
δραστηριοποιούνται σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις αλλά ασχολούνται και με 

(9) Προκειμένου να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι επιδόσεις της ΚΓΠ, η 
στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να 
στοχεύει στους πραγματικούς γεωργούς. 
Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει 
κοινή προσέγγιση σε ότι αφορά αυτή τη 
στήριξη, θα πρέπει να καθοριστεί ένας 
ορισμός πλαισίου για τον «πραγματικό 
γεωργό» με τα ουσιαστικά στοιχεία που 
πρέπει να διαθέτει. Βάσει του πλαισίου 
αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται 
πραγματικοί γεωργοί βάσει προϋποθέσεων 
όπως οι δοκιμές εισοδήματος, η εισροή 
γεωργικής εργασίας, το αντικείμενο της 
επιχείρησης και η εγγραφή στα μητρώα. 
Επίσης, δεν θα πρέπει να αποκλείει τη 
στήριξη πολυπαραγωγών γεωργών που 
δραστηριοποιούνται σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και συμβάλλουν στη 
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μη γεωργικές δραστηριότητες εκτός της 
εκμετάλλευσής τους, καθώς οι πολλαπλές 
δραστηριότητές τους συχνά ενισχύουν τον 
κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών 
περιοχών.

βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα, αλλά 
ασχολούνται και με μη γεωργικές 
δραστηριότητες εκτός της εκμετάλλευσής 
τους, καθώς οι πολλαπλές δραστηριότητές 
τους συχνά ενισχύουν τον 
κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών 
περιοχών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή μεταξύ των τύπων παρεμβάσεων 
άμεσων ενισχύσεων και των τύπων 
παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης κατά 
την επίτευξη του στόχου της ανανέωσης 
των γενεών, θα πρέπει να καθοριστεί σε 
επίπεδο Ένωσης ένα ορισμός πλαισίου για 
τον «νεαρό αγρότη» με τα ουσιαστικά 
στοιχεία που πρέπει να διαθέτει.

(10) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή μεταξύ των τύπων παρεμβάσεων 
άμεσων ενισχύσεων και των τύπων 
παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης κατά 
την επίτευξη του στόχου της ανανέωσης 
των γενεών ο οποίος είναι καίριας 
σημασίας, θα πρέπει να καθοριστεί σε 
επίπεδο Ένωσης ένα ορισμός πλαισίου για 
τον «νέο γεωργό» με τα ουσιαστικά γενικά 
στοιχεία που πρέπει να διαθέτει, ο οποίος 
δεν πρέπει να είναι περιοριστικός, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος 
νεοεισερχόμενων στον τομέα και να 
αποτυπωθούν οι επιτόπιες 
πραγματικότητες στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Τα προηγούμενα σχετικά προγράμματα στήριξης ήταν υπερβολικά περιοριστικά και είχαν ως 
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των νέων αγροτών από τη στήριξη.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Είναι απαραίτητο για το μέλλον 
της Ευρώπης και του πλανήτη να 
καταργήσει η Ένωση επειγόντως τη 
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στήριξη προς τους γεωργούς που δεν 
ασκούν περιβαλλοντικά και κλιματικά 
βιώσιμες δραστηριότητες.

Αιτιολόγηση

Europas skattebetalare ska inte sponsra verksamhet som bidrar till klimatet och miljöns 
förstörelse. Därför är det viktigt att jordbruksfonden och fonden för landsbygdsutveckling 
belönar de verksamheter som säkrar vår mattillgång på ett ekologiskt hållbart sätt. Planeten 
står inför en klimatkris, där vi på en europeisk nivå har stora möjligheter att göra skillnad. 
Samtidigt finns det många lant- och jordbrukare som tar stort ansvar för miljö och klimat - 
men dom behöver bli fler. Europa ska gå före i både klimat och miljöfrågan och bör därför 
snarast fasa ut jordbruksstöd till verksamheter som inte bidrar till den målsättningen. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör bemöta medborgarnas oro när det gäller hållbar 
jordbruksproduktion, samtidigt som man tar hänsyn till jordbrukarnas svårigheter att 
förutsäga produktion och efterfrågan. Därför bör stödet bibehållas, men gå till hållbar 
produktion.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να δοθεί ουσία στους 
στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς 
και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον 
πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθεί για ένα σύνολο γενικών 
στόχων που αντικατοπτρίζουν τους 
προσανατολισμούς οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας». Ένα σύνολο ειδικών στόχων θα 
πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω σε 
επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί από τα 
κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ. Ενόψει της ισορροπίας 
μεταξύ των διαστάσεων της βιώσιμης 
ανάπτυξης, σύμφωνα με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων, οι συγκεκριμένοι αυτοί 
στόχοι θα πρέπει να μεταφέρουν τους 
γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο 

(11) Προκειμένου να δοθεί ουσία στους 
στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με 
παράλληλη προστασία του κοινοτικού 
χαρακτήρα της, καθώς και να 
διασφαλιστεί ότι η Ένωση αντιμετωπίζει 
επαρκώς τις πλέον πρόσφατες προκλήσεις 
της, και τις διεθνείς δεσμεύσεις της, είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί για ένα σύνολο 
γενικών στόχων που αντικατοπτρίζουν 
τους προσανατολισμούς οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας». Ένα σύνολο ειδικών στόχων θα 
πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω σε 
επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί από τα 
κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ. Προκειμένου να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ των διαστάσεων της 
βιώσιμης ανάπτυξης, με παράλληλη 
διατήρηση των αρχών της δίκαιης 
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συγκεκριμένες προτεραιότητες και να 
λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το κλίμα, 
την ενέργεια και το περιβάλλον.

αντιμετώπισης και της ισότητας, θα 
πρέπει να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα για να επιτύχουν όλους 
τους ειδικούς στόχους. Οι ειδικοί αυτοί 
στόχοι θα πρέπει να μεταφέρουν τους 
γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο 
συγκεκριμένες προτεραιότητες και να 
λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το κλίμα, 
την ενέργεια, την καλή μεταχείριση των 
ζώων, και το περιβάλλον.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Μια εξυπνότερη, πιο σύγχρονη και 
βιώσιμη ΚΓΠ πρέπει να ενστερνιστεί την 
έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να 
υπηρετήσει τη πολυ-λειτουργικότητα των 
συστημάτων γεωργίας, δασοκομίας και 
τροφίμων της Ένωσης, να επενδύσει στην 
τεχνολογική ανάπτυξη και την 
ψηφιοποίηση καθώς και να βελτιώσει την 
πρόσβαση σε σωστές, αμερόληπτες, 
συναφείς και νέες γνώσεις.

(12) Μια πιο αγροοικολογική, σύγχρονη 
και βιώσιμη ΚΓΠ πρέπει να ενστερνιστεί 
την έρευνα και την καινοτομία 
προκειμένου να υπηρετήσει την 
πολυλειτουργικότητα των συστημάτων 
γεωργίας, δασοκομίας και τροφίμων της 
Ένωσης, να επενδύσει στην τεχνολογική 
ανάπτυξη και την ανάπτυξη 
αγροοικολογικών πρακτικών, καθώς και 
να βελτιώσει την πρόσβαση σε σωστές, 
αμερόληπτες, συναφείς και νέες γνώσεις 
και τη διάδοσή τους.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο 
άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα 
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πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να 
στοχεύουν στην εξάλειψη των 
ανισοτήτων, στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
στην ενσωμάτωση της οπτικής του 
φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού. Τα Ταμεία 
δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις 
που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή 
διαχωρισμού, διάκρισης ή αποκλεισμού. 
Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει να 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της βιώσιμης 
ανάπτυξης και σύμφωνα με τη Σύμβαση 
του Aarhus και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου διατήρησης, 
προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας 
του περιβάλλοντος και καταπολέμησης 
της κλιματικής αλλαγής, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 11 και στο άρθρο 191 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, με παράλληλη 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει».

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Το μοντέλο υλοποίησης δεν θα 
πρέπει να οδηγήσει σε μια κατάσταση 
στην οποία θα έχουμε 27 διαφορετικές 
εθνικές γεωργικές πολιτικές, με 
αποτέλεσμα να απειλείται το κοινό 
πνεύμα της ΚΓΠ και να δημιουργούνται 
στρεβλώσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διαθέτουν έναν ορισμένο βαθμό 
ευελιξίας εντός ενός ισχυρού κοινού 
κανονιστικού πλαισίου.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι άμεσες ενισχύσεις 
εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδες 
στοιχείο για την εξασφάλιση δίκαιης 
εισοδηματικής στήριξης των γεωργών, 
προκειμένου να προωθηθεί ένας έξυπνος 
και ανθεκτικός γεωργικός τομέας. Ομοίως, 
είναι απαραίτητες οι επενδύσεις για την 
αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισμό, την 
καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τη 
βελτίωση της ανταμοιβής της γεωργικής 
αγοράς.

(14) Οι άμεσες ενισχύσεις 
εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδες 
στοιχείο για την εξασφάλιση δίκαιης 
εισοδηματικής στήριξης των γεωργών, 
προκειμένου να προωθηθεί ένας έξυπνος 
και ανθεκτικός γεωργικός τομέας, με 
ισχυρή έμφαση στις στοχευμένες 
ενισχύσεις για το περιβάλλον, το κλίμα 
και την καλή μεταχείριση των ζώων, 
καθώς και στην τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας. Ομοίως, είναι 
απαραίτητες οι επενδύσεις για την 
αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισμό, την 
καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τη 
βελτίωση της ανταμοιβής της γεωργικής 
αγοράς. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις 
κοινωνικές προκλήσεις και σε θέματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, τόσο ο 
μετριασμός της όσο και η προσαρμογή σε 
αυτήν, κατά τρόπο που να ωφελεί τους 
γεωργούς.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, η αλλαγή του κλίματος και η 
συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και 
κρίσεις υγειονομικού και 

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, η απουσία ρητρών 
αμοιβαιότητας στις εμπορικές συμφωνίες 
με τρίτες χώρες, η αλλαγή του κλίματος 
και η συναφής συχνότητα και σοβαρότητα 
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φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για 
αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την 
τελική ευθύνη για το σχεδιασμό των 
στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα 
αγροκτήματά τους, πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί 
η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί 
θα μπορούν να αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τη διαχείριση του κινδύνου, 
προκειμένου οι γεωργοί να έχουν επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, 
κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
παροχή συμβουλών.

των ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς 
και κρίσεις υγειονομικού και 
φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για 
αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την 
τελική ευθύνη για τον σχεδιασμό των 
στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα 
αγροκτήματά τους και για τη βελτίωση 
της ανθεκτικότητας των αγροκτημάτων 
τους, πρέπει να δημιουργηθεί ένα ισχυρό 
πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για τον 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί 
θα μπορούν να αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τη διαχείριση του κινδύνου, 
προκειμένου οι γεωργοί να έχουν επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, 
κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
παροχή συμβουλών.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της δράσης για το κλίμα και 
η συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών της Ένωσης αποτελούν πολύ 
μεγάλη προτεραιότητα για το μέλλον της 
γεωργίας και της δασοκομίας της Ένωσης. 
Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα 
πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη 
φιλοδοξία σε ό,τι αφορά αυτούς τους 
στόχους. Δυνάμει του μοντέλου 
λειτουργίας, τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και της αλλαγής του 
κλίματος θα πρέπει να καθοδηγούνται από 
τα αποτελέσματα και το άρθρο 11 της 
ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
θεωρηθεί υποχρέωση επιτεύξεως 

(16) Η στήριξη και η βελτίωση της 
περιβαλλοντικής προστασίας, της 
βιοποικιλότητας και της γενετικής 
ποικιλότητας στο γεωργικό σύστημα, 
καθώς και της δράσης για το κλίμα και η 
συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
της Ένωσης αποτελούν πολύ μεγάλη 
προτεραιότητα για το μέλλον της γεωργίας 
και της δασοκομίας της Ένωσης. 
Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα 
πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη 
φιλοδοξία σε ό,τι αφορά αυτούς τους 
στόχους. Δυνάμει του μοντέλου 
υλοποίησης, τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και της αλλαγής του 
κλίματος θα πρέπει να καθοδηγούνται από 
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συγκεκριμένου αποτελέσματος. τα αποτελέσματα και το άρθρο 11 της 
ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
θεωρηθεί υποχρέωση επιτεύξεως 
συγκεκριμένου αποτελέσματος.

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές 
στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 
προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών 
ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις 
δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων σε 
συνδεσιμότητα, υποδομές και βασικές 
υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων, 
είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση 
του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις 
περιοχές αυτές, σύμφωνα με τη δήλωση 
του Cork 2.0., ιδίως μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των 
γενεών, με την προσέλκυση θέσεων 
απασχόλησης και ανάπτυξης της 
Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την 
ανανέωση των γενεών και την ανάπτυξη 
«έξυπνων χωριών» σε ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 
Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές 
στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 
προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών 
ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις 
δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων σε 
συνδεσιμότητα, υποδομές και βασικές 
υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων, 
είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση 
του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις 
περιοχές αυτές, σύμφωνα με τη διακήρυξη 
του Cork 2.0., ιδίως μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των 
γενεών, με την προσέλκυση θέσεων 
απασχόλησης και ανάπτυξης της 
Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την 
ανανέωση των γενεών, τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγροτική 
οικονομία και την ανάπτυξη «έξυπνων 
χωριών» σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή 
ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές 
και, παράλληλα, να προστατεύουν τους 
φυσικούς πόρους. Στα πλαίσια αυτό, τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα και η χρήση της 
εγγύησης του InvestEU μπορούν να 
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση και την ενίσχυση της 
αναπτυξιακής ικανότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων. 
Υπάρχει δυναμικό για ευκαιρίες 
απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές για 
τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους 
τρίτων χωρών, με την προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσής 
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τους, ειδικά στο πλαίσιο των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να 
εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, το 
οποίο πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσβαση 
ανά πάσα στιγμή σε επαρκή, ασφαλή και 
θρεπτική τροφή. Επιπλέον, θα πρέπει να 
συμβάλει στη βελτίωση της ανταπόκρισης 
της γεωργίας της Ένωσης στις νέες 
κοινωνικές απαιτήσεις όσον αφορά τα 
τρόφιμα και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων και της βιώσιμης 
γεωργικής παραγωγής, της υγιεινότερης 
διατροφής, των απορριμμάτων τροφίμων 
και της καλής διαβίωσης των ζώων. Η 
ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί 
την παραγωγή με συγκεκριμένα και 
πολύτιμα χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα 
θα βοηθά τους αγρότες να προσαρμόζουν 
εκ των προτέρων την παραγωγή τους 
σύμφωνα με τα μηνύματα της αγοράς και 
τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

(17) Η ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να 
εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, το 
οποίο πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσβαση 
ανά πάσα στιγμή σε επαρκή, ασφαλή, 
υγιεινή και θρεπτική τροφή. Επιπλέον, θα 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης 
στις νέες κοινωνικές απαιτήσεις όσον 
αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων και της βιώσιμης 
γεωργικής παραγωγής, της υγιεινότερης 
διατροφής, των απορριμμάτων τροφίμων 
και της καλής διαβίωσης των ζώων. Η 
ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί 
τη βιώσιμη παραγωγή με συγκεκριμένα 
και πολύτιμα χαρακτηριστικά ενώ 
παράλληλα θα βοηθά τους αγρότες να 
προσαρμόζουν εκ των προτέρων την 
παραγωγή τους σύμφωνα με τα μηνύματα 
της αγοράς και τις απαιτήσεις των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Σύμφωνα με τη δέσμευση για το 
θεματολόγιο του 2030 και τη συμφωνία 
του Παρισιού και με τα συμπεράσματα 
της Διεθνούς αξιολόγησης της γεωργικής 
γνώσης, επιστήμης και τεχνολογίας για 
την ανάπτυξη, καθώς και με τις 
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συστάσεις της ειδικής εισηγήτριας του 
ΟΗΕ για το δικαίωμα στη διατροφή, η 
Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει 
να μεταβούν σε ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό 
σύστημα τροφίμων και γεωργίας. Η 
πορεία προς τη μετάβαση αυτή θα πρέπει 
να εστιάζεται στην προώθηση 
διαφοροποιημένων, βιώσιμων και 
ανθεκτικών γεωργικών πρακτικών, οι 
οποίες συμβάλλουν στην προστασία και 
τη βελτίωση των φυσικών πόρων, στην 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων και της 
ικανότητάς τους να προσαρμόζονται στην 
κλιματική αλλαγή και να τη μετριάζουν, 
ιδιαίτερα μέσω της προσαρμογής της 
ζωικής παραγωγής σε οικολογικές 
φέρουσες ικανότητες, της 
ελαχιστοποίησης της εξάρτησης από μη 
βιώσιμες εισροές, συμπεριλαμβανομένων 
των ορυκτών πηγών ενέργειας, και της 
σταδιακής βελτίωσης της 
βιοποικιλότητας και της ποιότητας του 
εδάφους.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Ενώ το σχέδιο δράσης κατά της 
μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της 
προσέγγισης «Μία υγεία» θεωρεί ότι ο 
εμβολιασμός αποτελεί μια οικονομικά 
αποδοτική παρέμβαση δημόσιας υγείας 
για την καταπολέμηση της μικροβιακής 
αντοχής, το σχετικά υψηλότερο κόστος 
της διάγνωσης, των αντιμικροβιακών 
εναλλακτικών και του εμβολιασμού σε 
σύγκριση με τα συμβατικά αντιβιοτικά 
αποτελούν εμπόδιο στην αύξηση του 
ποσοστού εμβολιασμού των ζώων.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17γ) Για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων της ΚΓΠ, αλλά 
και των κοινωνικών απαιτήσεων όσον 
αφορά την αυξημένη ασφάλεια των 
τροφίμων, θα πρέπει να προωθηθεί η 
χρήση προϊόντων λίπανσης με πολύ 
χαμηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός της ΕΕ για τα λιπάσματα, ο οποίος εκδόθηκε πρόσφατα και τροποποιεί τους 
κανονισμούς αριθ. 1069/2009 και αριθ. 1107/2009, περιέχει αρκετές διατάξεις για την 
επισήμανση σχετικά με τα βαρέα μέταλλα, όπως το κάδμιο και το αρσενικό, ιδίως σε 
φωσφορικά άλατα. Η επισήμανση θα επιτρέψει στους γεωργούς να γνωρίζουν πλήρως την 
ποσότητα ρύπων που υπάρχουν στα προϊόντα λίπανσης που χρησιμοποιούν. Οι εν λόγω 
διατάξεις σχετικά με την επισήμανση θα πρέπει να προάγουν μια περισσότερο βιώσιμη γεωργία, 
σύμφωνα με τους οικολογικούς στόχους της ΚΓΠ και την προώθηση προτύπων υψηλής 
ποιότητας στην ΕΕ.

Τροπολογία 21

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 

(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 
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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 
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].

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 και το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ). Στόχος της συμβατότητας 
είναι η συμβολή στην ανάπτυξη αειφόρου 
γεωργίας μέσω της ευαισθητοποίησης των 
δικαιούχων για την ανάγκη τήρησης των 
βασικών αυτών προτύπων. Οι δικαιούχοι 
θα πρέπει επίσης να αποζημιώνονται 
δεόντως για την τήρηση αυτών των 
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 μεταχείριση 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].

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Το πλαίσιο των προτύπων της (22) Το πλαίσιο των προτύπων της 
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ΚΓΠΚ έχει ως στόχο να συμβάλει στον 
μετριασμό και την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές, στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων όσον αφορά τα ύδατα, 
στην προστασία και την ποιότητα του 
εδάφους και στην προστασία και ποιότητα 
της βιοποικιλότητας. Το πλαίσιο θα πρέπει 
να ενισχυθεί ώστε να ληφθούν ιδίως υπόψη 
οι πρακτικές που έχουν τεθεί μέχρι το 2020 
στο πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού 
των άμεσων ενισχύσεων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης 
βελτίωσης της βιωσιμότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ιδίως της 
διαχείρισης των θρεπτικών συστατικών. 
Αναγνωρίζεται ότι κάθε ΚΓΠΚ συμβάλλει 
σε πολλαπλούς στόχους. Για την εφαρμογή 
του πλαισίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ορίσουν ένα εθνικό πρότυπο για κάθε ένα 
από τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί σε 
επίπεδο Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 
περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, των 
υφιστάμενων γεωργικών συνθηκών, της 
χρήσης της γης, της αμειψισποράς, των 
γεωργικών πρακτικών και δομών. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καθορίσουν άλλα εθνικά πρότυπα που 
σχετίζονται με τους κύριους στόχους που 
ορίζονται στο Παράρτημα III προκειμένου 
να βελτιωθεί η περιβαλλοντική και 
κλιματική απόδοση του πλαισίου ΚΓΠΚ. 
Προκειμένου να στηριχθούν τόσο οι 
αγρονομικές όσο και οι περιβαλλοντικές 
επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
στο πλαίσιο της ΚΓΠΚ, θα καταρτιστούν 
σχέδια διαχείρισης των θρεπτικών 
συστατικών με τη βοήθεια ειδικού 
ηλεκτρονικού εργαλείου αγροτικής 
βιωσιμότητας το οποίο θα διαθέτουν τα 
κράτη μέλη σε μεμονωμένους γεωργούς. 
Το εργαλείο πρέπει να στηρίζει τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τη γεωργική 
εκμετάλλευση, αρχής γενομένης από τις 
ελάχιστες λειτουργίες διαχείρισης 
θρεπτικών ουσιών. Μια ευρεία 
διαλειτουργικότητα και ο σπονδυλωτός 

ΚΓΠΚ έχει ως στόχο να συμβάλει στον 
μετριασμό και την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές, στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων όσον αφορά τα ύδατα, 
στην προστασία και την ποιότητα του 
εδάφους και στην προστασία και ποιότητα 
της βιοποικιλότητας. Το πλαίσιο θα πρέπει 
να ενισχυθεί ώστε να ληφθούν ιδίως υπόψη 
οι πρακτικές που έχουν τεθεί μέχρι το 2020 
στο πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού 
των άμεσων ενισχύσεων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης 
βελτίωσης της βιωσιμότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ιδίως της 
διαχείρισης των θρεπτικών συστατικών και 
της μείωσης των χημικών εισροών. 
Αναγνωρίζεται ότι κάθε ΚΓΠΚ συμβάλλει 
σε πολλαπλούς στόχους. Για την εφαρμογή 
του πλαισίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ορίσουν ένα εθνικό πρότυπο για κάθε ένα 
από τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί σε 
επίπεδο Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 
περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, των 
υφιστάμενων γεωργικών συνθηκών, της 
χρήσης της γης, της αμειψισποράς, των 
γεωργικών πρακτικών και δομών. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καθορίσουν άλλα εθνικά πρότυπα που 
σχετίζονται με τους κύριους στόχους που 
ορίζονται στο Παράρτημα III προκειμένου 
να βελτιωθεί η περιβαλλοντική και 
κλιματική απόδοση του πλαισίου ΚΓΠΚ. 
Προκειμένου να στηριχθούν τόσο οι 
αγρονομικές όσο και οι περιβαλλοντικές 
επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
στο πλαίσιο της ΚΓΠΚ, θα καταρτιστούν 
σχέδια διαχείρισης των θρεπτικών 
συστατικών και μείωσης των εισροών με 
τη βοήθεια ειδικού ηλεκτρονικού 
εργαλείου για τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων το οποίο θα 
διαθέτουν τα κράτη μέλη σε μεμονωμένους 
γεωργούς. Η χρήση ενός σχεδίου 
διαχείρισης θρεπτικών ουσιών θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και την 
ένταση της γεωργικής εκμετάλλευσης.Το 
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σχεδιασμός θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν τη δυνατότητα προσθήκης 
και άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών και 
ηλεκτρονικής διαχείρισης των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
μεταξύ των γεωργών και σε όλη την 
Ένωση, η Επιτροπή μπορεί να παράσχει 
στήριξη στα κράτη μέλη για το σχεδιασμό 
του εργαλείου καθώς και για τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες αποθήκευσης και 
επεξεργασίας δεδομένων.

εργαλείο πρέπει να στηρίζει τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τη γεωργική 
εκμετάλλευση, αρχής γενομένης από τις 
ελάχιστες λειτουργίες της διαχείρισης 
θρεπτικών ουσιών και της μείωσης 
εισροών και να βελτιώνει την ποιότητα 
του εδάφους. Μια ευρεία 
διαλειτουργικότητα και ο σπονδυλωτός 
σχεδιασμός θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν τη δυνατότητα προσθήκης 
και άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών και 
ηλεκτρονικής διαχείρισης των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
μεταξύ των γεωργών και σε όλη την 
Ένωση, η Επιτροπή μπορεί να παράσχει 
στήριξη στα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό 
του εργαλείου καθώς και για τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες αποθήκευσης και 
επεξεργασίας δεδομένων.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Παρόλο που τα γεωργικά 
πλαστικά προϊόντα αποτελούν χαμηλό 
ποσοστό της συνολικής ποσότητας 
χρησιμοποιούμενων πλαστικών υλών και 
παραγόμενων πλαστικών αποβλήτων, η 
χρήση τους παρουσιάζει γεωγραφική 
συγκέντρωση. Επίσης, οι κατηγορίες των 
γεωργικών πλαστικών προϊόντων έχουν 
πολύ ομοιογενή σύνθεση, γεγονός που 
καθιστά αυτή τη ροή αποβλήτων 
πολύτιμη για τον φορέα ανακύκλωσης. Το 
πρόβλημα των γεωργικών πλαστικών 
αποβλήτων θα πρέπει να εξεταστεί στην 
πρόταση για τα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
πρέπει, κατά περίπτωση, να θεσπίσει ένα 
νέο πρότυπο ΚΓΠΚ για την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
της γης σε σχέση με τα πλαστικά 
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απόβλητα, ως νέο στοιχείο ενισχυμένης 
αιρεσιμότητας μεσοπρόθεσμα, έως το 
2023. Σύμφωνα με τη νέα απαίτηση 
πολλαπλής συμμόρφωσης, οι γεωργοί θα 
υποχρεούνται να συνεργάζονται με 
εγκεκριμένη επιχείρηση διαχείρισης 
αποβλήτων για τη συλλογή και την 
ανακύκλωση των πλαστικών και να 
τηρούν αποδεικτικά στοιχεία της ορθής 
διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης (ΚΑΔ) θα πρέπει να 
εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη, 
ώστε να καταστούν λειτουργικές σε 
επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και να 
διασφαλιστεί η αναγκαία ίση μεταχείριση 
μεταξύ των γεωργών. Για τη διασφάλιση 
της συνοχής των κανόνων όσον αφορά την 
επιβολή όρων για την ενίσχυση της 
βιωσιμότητας της πολιτικής, οι ΑΣΕ θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τη βασική 
νομοθεσία της Ένωσης για το περιβάλλον, 
τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση 
των ζώων, η εφαρμογή των οποίων σε 
εθνικό επίπεδο συνεπάγεται σαφείς 
υποχρεώσεις για τους μεμονωμένους 
γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων και των 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου11 και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 ή της 
οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου13. 
Για να δοθεί συνέχεια στην κοινή δήλωση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, που προσαρτάται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14, οι σχετικές διατάξεις της 

(23) Οι κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης (ΚΑΔ) θα πρέπει να 
εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη, 
ώστε να καταστούν λειτουργικές σε 
επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και να 
διασφαλιστεί η αναγκαία ίση μεταχείριση 
μεταξύ των γεωργών. Για τη διασφάλιση 
της συνοχής των κανόνων όσον αφορά την 
επιβολή όρων για την ενίσχυση της 
βιωσιμότητας της πολιτικής, οι ΚΑΔ θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τη βασική 
νομοθεσία της Ένωσης για το περιβάλλον, 
τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή μεταχείριση 
των ζώων, η εφαρμογή των οποίων σε 
εθνικό επίπεδο συνεπάγεται σαφείς 
υποχρεώσεις για τους μεμονωμένους 
γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων και των 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου11 και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 ή της 
οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου13. 
Για να δοθεί συνέχεια στην κοινή δήλωση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, που προσαρτάται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14, οι σχετικές διατάξεις της 
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οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, 
περιλαμβάνονται ως ΚΑΔ στο πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης, 
και ο κατάλογος των προτύπων ΚΓΠΚ 
προσαρμόζεται αναλόγως.

οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, 
περιλαμβάνονται ως ΚΑΔ στο πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης, 
καθώς και στο πλαίσιο της οδηγίας 
[οδηγία ΧΧΧ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη μείωση του αντικτύπου 
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 
περιβάλλον] και του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου16α, και ο κατάλογος των 
προτύπων ΚΓΠΚ προσαρμόζεται 
αναλόγως.

__________________ __________________
11 Οδηγία 92/43/EOK του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7).

11 Οδηγία 92/43/EOK του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7).

12 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 
της 26.1.2010, σ. 7).

12 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 
της 26.1.2010, σ. 7).

13 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την 
προστασία των υδάτων από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ 
L 375 της 31.12.1991, σ. 1).

13 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την 
προστασία των υδάτων από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ 
L 375 της 31.12.1991, σ. 1).

14 Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 
2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 
549).

14 Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 
2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 
549).

15 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 15 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 
22.12.2000, σ. 1).

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 
22.12.2000, σ. 1).

16 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71).

16 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71).
16α Κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ (ΕΕ 
L 4 της 7.1.2019, σ. 43).

Αιτιολόγηση

Οι ιδιοκτήτες ή οι εκτροφείς ζώων υποχρεούνται να τηρούν αρχεία των κτηνιατρικών 
προϊόντων που χρησιμοποιούν σε αυτά. Στον κανονισμό επισημαίνεται επίσης ότι «δεν 
χρησιμοποιούνται συστηματικά αντιμικροβιακά φαρμακευτικά προϊόντα...». Η εντολή του ΕΚ 
για την οδηγία ΣΠΕ στο στάδιο αυτό (τριμερής διάλογος) προτείνει την απαγόρευση των οξο-
διασπώμενων προϊόντων, όπως αυτά που συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται και σήμερα στη 
γεωργία (λ.χ. μεμβράνες εδαφοκάλυψης). Για την υγεία των εδαφών μας, έχουν καθοριστική 
σημασία η εφαρμογή και ο έλεγχος (εάν χρειαστεί μέσω των προτύπων ΚΓΠΚ και όχι ως ΚΑΔ).

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν τέτοια συστήματα παροχής 
γεωργικών συμβουλών ώστε να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών 
επιχειρήσεων, καλύπτοντας την 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
διάσταση και να εντοπίσουν τις αναγκαίες 
βελτιώσεις όλων των μέτρων για τις 

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν και να εξασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε τέτοια συστήματα παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις ώστε να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών 
επιχειρήσεων, καλύπτοντας την 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
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γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για 
την ΚΓΠ. Τα εν λόγω συστήματα παροχής 
συμβουλών θα βοηθήσουν τους αγρότες 
και άλλους δικαιούχους της στήριξης της 
ΚΓΠ να συνειδητοποιήσουν της σχέσης 
μεταξύ διαχείρισης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης της γης, 
αφενός, και ορισμένων προδιαγραφών, 
απαιτήσεων και πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών, αφετέρου. Ο κατάλογος αυτός 
περιλαμβάνει πρότυπα που ισχύουν ή είναι 
απαραίτητα για τους γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους της ΚΓΠ και περιλαμβάνονται 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καθώς 
και εκείνα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία για τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση 
φυτοφαρμάκων, καθώς και τις 
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση 
αντοχής στα αντιμικροβιακά και τη 
διαχείριση κινδύνων. Προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα των συμβουλών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν 
συμβούλους στα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS), 
προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν 
σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία.

διάσταση και να εντοπίσουν τις αναγκαίες 
βελτιώσεις όλων των μέτρων για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για 
την ΚΓΠ. Τα εν λόγω συστήματα παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών θα βοηθήσουν 
τους αγρότες και άλλους δικαιούχους της 
στήριξης της ΚΓΠ να συνειδητοποιήσουν 
τη σχέση μεταξύ διαχείρισης της 
γεωργικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης 
της γης, αφενός, και ορισμένων 
προδιαγραφών, απαιτήσεων και 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 
όσων αφορούν το περιβάλλον, το κλίμα 
και την καλή μεταχείριση των ζώων, 
αφετέρου. Ο κατάλογος αυτός 
περιλαμβάνει πρότυπα που ισχύουν ή είναι 
απαραίτητα για τους γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους της ΚΓΠ και περιλαμβάνονται 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καθώς 
και εκείνα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία για τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση 
φυτοφαρμάκων, καθώς και τις 
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της 
μικροβιακής αντοχής και τη διαχείριση 
κινδύνων και για την προώθηση της 
βιώσιμης διαχείρισης των θρεπτικών 
συστατικών, και τη μείωση των εισροών. 
Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και 
η αποτελεσματικότητα των συμβουλών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν 
συμβούλους στα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS), 
προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν 
σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλών σε 
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όλους τους γεωργούς στην Ένωση, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει 
ελάχιστα πρότυπα για τα συστήματα 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσον αφορά 
την ποιότητα και την εδαφική κάλυψη 
των παρεχόμενων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Πριν από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού και για τους 
σκοπούς του ελέγχου ποιότητας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβεί στη 
διαπίστευση όλων των συστημάτων 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στις 
περιπτώσεις που καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ένα σύστημα παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν πληροί τα 
ελάχιστα πρότυπα, η Επιτροπή θα πρέπει 
να το γνωστοποιεί γραπτώς στο οικείο 
κράτος μέλος και να του ζητεί να λάβει 
διορθωτικά μέτρα.

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί πρέπει να αποκτήσουν νέα είδη δεξιοτήτων και γνώσεων προκειμένου να 
υιοθετήσουν νέες και πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, οι οποίες είναι συχνά πιο περίπλοκες 
από τις υφιστάμενες. Ως εκ τούτου, η παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι ολοένα και πιο σημαντική. Ωστόσο, επί του παρόντος, φαίνεται 
ότι η ΚΓΠ δεν διαθέτει πραγματικό σύστημα ελέγχου ποιότητας για τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για γεωργικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων η ικανότητα να βοηθούν τους γεωργούς 
διαφέρει σε τεράστιο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
δικαιότερη κατανομή της στήριξης του 
εισοδήματος, τα ποσά των άμεσων 
ενισχύσεων που υπερβαίνουν ένα ορισμένο 
ανώτατο όριο θα πρέπει να μειωθούν και 
το προϊόν θα πρέπει είτε να 
χρησιμοποιείται για τις αποσυνδεδεμένες 

(25) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
δικαιότερη κατανομή της στήριξης του 
εισοδήματος, τα ποσά των άμεσων 
ενισχύσεων που υπερβαίνουν ένα ορισμένο 
ανώτατο όριο θα πρέπει να περιοριστούν 
και το προϊόν θα πρέπει είτε να 
χρησιμοποιείται, κατά προτεραιότητα, για 
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άμεσες ενισχύσεις και κατά 
προτεραιότητα για τη συμπληρωματική 
αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη 
για τη βιωσιμότητα είτε να μεταφέρεται 
στο ΕΓΤΑΑ. Προκειμένου να 
αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
στην απασχόληση, πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η εργασία κατά την εφαρμογή του 
μηχανισμού.

προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον, είτε να μεταφέρεται στο 
ΕΓΤΑΑ, για να χρησιμοποιείται για 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις και 
τη συμπληρωματική αναδιανεμητική 
εισοδηματική στήριξη για τη 
βιωσιμότητα.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις παραμένουν ο 
ακρογωνιαίος λίθος της γεωργίας της 
Ένωσης, καθώς διαδραματίζουν ζωτικό 
ρόλο στη στήριξη της απασχόλησης στην 
ύπαιθρο και συμβάλλουν στην εδαφική 
ανάπτυξη. Προκειμένου να προωθηθεί μια 
πιο ισορροπημένη κατανομή της στήριξης 
και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για 
τους δικαιούχους μικρών ποσών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
προσφέρουν στους μικροκαλλιεργητές τη 
δυνατότητα αντικατάστασης των άλλων 
άμεσων ενισχύσεων με την καταβολή ενός 
κατ’ αποκοπήν ποσού.

(28) Οι μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις παραμένουν ο 
ακρογωνιαίος λίθος της γεωργίας της 
Ένωσης, καθώς διαδραματίζουν ζωτικό 
ρόλο στη στήριξη της απασχόλησης στην 
ύπαιθρο, ιδίως σε μειονεκτούσες και 
περιφερειακές περιοχές, και συμβάλλουν 
στην ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη. 
Προκειμένου να προωθηθεί μια πιο 
ισορροπημένη κατανομή της στήριξης και 
να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους 
δικαιούχους μικρών ποσών, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
προσφέρουν στους μικροκαλλιεργητές τη 
δυνατότητα αντικατάστασης των άλλων 
άμεσων ενισχύσεων με την καταβολή ενός 
κατ’ αποκοπήν ποσού.

Αιτιολόγηση

Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε περιφερειακές και μειονεκτούσες περιοχές 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες απειλές.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Οι βιολογικές καλλιέργειες 
αναπτύσσονται σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες και διαθέτουν αποδεδειγμένο 
ιστορικό παροχής δημόσιων αγαθών, 
διατήρησης των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος και των φυσικών πόρων, 
μείωσης των εισροών, προσέλκυσης νέων 
γεωργών και ιδίως γυναικών, δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, πειραματισμού με νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα, ικανοποίησης 
των κοινωνικών απαιτήσεων και 
αναζωογόνησης των αγροτικών 
περιοχών. Ωστόσο, η αύξηση της 
ζήτησης για βιολογικά προϊόντα 
εξακολουθεί να υπερβαίνει την αύξηση 
της παραγωγής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίσουν ότι τα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ περιλαμβάνουν 
στόχους για την αύξηση του ποσοστού 
γεωργικών εκτάσεων υπό βιολογική 
διαχείριση προκειμένου να ικανοποιηθεί 
η αυξανόμενη ζήτηση για βιολογικά 
προϊόντα και να αναπτυχθεί ολόκληρη η 
αλυσίδα εφοδιασμού βιολογικών 
προϊόντων. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
χρηματοδοτήσουν τη μετατροπή σε 
βιολογικές καλλιέργειες και τη διατήρησή 
τους μέσω μέτρων αγροτικής ανάπτυξης 
ή οικολογικών προγραμμάτων, είτε μέσω 
συνδυασμού των δύο, και θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι ο διαθέσιμος 
προϋπολογισμός αντιστοιχεί στην 
αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις 

(31) Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις 
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περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, 
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών 
αναγκών και της πραγματικής κατάστασης 
των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
βάσει των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, να καταρτίσουν οικολογικά 
προγράμματα προαιρετικά για τους 
γεωργούς, τα οποία θα πρέπει να 
συντονίζονται πλήρως με τις άλλες 
σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα πρέπει να 
οριστούν από τα κράτη μέλη ως ενισχύσεις 
που χορηγείται είτε για κίνητρα είτε ως 
αμοιβή για την παροχή δημόσιων αγαθών 
με γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το 
περιβάλλον και το κλίμα είτε ως 
αποζημίωση για την εισαγωγή αυτών των 
πρακτικών. Και στις δύο περιπτώσεις 
στόχος είναι η ενίσχυση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια 
πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις που ήδη προβλέπονται από 
το σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν τη θέσπιση 
οικολογικών συστημάτων για γεωργικές 
πρακτικές, όπως η ενισχυμένη διαχείριση 
των μόνιμων βοσκοτόπων και των 
χαρακτηριστικών τοπίου και η βιολογική 
γεωργία. Τα καθεστώτα αυτά μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν και «καθεστώτα 
εισόδου», τα οποία ενδεχομένως να 
αποτελέσουν προϋπόθεση για την ανάληψη 
πιο φιλόδοξων δεσμεύσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη.

περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, 
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών 
αναγκών και της πραγματικής κατάστασης 
των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
βάσει των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, να καταρτίσουν, βάσει καταλόγου 
γεωργικών πρακτικών που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, τον οποίο θα καταρτίσει η 
Επιτροπή, οικολογικά προγράμματα 
προαιρετικά για τους γεωργούς, τα οποία 
θα πρέπει να συντονίζονται πλήρως με τις 
άλλες σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα 
πρέπει να οριστούν από τα κράτη μέλη ως 
ενισχύσεις που χορηγούνται είτε ως 
κίνητρα είτε ως αμοιβή για την παροχή 
δημόσιων αγαθών με γεωργικές πρακτικές 
ευεργετικές για το περιβάλλον και το 
κλίμα είτε ως αποζημίωση για την 
εισαγωγή αυτών των πρακτικών. Και στις 
δύο περιπτώσεις, στόχος είναι η ενίσχυση 
των περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια θα 
πρέπει να υπερβαίνουν τις υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που ήδη προβλέπονται από το 
σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διαθέτουν ένα ορισμένο 
ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων που 
λαμβάνουν σε οικολογικά προγράμματα. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
τη θέσπιση οικολογικών προγραμμάτων 
για γεωργικές πρακτικές, όπως η 
ενισχυμένη διαχείριση των μόνιμων 
βοσκοτόπων και των μόνιμων 
χαρακτηριστικών τοπίου, συστήματα 
περιβαλλοντικής πιστοποίησης και η 
βιολογική γεωργία. Τα καθεστώτα αυτά 
μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και 
«καθεστώτα εισόδου», τα οποία 
ενδεχομένως να αποτελέσουν προϋπόθεση 
για την ανάληψη πιο φιλόδοξων 
δεσμεύσεων για την αγροτική ανάπτυξη.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος 
του οικονομικού τους ανώτατου ορίου που 
διατίθεται για τις άμεσες ενισχύσεις για τη 
στήριξη συνδεδεμένων εισοδημάτων 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα ή / και 
η ποιότητα σε ορισμένους τομείς και 
παραγωγές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
κοινωνικούς, οικονομικούς ή 
περιβαλλοντικούς λόγους και βιώνουν 
ορισμένες δυσκολίες. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα 
πρόσθετο μέρος του χρηματοδοτικού 
ανώτατου ορίου τους που είναι διαθέσιμο 
για άμεσες πληρωμές, προκειμένου να 
χορηγήσουν στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος ειδικά για τη στήριξη της 
παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών, 
προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της 
Ένωσης από την άποψη αυτή.

(32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος 
του οικονομικού τους ανώτατου ορίου που 
διατίθεται για τις άμεσες ενισχύσεις για τη 
συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα ή/και η 
ποιότητα σε ορισμένους τομείς και 
παραγωγές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
για κοινωνικούς, οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς λόγους ή λόγους που 
επηρεάζουν την καλή μεταχείριση των 
ζώων και βιώνουν ορισμένες δυσκολίες. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ένα πρόσθετο μέρος του 
χρηματοδοτικού ανώτατου ορίου τους που 
είναι διαθέσιμο για άμεσες πληρωμές, 
προκειμένου να χορηγήσουν στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ειδικά για τη 
στήριξη της παραγωγής πρωτεϊνούχων 
φυτών, προκειμένου να μειωθεί το 
έλλειμμα της Ένωσης από την άποψη 
αυτή.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για 
την αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές 
καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά τις βασικές προϋποθέσεις για 
τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κριτήρια 
επιλογής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή διακριτική 
ευχέρεια για να καθορίσουν 
συγκεκριμένους όρους ανάλογα με τις 
ανάγκες τους. Τα είδη παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνουν 

(37) Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για 
την αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές 
καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά τις βασικές προϋποθέσεις για 
τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κριτήρια 
επιλογής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή διακριτική 
ευχέρεια για να καθορίσουν 
συγκεκριμένους όρους ανάλογα με τις 
ανάγκες τους. Τα είδη παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνουν 
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ενισχύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και άλλες διαχειριστικές δεσμεύσεις τις 
οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές τους ανάγκες. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν 
πληρωμές σε γεωργούς και άλλους 
διαχειριστές της γης, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση 
δεσμεύσεις διαχείρισης που συμβάλλουν 
στην άμβλυνση και προσαρμογή της 
κλιματικής αλλαγής και στην προστασία 
και βελτίωση του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και 
της ποσότητας των υδάτων, της ποιότητας 
του αέρα, του εδάφους, και 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
δεσμεύσεων στο Natura 2000 και της 
στήριξης της γενετικής ποικιλότητας. Η 
στήριξη μέσω και βάσει πληρωμών για 
δεσμεύσεις διαχείρισης μπορεί επίσης να 
χορηγηθεί με τη μορφή τοπικών, 
ολοκληρωμένων ή συνεργατικών 
προσεγγίσεων και παρεμβάσεων βάσει 
αποτελεσμάτων.

ενισχύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και άλλες διαχειριστικές δεσμεύσεις τις 
οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές τους ανάγκες. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν 
πληρωμές σε γεωργούς και άλλους 
διαχειριστές της γης, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση 
δεσμεύσεις διαχείρισης που συμβάλλουν 
στην άμβλυνση και προσαρμογή της 
κλιματικής αλλαγής και στην προστασία 
και βελτίωση του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και 
της ποσότητας των υδάτων, της ποιότητας 
του αέρα, του εδάφους, και 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
δεσμεύσεων στο Natura 2000, των 
περιοχών υψηλής φυσικής αξίας, και της 
στήριξης της γενετικής ποικιλότητας. Η 
στήριξη μέσω και βάσει πληρωμών για 
δεσμεύσεις διαχείρισης μπορεί επίσης να 
χορηγηθεί με τη μορφή τοπικών, 
ολοκληρωμένων ή συνεργατικών 
προσεγγίσεων και παρεμβάσεων βάσει 
αποτελεσμάτων. 

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η στήριξη των δεσμεύσεων 
διαχείρισης μπορεί να περιλαμβάνει 
πριμοδότηση της βιολογικής γεωργίας για 
τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων 
βιολογικών εκτάσεων· ενισχύσεις για 
άλλους τύπους παρεμβάσεων που 
υποστηρίζουν συστήματα παραγωγής 
φιλικών προς το περιβάλλον, όπως η αγρο-
οικολογία, η γεωργία διατήρησης και η 
ολοκληρωμένη παραγωγή· 
δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές 

(38) Η στήριξη των δεσμεύσεων 
διαχείρισης μπορεί να περιλαμβάνει 
πριμοδότηση της βιολογικής γεωργίας για 
τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων 
βιολογικών εκτάσεων· ενισχύσεις για 
άλλους τύπους παρεμβάσεων που 
υποστηρίζουν συστήματα παραγωγής 
φιλικά προς το περιβάλλον, όπως η 
γεωργία υψηλής φυσικής αξίας, η 
αγροοικολογία, η ολοκληρωμένη 
παραγωγή και η ψηφιακή γεωργία και η 
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υπηρεσίες και διατήρηση των δασών· 
πριμοδότηση για τα δάση και τη θέσπιση 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων· ορθή 
μεταχείριση των ζώων· διατήρηση, 
βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των 
γενετικών πόρων. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να θεσπίσουν και άλλα καθεστώτα 
παρεμβάσεων βάσει των αναγκών τους. Οι 
ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτει το 
πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν 
εισόδημα που απορρέει μόνο από 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα βασικά 
σημεία των υποχρεωτικών προτύπων και 
προϋποθέσεων που καθορίζονται στο 
δίκαιο της Ένωσης και των εθνικών 
νομοθεσιών, καθώς και των προϋποθέσεων 
που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
για την ΚΓΠ. Οι δεσμεύσεις που 
σχετίζονται με αυτού του είδους τις 
παρεμβάσεις μπορούν να αναληφθούν για 
προκαθορισμένη ετήσια ή πολυετή περίοδο 
και ενδέχεται να υπερβούν τα επτά έτη, 
όταν είναι δεόντως αιτιολογημένα.

γεωργία ακριβείας που είναι επωφελείς 
για το περιβάλλον· δασοπεριβαλλοντικές 
και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση 
των δασών· πριμοδότηση για τα δάση και 
τη θέσπιση γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων· καλή μεταχείριση και υγεία 
των ζώων· διατήρηση, βιώσιμη χρήση και 
ανάπτυξη των γενετικών πόρων και της 
βιοποικιλότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να θεσπίσουν και άλλα καθεστώτα 
παρεμβάσεων βάσει των αναγκών τους. Οι 
ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτει το 
πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν 
εισόδημα που απορρέει μόνο από 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα βασικά 
σημεία των υποχρεωτικών προτύπων και 
προϋποθέσεων που καθορίζονται στο 
δίκαιο της Ένωσης και των εθνικών 
νομοθεσιών, καθώς και των προϋποθέσεων 
που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
για την ΚΓΠ. Οι δεσμεύσεις που 
σχετίζονται με αυτού του είδους τις 
παρεμβάσεις μπορούν να αναληφθούν για 
προκαθορισμένη ετήσια ή πολυετή περίοδο 
και ενδέχεται να υπερβούν τα επτά έτη, 
όταν είναι δεόντως αιτιολογημένα.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα μέτρα για τη δασοκομία πρέπει 
να συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
Δασικής Στρατηγικής της Ένωσης και να 
βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά 
προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των 
κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να 
βασίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν 
από τον κανονισμό για την συμπερίληψη 
των εκπομπών και των απορροφήσεων 
αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γης, τη 
χρήση της γης και τη δασοκομία 
[Κανονισμός LULUCF] και εκείνων που 
ελήφθησαν στις υπουργικές διασκέψεις για 

(39) Τα μέτρα για τη δασοκομία πρέπει 
να συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
Δασικής Στρατηγικής της Ένωσης και να 
βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά 
προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των 
κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να 
βασίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν 
από τον κανονισμό για την συμπερίληψη 
των εκπομπών και των απορροφήσεων 
αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γης, τη 
χρήση της γης και τη δασοκομία 
[Κανονισμός LULUCF] και εκείνων που 
ελήφθησαν στις υπουργικές διασκέψεις για 
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την προστασία των δασών στην Ευρώπη. 
Οι παρεμβάσεις πρέπει να βασίζονται σε 
σχέδια διαχείρισης δασών ή σε ισοδύναμα 
μέσα και μπορεί να περιλαμβάνουν την 
ανάπτυξη δασικών περιοχών και την 
αειφόρο διαχείριση των δασών, 
συμπεριλαμβανομένης της δάσωσης της 
γης και της δημιουργίας και αναγέννησης 
των γεωργοδασοκομικών συστημάτων· την 
προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση 
των δασικών πόρων, λαμβανομένων 
υπόψη των αναγκών προσαρμογής· 
επενδύσεις για τη διασφάλιση και 
ενίσχυση της διατήρησης και 
ανθεκτικότητας των δασών και την παροχή 
δασικών οικοσυστημάτων και υπηρεσιών 
για το κλίμα· και μέτρα και επενδύσεις για 
την υποστήριξη της ανανεώσιμης 
ενέργειας και της βιο-οικονομίας.

την προστασία των δασών στην Ευρώπη. 
Οι παρεμβάσεις πρέπει να βασίζονται σε 
σχέδια βιώσιμης διαχείρισης δασών ή σε 
ισοδύναμα μέσα τα οποία επιτυγχάνουν 
αποτελεσματική παγίδευση του άνθρακα 
από την ατμόσφαιρα ενώ ενισχύουν την 
βιοποικιλότητα και μπορεί να 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και την βιώσιμη διαχείριση των 
δασών, συμπεριλαμβανομένης της 
δάσωσης της γης, της πρόληψης 
πυρκαγιών και της δημιουργίας και 
αναγέννησης των γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων· την προστασία, 
αποκατάσταση και βελτίωση των δασικών 
πόρων, λαμβανομένων υπόψη των 
αναγκών προσαρμογής· επενδύσεις για τη 
διασφάλιση και ενίσχυση της διατήρησης 
και ανθεκτικότητας των δασών και την 
παροχή δασικών οικοσυστημάτων και 
υπηρεσιών για το κλίμα· και μέτρα και 
επενδύσεις για την υποστήριξη της 
ανανεώσιμης ενέργειας και της 
βιοοικονομίας.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 
δίκαιο εισόδημα και ένας ανθεκτικός 
γεωργικός τομέας σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν στήριξη σε 
γεωργούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
φυσικούς και άλλους ειδικούς για την 
εκάστοτε περιοχή περιορισμούς. Όσον 
αφορά τις ενισχύσεις για περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς, θα συνεχίσει να 
ισχύει η πολιτική για την αγροτική 
ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. Η 
ΚΓΠ, προκειμένου να προσδώσει 
βελτιωμένη προστιθέμενη αξία στο 

(40) Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 
δίκαιο εισόδημα και ένας ανθεκτικός 
γεωργικός τομέας σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν στήριξη σε 
γεωργούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
φυσικούς και άλλους ειδικούς για την 
εκάστοτε περιοχή περιορισμούς. Όσον 
αφορά τις ενισχύσεις για περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς, θα συνεχίσει να 
ισχύει η πολιτική για την αγροτική 
ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. Η 
ΚΓΠ, προκειμένου να προσδώσει 
βελτιωμένη προστιθέμενη αξία στο 
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περιβάλλον και να ενισχύσει τις συνέργειές 
της με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη 
φύση και τη βιοποικιλότητα, είναι 
απαραίτητο να διατηρηθεί χωριστό μέτρο 
με στόχο την αποζημίωση των δικαιούχων 
για τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με 
την εφαρμογή των οδηγιών πλαισίου 
Natura 2000. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξακολουθήσει να παρέχεται στήριξη 
στους γεωργούς και τους 
δασοκαλλιεργητές για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων μειονεκτημάτων που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
και τη συμβολή στην αποτελεσματική 
διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Θα 
πρέπει επίσης να διατεθεί στήριξη στους 
γεωργούς ώστε να βοηθηθούν αυτοί για 
την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων 
στις λεκάνες απορροής ποταμών που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα. Η στήριξη πρέπει 
να συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις 
που περιγράφονται στα Στρατηγικά Σχέδια 
της ΚΓΠ που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές προς τους 
γεωργούς δεν θα οδηγήσουν σε διπλή 
χρηματοδότηση με τα οικολογικά 
συστήματα. Επιπλέον, οι ειδικές ανάγκες 
των περιοχών Natura 2000 θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη από τα κράτη μέλη στον 
συνολικό σχεδιασμό των στρατηγικών 
τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

περιβάλλον και να ενισχύσει τις συνέργειές 
της με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη 
φύση και τη βιοποικιλότητα, είναι 
απαραίτητο να διατηρηθεί χωριστό μέτρο 
με στόχο την αποζημίωση των δικαιούχων 
για τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με 
την εφαρμογή των οδηγιών πλαισίου 
Natura 2000. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξακολουθήσει να παρέχεται στήριξη 
στους γεωργούς και τους 
δασοκαλλιεργητές για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων μειονεκτημάτων που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
και τη συμβολή στην αποτελεσματική 
διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Θα 
πρέπει επίσης να διατεθεί στήριξη στους 
γεωργούς ώστε να βοηθηθούν για την 
αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων στις 
λεκάνες απορροής ποταμών που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα. Η στήριξη πρέπει 
να συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις 
που περιγράφονται στα στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές προς τους 
γεωργούς δεν θα οδηγήσουν, σε 
συνδυασμό με τα οικολογικά 
προγράμματα, σε διπλή χρηματοδότηση, 
ενώ παράλληλα προβλέπουν επαρκή 
ευελιξία στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
ώστε να διευκολύνεται η 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
διαφόρων παρεμβάσεων. Επιπλέον, οι 
ειδικές ανάγκες των περιοχών Natura 2000 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα κράτη 
μέλη στον συνολικό σχεδιασμό των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει 
επίσης να επιδιωχθούν με την υποστήριξη 
επενδύσεων τόσο παραγωγικών όσο και μη 
παραγωγικών, τόσο σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις όσο και εκτός αυτών. 
Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να αφορούν 
μεταξύ άλλων υποδομές που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της 
γεωργίας και της δασοκομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
γεωργικές και δασικές εκτάσεις, του 
αναδασμού και βελτίωσης της γης, των 
γεωργοδασικών πρακτικών και της 
παροχής και εξοικονόμησης ενέργειας και 
νερού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή των στρατηγικών σχεδίων για την 
ΚΓΠ με τους στόχους της Ένωσης, καθώς 
και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών, στον εν λόγω κανονισμό 
περιλαμβάνεται ένας αρνητικός κατάλογος 
επενδυτικών θεμάτων. 

(41) Οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει 
επίσης να επιδιωχθούν με την υποστήριξη 
επενδύσεων τόσο παραγωγικών όσο και μη 
παραγωγικών, τόσο σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις όσο και εκτός αυτών. 
Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να αφορούν 
μεταξύ άλλων υποδομές που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της 
γεωργίας και της δασοκομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
γεωργικές και δασικές εκτάσεις, του 
αναδασμού και βελτίωσης της γης, των 
γεωργοδασικών πρακτικών και της 
παροχής και εξοικονόμησης ενέργειας και 
νερού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή των στρατηγικών σχεδίων για την 
ΚΓΠ με τους στόχους της Ένωσης, καθώς 
και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών, στον εν λόγω κανονισμό 
περιλαμβάνεται ένας αρνητικός κατάλογος 
επενδυτικών θεμάτων.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα 
κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, 
θα πρέπει να διατηρηθούν τα ασφάλιστρα 
και τα ταμεία αμοιβαίας αλληλοβοήθειας, 
τα οποία θα χρηματοδοτούνται από το 
ΕΓΤΑΑ. Η κατηγορία των ταμείων 
αλληλοβοήθειας περιλαμβάνει τόσο αυτά 
που συνδέονται με απώλειες παραγωγής 
όσο και τα γενικά και τομεακά ειδικά 
εργαλεία σταθεροποίησης του εισοδήματος 
που συνδέονται με τις απώλειες 
εισοδήματος.

(44) Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα 
κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου 
σε συγκεκριμένους τομείς, θα πρέπει να 
διατηρηθούν τα ταμεία αλληλοβοήθειας, 
τα οποία θα χρηματοδοτούνται από το 
ΕΓΤΕ. Η κατηγορία των ταμείων 
αλληλοβοήθειας περιλαμβάνει τόσο αυτά 
που συνδέονται με απώλειες παραγωγής 
όσο και τα γενικά και τομεακά ειδικά 
εργαλεία σταθεροποίησης του εισοδήματος 
που συνδέονται με τις απώλειες 
εισοδήματος.



PE627.760v03-00 410/860 RR\1184165EL.docx

EL

Αιτιολόγηση

Οι επικίνδυνες συμπεριφορές δεν πρέπει να ανταμείβονται.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Η στήριξη θα πρέπει να επιτρέπει 
την καθιέρωση και την εφαρμογή της 
συνεργασίας μεταξύ δύο τουλάχιστον 
οντοτήτων με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων της ΚΓΠ. Μπορεί να περιλαμβάνει 
όλες τις πτυχές αυτής της συνεργασίας, 
όπως θέσπιση συστημάτων ποιότητας· 
συλλογική δράση στον τομέα του 
περιβάλλοντος και του κλίματος· 
προώθηση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού 
και τοπικών αγορών· πιλοτικά σχέδια· έργα 
επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο της 
ΕΣΚ για τοπικά αναπτυξιακά 
προγράμματα για την παραγωγικότητα και 
τη βιωσιμότητα της γεωργίας, έξυπνα 
χωριά, ενώσεις αγοραστών και δίκτυα 
ανταλλαγής μηχανών· γεωργικές 
συνεργασίες· σχέδια διαχείρισης δασών· 
δίκτυα και συμπράξεις· κοινωνική 
γεωργία· κοινοτικά στηριζόμενη γεωργία· 
δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος 
LEADER· και σύσταση ομάδων και 
οργανώσεων παραγωγών, καθώς και άλλες 
μορφές συνεργασίας οι οποίες κρίνονται 
απαραίτητες για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων της ΚΓΠ.

(45) Η στήριξη θα πρέπει να επιτρέπει 
την καθιέρωση και την εφαρμογή της 
συνεργασίας μεταξύ δύο τουλάχιστον 
οντοτήτων με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων της ΚΓΠ. Μπορεί να περιλαμβάνει 
όλες τις πτυχές αυτής της συνεργασίας, 
όπως θέσπιση και διατήρηση συστημάτων 
ποιότητας· συλλογική δράση στον τομέα 
του περιβάλλοντος και του κλίματος· 
προώθηση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού 
και τοπικών αγορών· δοκιμαστικά σχέδια· 
έργα επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο 
της ΕΣΚ για τοπικά αναπτυξιακά 
προγράμματα για την παραγωγικότητα και 
τη βιωσιμότητα της γεωργίας, έξυπνα 
χωριά, ενώσεις αγοραστών και δίκτυα 
ανταλλαγής μηχανών· γεωργικές 
συνεργασίες· σχέδια διαχείρισης δασών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργοδασοκομίας· δίκτυα και 
συμπράξεις· κοινωνική γεωργία· κοινοτικά 
στηριζόμενη γεωργία· δράσεις στο πλαίσιο 
του προγράμματος LEADER· και σύσταση 
ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, 
καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας οι 
οποίες κρίνονται απαραίτητες για την 
επίτευξη των ειδικών στόχων της ΚΓΠ.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Η στήριξη των άμεσων ενισχύσεων 
στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για 
την ΚΓΠ θα πρέπει να χορηγείται υπό 
μορφή εθνικών πιστώσεων που θα 
καθοριστούν από τον παρόντα κανονισμό. 
Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των 
αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις στα 
κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο 
στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται 
σταδιακά για να κλείσουν το 50% του 
χάσματος προς το 90% του μέσου όρου της 
Ένωσης. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο 
μηχανισμός μείωσης των πληρωμών και η 
χρήση του προϊόντος στο κράτος μέλος, 
πρέπει να επιτρέπεται η υπέρβαση της 
εθνικής χορήγησης των συνολικών 
ενδεικτικών χρηματοδοτικών πόρων κάθε 
χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
κράτους μέλους.

(48) Το ΕΓΤΕ δεν θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη σε δραστηριότητες που θα 
μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον ή 
οι οποίες δεν συνάδουν με τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους. Η στήριξη των άμεσων 
ενισχύσεων στο πλαίσιο των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ θα πρέπει να 
χορηγείται υπό μορφή εθνικών πιστώσεων 
που θα καθοριστούν από τον παρόντα 
κανονισμό. Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση 
των αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις 
στα κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο 
στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται 
σταδιακά για να κλείσουν το 50% του 
χάσματος προς το 90% του μέσου όρου της 
Ένωσης. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο 
μηχανισμός μείωσης των πληρωμών και η 
χρήση του προϊόντος στο κράτος μέλος, 
πρέπει να επιτρέπεται η υπέρβαση της 
εθνικής χορήγησης των συνολικών 
ενδεικτικών χρηματοδοτικών πόρων κάθε 
χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
ενός κράτους μέλους.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει να παρέχει 
στήριξη σε επενδύσεις που θα μπορούσαν 
να βλάψουν το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, 
είναι αναγκαίο να προβλεφθούν στον 
παρόντα κανονισμό ορισμένοι κανόνες 
αποκλεισμού, καθώς και η δυνατότητα 
περαιτέρω ανάπτυξης αυτών των 
εγγυήσεων σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις. Ειδικότερα, το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει 
να χρηματοδοτεί επενδύσεις για άρδευση 
που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη ή τη 

(50) Το ΕΓΤΑΑ δεν θα πρέπει να 
παρέχει στήριξη σε επενδύσεις που θα 
μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον ή 
οι οποίες δεν συνάδουν με τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους και με τους στόχους που 
αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων 
και τη βιοποικιλότητα. Θα πρέπει να 
δοθεί έμφαση σε επενδύσεις που 
παράγουν τόσο οικονομικά όσο και 
περιβαλλοντικά οφέλη. Ως εκ τούτου, είναι 
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διατήρηση της καλής κατάστασης του 
συνδεδεμένου υδάτινου φορέα ή 
οργανισμών και των επενδύσεων στη 
δάσωση που δεν συνάδουν με τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 
σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου 
δασικής διαχείρισης.

αναγκαίο να προβλεφθούν στον παρόντα 
κανονισμό ορισμένοι πιο συγκεκριμένοι 
κανόνες αποκλεισμού, καθώς και η 
δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτών 
των εγγυήσεων σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις. Ειδικότερα, το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει 
να χρηματοδοτεί επενδύσεις για άρδευση 
που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη ή τη 
διατήρηση της καλής κατάστασης του 
συνδεδεμένου υδάτινου φορέα ή 
οργανισμών και των επενδύσεων στη 
δάσωση που δεν συνάδουν με τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 
σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης 
δασικής διαχείρισης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι αρχές 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην 
οικολογία και τη διαχείριση των δασικών 
πυρκαγιών σε οποιαδήποτε δράση 
δάσωσης ή αναδάσωσης και να 
ενισχύσουν τον ρόλο των ήπιων 
προληπτικών μέτρων και της διαχείρισης 
της χρήσης της γης.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής χρηματοδότηση για ορισμένες 
προτεραιότητες, πρέπει να καθοριστούν 
κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες 
χρηματοδοτικές χορηγήσεις για αυτές τις 
προτεραιότητες για τη στήριξη στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΑΑ. Για να εξασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
γεωργών, θα πρέπει επίσης να καθοριστεί 
το μέγιστο ποσό για τη συνδεδεμένη 
στήριξη βάσει των άμεσων ενισχύσεων. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ένα πρόσθετο μέρος του 
χρηματοδοτικού ανώτατου ορίου τους που 
είναι διαθέσιμο για άμεσες ενισχύσεις για 

(51) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής χρηματοδότηση για ορισμένες 
προτεραιότητες, πρέπει να καθοριστούν 
κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες 
χρηματοδοτικές χορηγήσεις για αυτές τις 
προτεραιότητες για τη στήριξη στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΑΑ. Για να εξασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
γεωργών, θα πρέπει επίσης να καθοριστεί 
το μέγιστο ποσό για τη συνδεδεμένη 
στήριξη βάσει των άμεσων ενισχύσεων. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ένα πρόσθετο μέρος του 
χρηματοδοτικού ανώτατου ορίου τους που 
είναι διαθέσιμο για άμεσες ενισχύσεις για 
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τη χορήγηση στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος ειδικά για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας 
ή/και της ποιότητας της παραγωγής 
πρωτεϊνούχων φυτών.

τη χορήγηση συνδεδεμένης εισοδηματικής 
στήριξης ειδικά για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας 
ή/και της ποιότητας της παραγωγής, ώστε 
να μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές 
πρωτεϊνούχων φυτών.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη 
σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους 
αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα 
στις πολιτικές της Ένωσης και στην 
επίτευξη ενός γενικού στόχου 25% των 
δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης 
για τη στήριξη των στόχων για το κλίμα. 
Οι δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ 
αναμένεται ότι θα συμβάλουν 
καλύπτοντας το 40 % του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου της ΚΓΠ στους 
στόχους για το κλίμα. Οι σχετικές δράσεις 
θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και της εφαρμογής του 
προγράμματος, και θα αξιολογούνται εκ 
νέου στο πλαίσιο των σχετικών 
αξιολογήσεων και επανεξετάσεων.

(52) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη 
σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα 
και στη σταδιακή κατάργηση των 
επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων 
στο πλαίσιο των πολιτικών της Ένωσης, 
και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου 
τουλάχιστον 30 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για τη 
στήριξη των στόχων για το κλίμα. Οι 
δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει 
να συνεισφέρουν τουλάχιστον το 40 % του 
συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου της 
ΚΓΠ στους στόχους για το κλίμα. Οι 
σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας και της 
εφαρμογής του προγράμματος, και θα 
αξιολογούνται εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών αξιολογήσεων και 
επανεξετάσεων.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52α) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει 
τη σημασία της αντιμετώπισης της 
απώλειας βιοποικιλότητας σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την 
εφαρμογή της σύμβασης για τη βιολογική 
ποικιλότητα και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση των μέτρων για την 
προστασία της βιοποικιλότητας στις 
πολιτικές της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά 
τις γεωργικές εκτάσεις και τους 
οικοτόπους, και θα χορηγεί 15 
δισεκατομμύρια EUR ετησίως από 
πόρους της ΚΓΠ για τη στήριξη των 
στόχων της βιοποικιλότητας, οι οποίοι θα 
πρέπει να συμπληρώνονται ετησίως κατά 
5 δισεκατομμύρια EUR από πόρους των 
κρατών μελών. Ειδικότερα, η 
χρηματοδότηση αυτή θα στηρίξει μέτρα 
διατήρησης της βιοποικιλότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 28 και τα μέτρα 
διατήρησης της βιοποικιλότητας 
σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67.

Αιτιολόγηση

Αναχαίτιση της απώλειας της βιοποικιλότητας.
Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58α) Το υπάρχον γνωστικό υπόβαθρο, 
ως προς την ποσότητα και την ποιότητα 
των διαθέσιμων πληροφοριών, ποικίλλει 
σημαντικά για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης των ειδικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας 
πρότασης. Για ορισμένους ειδικούς 
στόχους, ειδικότερα για την 
παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, το 
γνωστικό υπόβαθρο είναι επί του 
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παρόντος ανεπαρκές ή ανεπαρκώς 
προσαρμοσμένο για τους σκοπούς της 
δημιουργίας άρτιων δεικτών επιπτώσεων, 
όπως για τους επικονιαστές και τη 
βιοποικιλότητα των καλλιεργειών. Οι 
ειδικοί στόχοι και δείκτες που ορίζονται 
για την Ένωση συνολικά στο άρθρο 6 και 
το παράρτημα 1 αντιστοίχως θα πρέπει 
να βασίζονται σε κοινό ή συγκρίσιμο 
γνωστικό υπόβαθρο και μεθοδολογίες σε 
όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να προσδιορίσει τους τομείς στους 
οποίους υπάρχουν κενά γνώσεων ή στους 
οποίους το γνωστικό υπόβαθρο δεν είναι 
επαρκώς προσαρμοσμένο για την 
παρακολούθηση των επιπτώσεων της 
ΚΓΠ. Θα πρέπει αξιοποιήσει τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης για την 
παροχή μιας κοινής αντιμετώπισης των 
εμποδίων που σχετίζονται με τις γνώσεις 
και την παρακολούθηση και αφορούν 
όλους τους ειδικούς στόχους και δείκτες 
του άρθρου 6. Θα πρέπει να καταρτίσει 
μια έκθεση για το θέμα αυτό το αργότερο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και να 
δημοσιοποιήσει τα πορίσματά της.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να 
τονίζει τη συμπληρωματικότητα τόσο 
μεταξύ των εργαλείων της ΚΓΠ όσο και με 
τις άλλες πολιτικές της Ένωσης. 
Συγκεκριμένα, το κάθε στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει υπόψη, όπου 
ενδείκνυται, τη νομοθεσία για το 
περιβάλλον και το κλίμα και τα εθνικά 
σχέδια που απορρέουν από τη νομοθεσία 
αυτή πρέπει να περιγράφονται ως μέρος 
της ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης 
(«ανάλυση SWOT»). Είναι σκόπιμο να 
απαριθμηθούν τα νομοθετικά μέσα στα 

(59) Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να 
τονίζει τη συμπληρωματικότητα τόσο 
μεταξύ των εργαλείων της ΚΓΠ όσο και με 
άλλες πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
συνοχής. Συγκεκριμένα, το κάθε 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη νομοθεσία για το 
περιβάλλον και το κλίμα, τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης για τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής και τα εθνικά 
σχέδια που απορρέουν από τη νομοθεσία 
αυτή πρέπει να περιγράφονται ως μέρος 
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οποία θα πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ.

της ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης 
(«ανάλυση SWOT»). Είναι σκόπιμο να 
απαριθμηθούν τα νομοθετικά μέσα στα 
οποία θα πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
του γενικού στόχου του εκσυγχρονισμού 
του γεωργικού τομέα και ενόψει του 
διασταυρούμενου χαρακτήρα αυτού, 
κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στο στρατηγικό τους 
σχέδιο για την ΚΓΠ μια ειδική περιγραφή 
της συμβολής ενός τέτοιου σχεδίου προς 
αυτόν τον στόχο.

(63) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
των γενικών στόχων, της αύξησης της 
περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας, της 
βελτίωσης της θέσης των παραγωγών του 
πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα 
τροφίμων και του εκσυγχρονισμού του 
γεωργικού τομέα και ενόψει του 
διασταυρούμενου χαρακτήρα αυτού, 
κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στο στρατηγικό τους 
σχέδιο για την ΚΓΠ μια ειδική περιγραφή 
της συμβολής ενός τέτοιου σχεδίου στην 
επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

Αιτιολόγηση

Η γεωργία πρέπει να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της και να βελτιώσει τη θέση της 
πρωτογενούς παραγωγής, έχοντας ως στόχο τον εκσυγχρονισμό.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68α) Το νερό αποτελεί βασικό 
παράγοντα παραγωγής για τη γεωργία. Η 
διαχείριση του νερού είναι, επομένως, 
θεμελιώδες ζήτημα, και απαιτούνται 
καλύτεροι τρόποι διαχείρισής του. 
Εξάλλου, η κλιματική αλλαγή θα έχει 
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σημαντικές επιπτώσεις στους υδάτινους 
πόρους, καθώς θα παρατηρούνται 
συχνότερες και εντονότερες περίοδοι 
ξηρασίας όπως επίσης και περίοδοι 
ισχυρών βροχοπτώσεων. Η αποθήκευση 
νερού κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου 
και του χειμώνα αποτελεί λύση κοινής 
λογικής. Επιπρόσθετα, τα υδατικά 
συστήματα βοηθούν να δημιουργούνται 
περιβάλλοντα που ευνοούν την πλούσια 
βιοποικιλότητα. Επίσης, επιτρέπουν να 
διατηρούνται τα εδάφη ζωντανά και να 
υπάρχει επαρκής ροή στα υδάτινα 
ρεύματα, γεγονός που ευνοεί τους 
υδρόβιους οργανισμούς.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Μια διαχειριστική αρχή θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και 
την υλοποίηση κάθε στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ. Τα καθήκοντά της θα πρέπει να 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η 
διαχειριστική αρχή θα πρέπει να μπορεί να 
μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων της, 
διατηρώντας ταυτόχρονα την ευθύνη για 
την αποδοτικότητα και την ορθότητα της 
διαχείρισης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαχείριση και 
την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης προστατεύονται σύμφωνα με τον 
[Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) Χ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος Δημοσιονομικός 
Κανονισμός] και του Κανονισμού (ΕΕ) X 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος Οριζόντιος 
Κανονισμός].

(69) Μια διαχειριστική αρχή θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και 
την υλοποίηση κάθε στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ. Ωστόσο, στην περίπτωση της 
περιφερειοποίησης στοιχείων που 
αφορούν την πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν 
περιφερειακές αρχές διαχείρισης. Τα 
καθήκοντά τους θα πρέπει να καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Η διαχειριστική 
αρχή θα πρέπει να μπορεί να μεταβιβάζει 
μέρος των αρμοδιοτήτων της, διατηρώντας 
ταυτόχρονα την ευθύνη για την 
αποδοτικότητα και την ορθότητα της 
διαχείρισης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαχείριση και 
την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης προστατεύονται σύμφωνα με τον 
[Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) Χ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος Δημοσιονομικός 
Κανονισμός] και του Κανονισμού (ΕΕ) X 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος Οριζόντιος 
Κανονισμός].

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να στηρίζει 
μέσω τεχνικής βοήθειας, με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής, δράσεις σχετικά με την 
εκπλήρωση των καθηκόντων εκείνων που 
αναφέρονται στο [Άρθρο 7 του οριζόντιου 
κανονισμού]. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
τεχνική βοήθεια, με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, με σκοπό την εκπλήρωση 
των καθηκόντων που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή 
της στήριξης σε σχέση με το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ. Η αύξηση της τεχνικής 
βοήθειας με πρωτοβουλία των κρατών 
μελών είναι διαθέσιμη μόνο για τη Μάλτα.

(71) Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να στηρίζει 
μέσω τεχνικής βοήθειας, με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής, δράσεις σχετικά με την 
εκπλήρωση των καθηκόντων εκείνων που 
αναφέρονται στο [Άρθρο 7 του οριζόντιου 
κανονισμού], συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της ποσότητας και της 
ποιότητας των στοιχείων αναφοράς που 
διατίθενται για την παρακολούθηση των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
6 και της συνάφειας και ακρίβειας των 
αντίστοιχων δεικτών που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
τεχνική βοήθεια, με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, με σκοπό την εκπλήρωση 
των καθηκόντων που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή 
της στήριξης σε σχέση με το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ. Η αύξηση της τεχνικής 
βοήθειας με πρωτοβουλία των κρατών 
μελών είναι διαθέσιμη μόνο για τη Μάλτα. 

Αιτιολόγηση

Το νέο μοντέλο υλοποίησης βασίζεται στην αρχή του «δημόσιου χρήματος ως αντάλλαγμα για 
αποτελέσματα». Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη από ποτέ εστίαση στα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης. Επί του παρόντος, λείπουν τα στοιχεία αναφοράς που είναι απαραίτητα για 
την αποτελεσματική και συνεκτική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα στο πλαίσιο της εν λόγω πρότασης να χρησιμοποιεί 
τον προϋπολογισμό τεχνικής βοήθειας για την κάλυψη των κενών στα διαθέσιμα στοιχεία 
αναφοράς και τους αντίστοιχους δείκτες.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Το μοντέλο λειτουργίας που 
επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως 
επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων 
κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια 
πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις 
συνεπάγεται ετήσια και πολυετή 
αξιολόγηση βάσει επιλεγμένων 
αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
επιλεγεί ένα περιορισμένο και 
στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο 
που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο το κατά πόσον οι 
υποστηριζόμενες παρεμβάσεις 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
προβλεπόμενων στόχων. Οι δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων και εκροών που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον 
μπορούν να περιλαμβάνουν και 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στα εθνικά 
μέσα περιβαλλοντικής και κλιματικής 
ρύθμισης τα οποία απορρέουν από τη 
νομοθεσία της Ένωσης.

(74) Το μοντέλο λειτουργίας που 
επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως 
επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων 
κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια 
πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις 
συνεπάγεται ετήσια και πολυετή 
αξιολόγηση βάσει επιλεγμένων 
αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
επιλεγεί ένα περιορισμένο και 
στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο 
που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο το κατά πόσον οι 
υποστηριζόμενες παρεμβάσεις 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
προβλεπόμενων στόχων. Οι δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων και εκροών που 
σχετίζονται με τους στόχους για το κλίμα 
και το περιβάλλον, όπως η ποιότητα και η 
ποσότητα των υδάτων, θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν και παρεμβάσεις που 
προβλέπονται στα εθνικά μέσα 
περιβαλλοντικής και κλιματικής ρύθμισης 
τα οποία απορρέουν από τη νομοθεσία της 
Ένωσης.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου, να προστατευθούν τα 
δικαιώματα των γεωργών και να 
διασφαλιστεί η ομαλή, συνεκτική και 
αποτελεσματική λειτουργία των 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 

(83) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου, να προστατευθούν τα 
δικαιώματα των γεωργών και να 
διασφαλιστεί η ομαλή, συνεκτική και 
αποτελεσματική λειτουργία των 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
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ενισχύσεων, η εξουσία έκδοσης ορισμένων 
πράξεων θα πρέπει να μεταβιβάζεται στην 
Επιτροπή για ότι αφορά τους κανόνες που 
καθιστούν η χορήγηση πληρωμών 
εξαρτάται από τη χρήση πιστοποιημένων 
σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης 
και τη διαδικασία προσδιορισμού των 
ποικιλιών κάνναβης και την επαλήθευση 
της περιεκτικότητάς τους σε 
τετραϋδροκανναβινόλη· κανόνες σχετικά 
με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση και ορισμένα συναφή στοιχεία 
όσον αφορά τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας· 
και επί του περιεχομένου της δήλωσης και 
τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης· τη θέσπιση 
περαιτέρω κανόνων για τα οικολογικά 
καθεστώτα· μέτρα ώστε να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο οι δικαιούχοι της 
συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης που 
πλήττονται από διαρθρωτικές 
ανισορροπίες της αγοράς σε έναν τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης ότι η 
στήριξη αυτή μπορεί να εξακολουθήσει να 
καταβάλλεται έως το 2027 με βάση τις 
μονάδες παραγωγής για τις οποίες 
χορηγήθηκε σε προηγούμενη περίοδο 
αναφοράς· τους κανόνες και τους 
προϋποθέσεις για την έγκριση γαιών και 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
ενίσχυσης για το βαμβάκι και τους κανόνες 
σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης 
της εν λόγω ενίσχυσης.

ενισχύσεων, η εξουσία έκδοσης ορισμένων 
πράξεων θα πρέπει να μεταβιβάζεται στην 
Επιτροπή για ότι αφορά τους κανόνες που 
εξαρτούν τη χορήγηση πληρωμών από τη 
χρήση πιστοποιημένων σπόρων ορισμένων 
ποικιλιών κάνναβης και τη διαδικασία 
προσδιορισμού των ποικιλιών κάνναβης 
και την επαλήθευση της περιεκτικότητάς 
τους σε τετραϋδροκανναβινόλη· κανόνες 
σχετικά με την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση και ορισμένα 
συναφή στοιχεία όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επιλεξιμότητας· και επί του 
περιεχομένου της δήλωσης και τις 
προϋποθέσεις ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης· τη θέσπιση 
περαιτέρω κανόνων για τα οικολογικά 
καθεστώτα, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης καταλόγου των γεωργικών 
πρακτικών που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον· μέτρα ώστε να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι δικαιούχοι 
της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης 
που πλήττονται από διαρθρωτικές 
ανισορροπίες της αγοράς σε έναν τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης ότι η 
στήριξη αυτή μπορεί να εξακολουθήσει να 
καταβάλλεται έως το 2027 με βάση τις 
μονάδες παραγωγής για τις οποίες 
χορηγήθηκε σε προηγούμενη περίοδο 
αναφοράς· τους κανόνες και τους 
προϋποθέσεις για την έγκριση γαιών και 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
ενίσχυσης για το βαμβάκι και τους κανόνες 
σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης 
της εν λόγω ενίσχυσης.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(87) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και να αποφευχθεί ο 

(87) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και να αποφευχθεί ο 
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αθέμιτος ανταγωνισμός ή οι διακρίσεις 
μεταξύ των γεωργών, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό 
των περιοχών αναφοράς για την ενίσχυση 
των ελαιούχων σπόρων, τους κανόνες για 
την έγκριση των εκτάσεων και των 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαµβάκι 
και συναφείς κοινοποιήσεις, τον 
υπολογισμό της μείωσης στην περίπτωση 
που η επιλέξιμη έκταση βαμβακιού 
υπερβαίνει τη βασική έκταση, τη 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για 
απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης, 
την ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος 
του συνολικού ποσού της ενωσιακής 
στήριξης για τύπους παρεμβάσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη, κανόνες για την 
παρουσίαση των στοιχείων που θα 
περιληφθούν στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, τους κανόνες σχετικά με τη 
διαδικασία και τις προθεσμίες έγκρισης 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
την υποβολή και έγκριση των αιτήσεων 
τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, τις ενιαίες προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή των απαιτήσεων πληροφόρησης 
και δημοσιότητας σχετικά με τις 
δυνατότητες που προσφέρουν τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, τους κανόνες 
σχετικά με το πλαίσιο επιδόσεων, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
κανόνες για την παρουσίαση του 
περιεχομένου της ετήσιας έκθεσης 
επιδόσεων, τους κανόνες σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζουν τα 
κράτη μέλη για την αξιολόγηση της 
απόδοσης από την Επιτροπή και κανόνες 
σχετικά με τις ανάγκες δεδομένων και τις 
συμπράξεις μεταξύ δυνητικών πηγών 
δεδομένων και ρυθμίσεις για τη 
διασφάλιση μιας συνεκτικής προσέγγισης 
για τον καθορισμό της κατανομής της 
πριμοδότησης επίδοσης στα κράτη μέλη. 
Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 

αθέμιτος ανταγωνισμός ή οι διακρίσεις 
μεταξύ των γεωργών, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό 
των περιοχών αναφοράς για την ενίσχυση 
των ελαιούχων σπόρων, τους κανόνες για 
την έγκριση των εκτάσεων και των 
ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαµβάκι 
και συναφείς κοινοποιήσεις, τον 
υπολογισμό της μείωσης στην περίπτωση 
που η επιλέξιμη έκταση βαμβακιού 
υπερβαίνει τη βασική έκταση, τη 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για 
απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης, 
καθώς και τη μεθανοποίηση και τη 
λιπασματοποίηση καταλοίπων της 
οινοποίησης, την ετήσια κατανομή ανά 
κράτος μέλος του συνολικού ποσού της 
ενωσιακής στήριξης για τύπους 
παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη, 
κανόνες για την παρουσίαση των 
στοιχείων που θα περιληφθούν στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, τους κανόνες 
σχετικά με τη διαδικασία και τις 
προθεσμίες έγκρισης των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ και την υποβολή και 
έγκριση των αιτήσεων τροποποίησης των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, τις ενιαίες 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή των 
απαιτήσεων πληροφόρησης και 
δημοσιότητας σχετικά με τις δυνατότητες 
που προσφέρουν τα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ, τους κανόνες σχετικά με το πλαίσιο 
επιδόσεων, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, κανόνες για την παρουσίαση 
του περιεχομένου της ετήσιας έκθεσης 
επιδόσεων, τους κανόνες σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζουν τα 
κράτη μέλη για την αξιολόγηση της 
απόδοσης από την Επιτροπή και κανόνες 
σχετικά με τις ανάγκες δεδομένων και τις 
συμπράξεις μεταξύ δυνητικών πηγών 
δεδομένων και ρυθμίσεις για τη 
διασφάλιση μιας συνεκτικής προσέγγισης 
για τον καθορισμό της κατανομής της 
πριμοδότησης επίδοσης στα κράτη μέλη. 
Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22. ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22.

__________________ __________________
22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ως «πυκνότητα ζωικού 
πληθυσμού» νοείται το συνολικό βάρος 
ζώων, τα οποία βρίσκονται ταυτόχρονα 
σε μια εγκατάσταση ανά τετραγωνικό 
μέτρο χρησιμοποιήσιμης επιφάνειας·

Αιτιολόγηση

Η πυκνότητα ζωικού πληθυσμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράμετρος σε παρεμβάσεις που 
σχετίζονται με την καλή μεταχείριση και την υγεία των ζώων και ως εκ τούτου πρέπει να 
ορίζεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) ως «μονάδα μαζικής εκτροφής 
ζώων» νοείται η εκμετάλλευση εκτροφής 
ζώων που εκτρέφει ζώα σε πυκνότητα 
μεγαλύτερη από αυτή που επιτρέπει η 
επιφάνεια και οι φυσικοί πόροι ή η 
φέρουσα ικανότητα της εκμετάλλευσης, 
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ή, στην περίπτωση των βοοειδών και των 
μηρυκαστικών, όπου τα ζώα δεν έχουν 
πρόσβαση σε βόσκηση ή δεν υπάρχει ο 
απαιτούμενος αριθμός εκταρίων 
χορτονομής για τη στήριξη της βόσκησης 
ή αναζήτησης τροφής σε βοσκοτόπους ή 
λειμώνες.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «ταµείο αλληλοβοήθειας» 
νοείται ένα σύστηµα διαπιστευµένο από το 
κράτος µέλος σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία για την ασφάλιση γεωργών, 
μέσω του οποίου καταβάλλονται 
αντισταθμιστικές πληρωμές στους 
γεωργούς που είναι μέλη του και 
υφίστανται οικονομικές απώλειες.

ε) ως «ταµείο αλληλοβοήθειας» 
νοείται ένα σύστηµα διαπιστευµένο από το 
κράτος µέλος σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία για την ασφάλιση γεωργών, 
μέσω του οποίου καταβάλλονται 
αντισταθμιστικές πληρωμές στους 
γεωργούς που είναι μέλη του και 
υφίστανται απώλειες στην παραγωγή, και 
οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι είχαν 
προηγουμένως εφαρμόσει προληπτικά 
μέτρα·

Αιτιολόγηση

Το ταμείο αλληλοβοήθειας πρέπει να αποζημιώνει απώλειες μόνον στην περίπτωση όπου ο 
γεωργός μπορεί να αποδείξει ότι είχε προηγουμένως εφαρμόσει προληπτικά μέτρα. Θα πρέπει 
να καταβάλλονται πληρωμές για απώλειες στην παραγωγή. Το ταμείο αλληλοβοήθειας δεν θα 
καταβάλλει πληρωμές για άλλου είδους απώλειες.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ως «στόχοι» νοούνται οι 
προσυμφωνημένες τιμές που πρέπει να 
επιτευχθούν στο τέλος της περιόδου σε 
σχέση με τους δείκτες αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο στόχο·

θ) ως «στόχοι» νοούνται οι 
προσυμφωνημένες τιμές που πρέπει να 
επιτευχθούν στο τέλος της περιόδου σε 
σχέση με τους δείκτες αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων που περιλαμβάνονται σε 
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συγκεκριμένο στόχο·

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) ως «συνοχή της αναπτυξιακής 
πολιτικής» νοείται η υποχρέωση της 
Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 208 της 
ΣΛΕΕ, να λαμβάνει υπόψη τους στόχους 
της συνεργασίας για την ανάπτυξη στις 
πολιτικές που εφαρμόζει, και η 
υποχρέωσή της να αποφεύγει, κατά την 
επιδίωξη των στόχων εσωτερικής 
πολιτικής της, αρνητικά μέτρα πολιτικής 
που επηρεάζουν δυσμενώς τους 
αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) ως «θωράκιση του περιβάλλοντος 
και της βιοποικιλότητας» νοείται η 
διαρθρωμένη διαδικασία διασφάλισης 
της αποτελεσματικής εφαρμογής 
εργαλείων για την αποφυγή των 
δυσμενών επιπτώσεων των δαπανών της 
Ένωσης και τη μεγιστοποίηση των 
οφελών για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας 
της Ένωσης, με βάση το «Κοινό πλαίσιο 
για τη θωράκιση της βιοποικιλότητας 
μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ» που 
συνέταξε η Επιτροπή, και σύμφωνα με 
τους εθνικούς κανόνες και τις 
κατευθυντήριες γραμμές, εφόσον 
υπάρχουν, ή με διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα·
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Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) ως «ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
έναντι της κλιματικής αλλαγής» νοείται η 
διαδικασία που εξασφαλίζει ότι η 
υποδομή είναι ανθεκτική έναντι των 
δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές, 
εφόσον υπάρχουν, ή με διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα·

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχεία α και β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 Άρθρο 4

Ορισμοί που θα διατυπωθούν στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ

Ορισμοί που θα διατυπωθούν στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ

1. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους 
ορισμούς της γεωργικής δραστηριότητας, 
της γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων 
εκταρίων, του πραγματικού και του νεαρού 
γεωργού:

1. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους 
ορισμούς της γεωργικής δραστηριότητας, 
της γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων 
εκταρίων, του πραγματικού και του νεαρού 
γεωργού:

α) η έννοια της «γεωργικής 
δραστηριότητας» ορίζεται κατά τρόπον 
ώστε να περιλαμβάνει τόσο την παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δενδρυλλίων 
περιοδικής υλοτόμησης και του 
βαμβακιού, όσο και τη διατήρηση της 
γεωργικής έκτασης σε κατάσταση που την 
καθιστά κατάλληλη για βόσκηση ή 
καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές 

α) η έννοια της «γεωργικής 
δραστηριότητας» ορίζεται κατά τρόπον 
ώστε να περιλαμβάνει τόσο την παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δενδρυλλίων 
περιοδικής υλοτόμησης και του 
βαμβακιού, όσο και τη διατήρηση της 
γεωργικής έκτασης σε κατάσταση που την 
καθιστά κατάλληλη για βόσκηση ή 
καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές 
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ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών 
μεθόδων και μηχανημάτων·

ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών 
μεθόδων και μηχανημάτων, μεταξύ άλλων 
στη γεωργοδασοκομία·

β) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, 
µόνιµων βοσκότοπων ή µόνιµων 
καλλιεργειών. Οι όροι «αρόσιμες 
εκτάσεις», «μόνιμες καλλιέργειες» και 
«μόνιμοι βοσκότοποι» καθορίζονται 
περαιτέρω από τα κράτη μέλη εντός του 
ακόλουθου πλαισίου:

β) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, 
µόνιµων βοσκότοπων ή µόνιµων 
καλλιεργειών. Τα χαρακτηριστικά τοπίου 
μπορούν να συμπεριληφθούν ως 
συστατικά στοιχεία της γεωργικής 
έκτασης. Οι όροι «αρόσιμες εκτάσεις», 
«μόνιμες καλλιέργειες» και «μόνιμοι 
βοσκότοποι» καθορίζονται περαιτέρω από 
τα κράτη μέλη εντός του ακόλουθου 
πλαισίου:

i) ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή 
αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του Καν. (ΕΚ) 
1257/19991, με το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) 
1698/20052 και με το άρθρο 28 του Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013 ή το άρθρο 65 του 
παρόντος κανονισμού·

i) ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή 
αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση και 
μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό 
καλλιεργειών με δέντρα και/ή θάμνους για 
τη δημιουργία συστήματος 
δασογεωργικής αγροδασοπονίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού 
(ΕΚ) 1257/19991, με το άρθρο 39 του 
κανονισμού (ΕΚ) 1698/20052 με το άρθρο 
28 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 ή το 
άρθρο 65 του παρόντος κανονισμού·

ii) ως «μόνιμες καλλιέργειες» 
νοούνται οι μη εναλλασσόμενες 
καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους 
βοσκότοπους και τους μόνιμους λειμώνες, 
οι οποίες καταλαμβάνουν τη γη για 
περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και 
αποδίδουν επαναλαμβανόμενες 
συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των 
φυτωρίων καθώς και των πρεμνοφυών 
δασών μικρού περίτροπου χρόνου·

ii) ως «μόνιμες καλλιέργειες» 
νοούνται οι μη εναλλασσόμενες 
καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους 
βοσκότοπους και τους μόνιμους λειμώνες, 
οι οποίες καταλαμβάνουν τη γη για 
περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και 
αποδίδουν επαναλαμβανόμενες 
συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των 
φυτωρίων, συμπεριλαμβανομένων όσων 
περιέχονται σε δοχεία φύτευσης 
επενδυμένα με πλαστικό (εφόσον 
προβλέπεται από το κράτος μέλος) καθώς 
και των πρεμνοφυών δασών μικρού 
περίτροπου χρόνου·

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 
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που δεν έχει περιληφθεί στην 
αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο 
και χρησιμοποιούνται για τη καλλιέργεια 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένο). Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα 
είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που 
προσφέρονται για βοσκή ή παράγουν 
ζωοτροφές·

που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένο) και δεν έχει περιληφθεί στην 
αμειψισπορά επί πέντε έτη ή 
περισσότερο, και η οποία δεν έχει επίσης 
οργωθεί επί πέντε έτη ή περισσότερο. Ο 
ορισμός περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως 
θάμνους και/ή δένδρα που προσφέρονται 
για βοσκή και άλλα είδη όπως θάμνους 
και/ή δέντρα που παράγουν ζωοτροφές, 
υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·
iii α) ως «προσωρινό λιβάδι» νοείται η 
αρόσιμη γη όπου φύονται αγρωστώδη ή 
ποώδη είδη επί λιγότερα των πέντε 
συναπτών ετών, ή πέραν των πέντε ετών 
εάν έχει πραγματοποιηθεί όργωμα και 
επανασπορά. Δεν λαμβάνεται υπόψη όσον 
αφορά την απορρόφηση διοξειδίου του 
άνθρακα ή τους στόχους για το κλίμα.
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
αποφασίζουν να θεωρούν μόνιμο 
βοσκότοπο:
α) γη που προσφέρεται για βοσκή και 
εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές 
πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν 
επικρατούν παραδοσιακά στις εκτάσεις 
βοσκής· και/ή
β) γη που προσφέρεται για βοσκή 
όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν στις 
εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν από 
αυτές·

______________________ ______________________
1 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης 
Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και 
κατάργηση ορισμένων κανονισμών (ΕΕ L 

1 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης 
Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και 
κατάργηση ορισμένων κανονισμών (ΕΕ L 
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160 της 26.6.1999, σ. 80). 160 της 26.6.1999, σ. 80).
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 
του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 
2005, για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
(ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1).

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 
του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 
2005, για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
(ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1).

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5

Γενικοί στόχοι Γενικοί στόχοι

Η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της 
αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας, των 
τροφίμων και των αγροτικών περιοχών και 
συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων 
γενικών στόχων:

Η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της 
αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας, των 
τροφίμων και των αγροτικών περιοχών, 
συνάδει με τους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους της Ένωσης και 
συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων 
γενικών στόχων:

α) την προώθηση ενός έξυπνου, 
ανθεκτικού και διαφοροποιημένου 
γεωργικού τομέα που θα διασφαλίζει την 
επισιτιστική ασφάλεια·

α) την προώθηση ενός έξυπνου, 
ανθεκτικού και διαφοροποιημένου 
γεωργικού τομέα χωρίς αποκλεισμούς που 
θα διασφαλίζει βιώσιμη, και 
μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια·

β) την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της δράση για το κλίμα και 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων της Ένωσης·

β) τη στήριξη και βελτίωση της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της 
δράσης για το κλίμα και της 
βιοποικιλότητας· την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
της Ένωσης·

γ) την ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών.

γ) την ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών τόσο για τους άνδρες 
όσο και για τις γυναίκες, την επίτευξη 
μιας ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης 
των αγροτικών οικονομιών και τη 
συμβολή, τη δημιουργία και τη 
διατήρηση της απασχόλησης, με τήρηση 
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των αρχών της δίκαιης αντιμετώπισης 
και της ισότητας.

Οι στόχοι αυτοί συμπληρώνονται από τον 
εγκάρσιο στόχο του εκσυγχρονισμού του 
τομέα με την προώθηση και τη διάδοση 
της γνώσης, της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις 
αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση 
της υιοθέτησής τους.

Οι στόχοι αυτοί συμπληρώνονται από τον 
εγκάρσιο στόχο του εκσυγχρονισμού του 
τομέα με την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη διάδοση της γνώσης, της 
καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη 
γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την 
ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους.

Οι εν λόγω στόχοι επιτυγχάνονται 
παράλληλα με την επιδίωξη της 
εξωτερικής σύγκλισης μεταξύ των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 Άρθρο 6

Ειδικοί στόχοι Ειδικοί στόχοι

1. Η επίτευξη των γενικών στόχων 
επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων ειδικών 
στόχων:

1. Η επίτευξη των γενικών στόχων 
επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων ειδικών 
στόχων:

α) την υποστήριξη βιώσιμων 
γεωργικών εισοδημάτων και 
ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση 
για τη στήριξη της επισιτιστικής 
ασφάλειας·

α) την υποστήριξη βιώσιμων 
γεωργικών εισοδημάτων και της 
γεωργικής ανθεκτικότητας σε ολόκληρη 
την Ένωση για την ενίσχυση της 
μακροπρόθεσμης επισιτιστικής 
ασφάλειας, με παράλληλη αποφυγή της 
υπερπαραγωγής·

β) ενίσχυση του προσανατολισμού 
προς την αγορά και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης 
εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και 
την ψηφιοποίηση·

β) ενίσχυση του προσανατολισμού 
προς την αγορά σε τοπικό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο και αύξηση της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης 
εστίασης στην έρευνα, στις επενδύσεις, 
την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση στο 
πλαίσιο της λογικής της κυκλικής 
οικονομίας·

γ) τη βελτίωση της θέσης των γ) τη βελτίωση της θέσης των 
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αγροτών στην αλυσίδα αξίας· αγροτών στην αλυσίδα αξίας, μεταξύ 
άλλων με την προώθηση βραχειών 
αλυσίδων εφοδιασμού·

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

δ) συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή 
σε αυτήν, ιδίως μέσω της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του 
γεωργικού τομέα και του τομέα 
τροφίμων, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας 
την αφαίρεση άνθρακα από την 
ατμόσφαιρα και τη δέσμευσή του στο 
έδαφος, σύμφωνα με τη συμφωνία του 
Παρισιού·

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

ε) συμβολή στην προστασία και τη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των 
υδάτων, με παράλληλη μείωση της 
χρήσης φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών, 
και προώθηση μιας πιο βιώσιμης χρήσης 
των υδάτων, και προστασία και βελτίωση 
του εδάφους·

στ) συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος και διατήρηση 
οικοτόπων και τοπίων·

στ) ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος μεταξύ άλλων στις 
αγροτικές περιοχές, και αναχαίτιση και 
αντιστροφή της απώλειας της 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των επικονιαστών· συμβολή στη 
διατήρηση, τη συντήρηση και τη 
βελτίωση των οικοτόπων, των 
συστημάτων γεωργίας υψηλής φυσικής 
αξίας, των ειδών, και των τοπίων·

ζ) προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·

ζ) προσέλκυση νέων γεωργών και 
νεοεισερχομένων στον κλάδο της 
γεωργίας, ιδίως στις πλέον ερημωμένες 
περιοχές, προώθηση της ισότητας των 
φύλων και διευκόλυνση της βιώσιμης 
επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές·

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 
της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
βιοοικονομίας και της βιώσιμης 
δασοκομίας·

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, 
της ισότητας των φύλων, και της τοπικής 
ανάπτυξης και της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές, 
όπως σε περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της 
βιώσιμης βιοοικονομίας, της κυκλικής 
οικονομίας και της βιώσιμης γεωργίας και 
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δασοκομίας, με στόχο την επίτευξη 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

θ) 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, απορρίμματα τροφίμων, 
καθώς και για καλή μεταχείριση των 
ζώων.

θ) βελτίωση της ανταπόκρισης της 
γεωργίας της Ένωσης στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 
απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και 
βιώσιμα τρόφιμα, γεωργία χαμηλών 
εισροών και βιολογική γεωργία, μείωση 
των απορριμμάτων τροφίμων, καθώς και 
για πρόληψη της μικροβιακής αντοχής 
και βελτίωση της καλής μεταχείρισης των 
ζώων.

2. Κατά την επιδίωξη των ειδικών 
στόχων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
απλούστευση και την απόδοση της 
στήριξης της ΚΓΠ.

2. Κατά την επιδίωξη των ειδικών 
στόχων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
απλούστευση και την απόδοση της 
στήριξης της ΚΓΠ.

2α. Τα κράτη μέλη αναφέρουν την 
αντίστοιχη συνεισφορά τους στους 
στόχους που ορίζονται στο παρόν άρθρο, 
και προτείνουν αντίστοιχους εθνικούς 
στόχους. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι, τα 
μέτρα στήριξης και οι εθνικοί στόχοι 
συνάδουν και λειτουργούν 
συμπληρωματικά προς τη νομοθεσία που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΧΙ. 
Σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στον τίτλο V κεφάλαιο III, 
η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι 
παρεμβάσεις και οι αντίστοιχες 
συνεισφορές που σχεδιάζονται από τα 
κράτη μέλη επαρκούν για την επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης που περιέχονται 
στη σχετική νομοθεσία η οποία 
παρατίθεται στο παράρτημα XI.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 Άρθρο 7

Δείκτες Δείκτες
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1. Η επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 
παράγραφος 1 αξιολογείται βάσει κοινών 
δεικτών που αφορούν τις εκροές, τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις. Το 
σύνολο των κοινών δεικτών περιλαμβάνει:

1. Η επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 
παράγραφος 1 αξιολογείται βάσει κοινών 
δεικτών που αφορούν τις εκροές, τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις. Το 
σύνολο των κοινών δεικτών περιλαμβάνει:

α) δείκτες εκροών που σχετίζονται με 
το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που 
υποστηρίζονται·

α) δείκτες εκροών που σχετίζονται με 
το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που 
υποστηρίζονται·

β) δείκτες αποτελεσμάτων που 
σχετίζονται με τους συγκεκριμένους 
ειδικούς στόχους και χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό ποσοτικών ορόσημων και 
στόχων σε σχέση με τους ειδικούς στόχους 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
την αξιολόγηση της προόδου προς την 
επίτευξή τους. Οι δείκτες που αφορούν 
τους ειδικούς στόχους για το περιβάλλον 
και το κλίμα μπορούν να καλύπτουν 
παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στα 
σχετικά εθνικά μέσα περιβαλλοντικού και 
κλιματικού σχεδιασμού που απορρέουν 
από τη νομοθεσία της Ένωσης και 
παρατίθενται στο παράρτημα XI·

β) δείκτες αποτελεσμάτων που 
σχετίζονται με τους συγκεκριμένους 
ειδικούς στόχους και χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό ποσοτικών ορόσημων και 
στόχων σε σχέση με τους ειδικούς στόχους 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
την αξιολόγηση της προόδου προς την 
επίτευξή τους. Οι δείκτες που αφορούν 
τους ειδικούς στόχους για το περιβάλλον 
και το κλίμα καλύπτουν, κατά περίπτωση, 
παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στα 
σχετικά εθνικά μέσα περιβαλλοντικού και 
κλιματικού σχεδιασμού που απορρέουν 
από τη νομοθεσία της Ένωσης και 
παρατίθενται στο παράρτημα XI·

γ) δείκτες επιπτώσεων που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 
παράγραφος 1 και χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ και της ΚΓΠ.

γ) δείκτες επιπτώσεων που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 
παράγραφος 1 και χρησιμοποιούνται για 
να στηρίξουν τον καθορισμό ποσοτικών 
δεικτών απόδοσης σχετικά με τους 
ειδικούς στόχους των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ και για την αξιολόγηση 
της προόδου που σημειώνεται σχετικά με 
τους στόχους και την ΚΓΠ.

Οι κοινοί δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων 
και επιπτώσεων παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι.

Οι κοινοί δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων 
και επιπτώσεων παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι.

2. Η Επιτροπή έχει δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι με 
σκοπό την προσαρμογή των κοινών 
δεικτών επιδόσεων, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η 
πείρα από την εφαρμογή τους ή η 

2. Η Επιτροπή έχει δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι με 
σκοπό την προσαρμογή των κοινών 
δεικτών επιδόσεων, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, προκειμένου να βελτιώνεται 
η ποιότητα του πλαισίου επιδόσεων 
δυνάμει του τίτλου VII κεφάλαιο Ι και να 
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προσθήκη νέων. λαμβάνεται υπόψη η πείρα από την 
εφαρμογή τους και, όπου απαιτείται, να 
τροποποιούνται οι δείκτες ή να 
προστίθενται νέοι.
2α. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση 
αξιολόγηση σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, τη συνάφεια και τη 
συνοχή των δεικτών εισροών, 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που 
περιέχονται στο παράρτημα I, σε 
συντονισμό με την αξιολόγηση επιδόσεων 
του πολυετούς σχεδίου αξιολογήσεων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 127. Τα 
αποτελέσματα αποτελούν μέρος της 
εκτίμησης επιπτώσεων και των 
προτάσεων για τον προγραμματισμό της 
ΚΓΠ που αναμένεται να ξεκινήσει το 
2028.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, 
της εφαρμογής και της αξιολόγησης των 
παρεμβάσεων, με στόχο την προώθηση 
της ισότητας των φύλων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
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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.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9β
Συμμόρφωση με τη συμφωνία του 

Παρισιού
1. Οι στόχοι των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ επιδιώκονται σύμφωνα με τη 
συμφωνία του Παρισιού και με γνώμονα 
την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων 
που θέτει η συμφωνία και τις δεσμεύσεις 
που περιγράφονται στις εθνικά 
καθορισμένες συνεισφορές της Ένωσης 
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και των κρατών μελών. 
2. Η ΚΓΠ αποσκοπεί στη μείωση κατά 
30 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
στον τομέα της γεωργίας και των 
τροφίμων της Ένωσης έως το 2027. 
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ 
ευθυγραμμίζονται με τους ήδη 
θεσπισμένους μακροπρόθεσμους εθνικούς 
στόχους που καθορίζονται στις 
νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο παράρτημα XI, ή που απορρέουν από 
αυτές, και με τους στόχους που ορίζονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 
4. Προτού εγκρίνει τα στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο 
συνδυασμός όλων των στόχων και των 
μέτρων των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ θα επιτρέπει την εκπλήρωση των 
στόχων για το κλίμα που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο. 
5. Για τη διατήρηση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ένωση, η 
Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εθνικοί 
στόχοι και τα εθνικά μέτρα για το κλίμα 
του κάθε κράτους μέλους είναι παρόμοια. 

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Παγκόσμια διάσταση της ΚΓΠ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, 
η Ένωση και τα κράτη μέλη 
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.
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2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ συμβάλλουν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην έγκαιρη 
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο 
θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
του 2030, ιδίως των ΣΒΑ 2, 10, 12 και 13, 
καθώς και των στόχων της συμφωνίας 
του Παρισιού. Ως εκ τούτου, οι 
παρεμβάσεις της ΚΓΠ:
i) συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
διαφοροποιημένης και βιώσιμης γεωργίας 
και ανθεκτικών αγροοικολογικών 
πρακτικών τόσο εντός της Ένωσης όσο 
και σε χώρες εταίρους· 
ii) συμβάλλουν στη διατήρηση της 
γενετικής ποικιλότητας των σπόρων, των 
καλλιεργούμενων φυτών, των 
εκτρεφόμενων και εξημερωμένων ζώων 
και των συναφών άγριων ειδών, τόσο 
εντός της Ένωσης όσο και σε χώρες 
εταίρους· 
iii) συμβάλλουν στην αξιοποίηση του 
δυναμικού των γεωργών μικρής 
κλίμακας, των μικρών γεωργικών 
επιχειρήσεων, ιδίως των γυναικών 
γεωργών, των αυτόχθονων πληθυσμών 
που δραστηριοποιούνται στη γεωργική 
παραγωγή και των νομαδικών 
κτηνοτρόφων τόσο εντός της Ένωσης 
όσο και σε χώρες εταίρους· 
iv) συμβάλλουν στην ανάπτυξη τοπικών 
συστημάτων τροφίμων και εγχώριων και 
περιφερειακών αγορών, τόσο εντός της 
Ένωσης όσο και σε χώρες εταίρους, με 
στόχο την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης 
από εισαγωγές τροφίμων και τη 
συντόμευση των αλυσίδων τροφίμων· 
v) δίνουν τέλος στις εμπορικές πρακτικές 
που στρεβλώνουν το παγκόσμιο εμπόριο 
στις γεωργικές αγορές· 
vi) ενσωματώνουν πλήρως μέτρα για τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 
την προσαρμογή σε αυτή· 
vii) τηρούν την αρχή «πρώτα το κλίμα, 
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μετά το εμπόριο»: 
3. Η συμμόρφωση της ΚΓΠ με τη συνοχή 
της αναπτυξιακής πολιτικής αξιολογείται 
σε τακτική βάση, μεταξύ άλλων 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από τον 
μηχανισμό παρακολούθησης που ορίζεται 
στο άρθρο 119α. Η Επιτροπή υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την 
απόκριση της Ένωσης σε επίπεδο 
πολιτικής. 

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 Άρθρο 11

Αρχή και πεδίο εφαρμογής Αρχή και πεδίο εφαρμογής

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 του κεφαλαίου II του 
παρόντος τίτλου ή των ετήσιων 
πριμοδοτήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 65, 66 και 67 οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται με τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού 
δικαίου και τα πρότυπα καλής γεωργικής 
και περιβαλλοντικής κατάστασης των 
εκτάσεων που καθορίζονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και 
αφορούν τους ακόλουθους ειδικούς τομείς:

1. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα 
σύστημα επιβολής όρων βάσει του οποίου 
οι δικαιούχοι που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει των κεφαλαίων II και 
ΙΙΙ του παρόντος τίτλου ή τις ετήσιες 
πριμοδοτήσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 65, 66 και 67 υπόκεινται σε 
διοικητική κύρωση εάν δεν 
συμμορφώνονται, κατά περίπτωση, με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του 
ενωσιακού δικαίου και τα πρότυπα καλής 
γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης των εκτάσεων όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, που 
καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, και αφορούν τους ακόλουθους 
ειδικούς τομείς:

α) κλίμα και το περιβάλλον· α) κλίμα και περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του 
αέρα, του εδάφους, της βιοποικιλότητας 
και των υπηρεσιών οικοσυστήματος·

β) δημόσια υγεία και υγεία των ζώων β) δημόσια υγεία και υγεία των ζώων 
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και των φυτών· και των φυτών·

γ) καλές συνθήκες διαβίωσης των 
ζώων.

γ) καλή μεταχείριση των ζώων.

2. Οι κανόνες σχετικά με τις 
διοικητικές κυρώσεις 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].

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].

3. Οι νομικές πράξεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ όσον 
αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης ισχύουν στην ισχύουσα 
έκδοση και, στην περίπτωση οδηγιών, 
όπως εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

3. Οι νομικές πράξεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ όσον 
αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης ισχύουν στην ισχύουσα 
έκδοση και, στην περίπτωση οδηγιών, 
όπως εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας 
ενότητας, ως «κανονιστική απαίτηση 
διαχείρισης» νοείται κάθε μεμονωμένη 
κανονιστική απαίτηση διαχείρισης 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης που 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ στο 
πλαίσιο μιας δεδομένης νομικής πράξης, η 
οποία διαφέρει επί της ουσίας από 
οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της ίδιας 
πράξης.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας 
ενότητας, ως «κανονιστική απαίτηση 
διαχείρισης» νοείται κάθε μεμονωμένη 
κανονιστική απαίτηση διαχείρισης 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης που 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ στο 
πλαίσιο μιας δεδομένης νομικής πράξης, η 
οποία διαφέρει επί της ουσίας από 
οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της ίδιας 
πράξης.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 Άρθρο 12

Υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον 
αφορά την καλή γεωργική και 

περιβαλλοντική κατάσταση

Υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον 
αφορά την καλή γεωργική και 

περιβαλλοντική κατάσταση

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλες οι γεωργικές εκτάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον για 
παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλες οι γεωργικές εκτάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον για 
παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται 
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σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τις 
ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
τηρούν οι δικαιούχοι για καλές γεωργικές 
και περιβαλλοντικές συνθήκες γης 
σύμφωνα με τον κύριο στόχο των 
προτύπων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, λαμβανομένων υπόψη των 
ειδικών χαρακτηριστικών των σχετικών 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάστασης του εδάφους και του κλίματος, 
των υπαρχόντων συστημάτων εκτροφής, 
της χρήσης γης, της αμειψισποράς, των 
γεωργικών πρακτικών και των γεωργικών 
δομών.

σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τις 
ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
τηρούν οι δικαιούχοι για καλές γεωργικές 
και περιβαλλοντικές συνθήκες γης 
σύμφωνα με τον κύριο στόχο των 
προτύπων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, και οι οποίες συνάδουν και 
λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη 
νομοθεσία που ορίζεται στο παράρτημα 
XI. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα 
ειδικά χαρακτηριστικά των σχετικών 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάστασης του εδάφους και του κλίματος, 
ενόψει της επίτευξης των ειδικών στόχων 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) στ) και 
θ),των υπαρχόντων συστημάτων εκτροφής, 
της χρήσης γης, της αμειψισποράς, των 
γεωργικών πρακτικών και των γεωργικών 
δομών.

2. Όσον αφορά τους κύριους στόχους 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, τα κράτη 
μέλη μπορούν να προβλέψουν πρόσθετα 
πρότυπα σε σχέση με εκείνα που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα 
έναντι αυτών των κύριων στόχων. Ωστόσο, 
τα κράτη μέλη δεν καθορίζουν τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για κύριους 
στόχους πέρα από όσους ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

2. Τα κράτη μέλη δεν καθορίζουν τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για κύριους 
στόχους πέρα από όσους ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ. Ωστόσο, όσον αφορά τους 
κύριους στόχους που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέψουν πρόσθετα πρότυπα σε σχέση 
με εκείνα που καθορίζονται στο εν λόγω 
παράρτημα έναντι αυτών των κύριων 
στόχων.

2α. Η Επιτροπή αξιολογεί το πρότυπο 
που ορίζεται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 106, λαμβάνοντας υπόψη την 
απαιτούμενη αποτελεσματικότητα του 
προτύπου και την ύπαρξη εναλλακτικών 
λύσεων.

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα 
για την παροχή του εργαλείου 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά που αναφέρεται στο παράρτημα 
ΙΙΙ, με το ελάχιστο περιεχόμενο και τις 

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα 
για την παροχή του εργαλείου 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά και τη μείωση των εισροών 
που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ, με το 
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λειτουργίες που ορίζονται σε αυτό, στους 
δικαιούχους που θα το χρησιμοποιούν.

ελάχιστο περιεχόμενο και τις λειτουργίες 
που ορίζονται σε αυτό, στους δικαιούχους 
που θα το χρησιμοποιούν. Για την εγγύηση 
της αποτελεσματικής χρήσης και 
εφαρμογής του εν λόγω εργαλείου, η 
Επιτροπή παρέχει επαρκή περίοδο 
μετάβασης για τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή μπορεί να στηρίξει τα κράτη 
μέλη με το σχεδιασμό του εν λόγω 
εργαλείου καθώς και με τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας 
δεδομένων.

Η Επιτροπή μπορεί να στηρίξει τα κράτη 
μέλη με τον σχεδιασμό του εν λόγω 
εργαλείου καθώς και με τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας 
δεδομένων.

4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 το οποίο 
αποσκοπεί στη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με κανόνες για τις καλές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού 
των στοιχείων του συστήματος της 
αναλογίας μόνιμων λειμώνων, του έτους 
αναφοράς και του ποσοστού μετατροπής 
στο πλαίσιο του ΚΓΠΚ 1, όπως 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, της 
μορφής και των πρόσθετων ελάχιστων 
στοιχείων και των λειτουργιών του 
εργαλείου βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά.

4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 το οποίο 
αποσκοπεί στη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με κανόνες για τις καλές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού 
των στοιχείων του συστήματος της 
αναλογίας μόνιμων λειμώνων, της μορφής 
και των πρόσθετων ελάχιστων στοιχείων 
και των λειτουργιών του εργαλείου 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά 
συστατικά και τη μείωση των εισροών.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με κανόνες σχετικά με την καλή γεωργική 
και περιβαλλοντική κατάσταση, σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, 
συμπεριλαμβανομένων φυσικών 
καταστροφών, επιδημιών και ασθενειών 
φυτών.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 Άρθρο 13

Γεωργικές συµβουλευτικές υπηρεσίες Συµβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις

1. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ένα 
σύστημα παροχής συμβουλών στους 
γεωργούς και άλλους δικαιούχους της 
στήριξης της ΚΓΠ για τη διαχείριση της 
γης και τη διαχείριση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων («γεωργικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες»).

1. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ένα 
σύστημα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στους γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους της στήριξης της ΚΓΠ για τη 
διαχείριση της γης και τη διαχείριση των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και, κατά 
περίπτωση, σε δασοκαλλιεργητές 
(«συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις»).

2. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις καλύπτουν τις 
οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές διαστάσεις και παρέχουν 
επικαιροποιημένες τεχνολογικές και 
επιστημονικές πληροφορίες που 
αναπτύσσονται από την έρευνα και την 
καινοτομία. Πρέπει να εντάσσονται στις 
αλληλένδετες υπηρεσίες συμβούλων 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ερευνητών, 
γεωργικών οργανώσεων και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών που αποτελούν τα 
συστήματα γεωργικής γνώσης και 
καινοτομίας (AKIS).

2. Οι γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες καλύπτουν τις οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις 
και διευκολύνουν την απόκτηση των 
δεξιοτήτων και γνώσεων που χρειάζονται 
για τη βιώσιμη παραγωγή και την 
παραγωγή χαμηλών εισροών 
χρησιμοποιώντας επικαιροποιημένες 
τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία. Πρέπει να 
εντάσσονται στις αλληλένδετες υπηρεσίες 
συμβούλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 
ερευνητών, γεωργικών οργανώσεων και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών που 
αποτελούν τα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS).

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
συμβουλές αυτές να είναι αμερόληπτες και 
να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων 
μεταξύ των συμβούλων.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
συμβουλές αυτές να είναι αμερόληπτες και 
οι σύμβουλοι να μην αντιμετωπίζουν 
σύγκρουση συμφερόντων, και επίσης 
διασφαλίζουν ότι οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
είναι προσαρμοσμένες στην ποικιλία των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
τρόπων παραγωγής.

3α. Η Επιτροπή καθορίζει τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις γεωργικές 
συµβουλευτικές υπηρεσίες, ως προς την 
ποιότητα, την ανεξαρτησία και την 
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εδαφική κάλυψη των παρεχόμενων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών.

4. Οι γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες καλύπτουν τουλάχιστον:

4. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις καλύπτουν 
τουλάχιστον:

α) όλες τις απαιτήσεις, προϋποθέσεις 
και δεσμεύσεις διαχείρισης που ισχύουν 
για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους 
που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων και των προτύπων βάσει της 
αιρεσιμότητας και των προϋποθέσεων για 
τα καθεστώτα στήριξης, καθώς και των 
πληροφοριών για τα χρηματοδοτικά μέσα 
και τα επιχειρηματικά σχέδια που 
θεσπίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ·

α) όλες τις απαιτήσεις, προϋποθέσεις 
και δεσμεύσεις διαχείρισης που ισχύουν 
για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους 
που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων και των προτύπων βάσει της 
αιρεσιμότητας και των προϋποθέσεων για 
τα καθεστώτα στήριξης, καθώς και των 
πληροφοριών για τα χρηματοδοτικά μέσα 
και τα επιχειρηματικά σχέδια που 
θεσπίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ·

β) τις απαιτήσεις όπως έχουν 
καθορισθεί από τα κράτη μέλη για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, 
της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, και του 
άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30 και 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ·

β) τις απαιτήσεις όπως έχουν 
καθορισθεί από τα κράτη μέλη για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ , της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, 
της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, των 
εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2013/485, 
2018/783, 2018/784 και 2018/785, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου30, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, 
της οδηγίας 98/58/EΚ, της οδηγίας 
1999/74/EΚ, της οδηγίας 2007/43/EΚ, της 
οδηγίας 2008/119/EΚ, της οδηγίας 
2008/120/EΚ, του κανονισμού (EΚ) 
2008/543 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1/2005, με παράλληλη ενθάρρυνση της 
μετάβασης προς αγροοικολογικές 
πρακτικές·
β α) μετάβαση σε αγροοικολογικές 
πρακτικές και διατήρησή τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργοδασοκομίας·
β β) εργαλείο βιωσιμότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα 
θρεπτικά συστατικά και τη μείωση των 
εισροών, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 



RR\1184165EL.docx 443/860 PE627.760v03-00

EL

12 παράγραφος 3·
γ) γεωργικές πρακτικές που 
εμποδίζουν την ανάπτυξη αντιμικροβιακής 
αντοχής, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση 
«Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της 
μικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη»31· 

γ) γεωργικές πρακτικές που 
εμποδίζουν την ανάπτυξη αντιμικροβιακής 
αντοχής, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση 
«Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της 
μικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη»31· 

δ) τη διαχείριση κινδύνων σύμφωνα 
με το άρθρο 70·

δ) τη διαχείριση κινδύνων σύμφωνα 
με το άρθρο 70·

ε) τη στήριξη της καινοτομίας, ιδίως 
για την προετοιμασία και την υλοποίηση 
έργων των επιχειρησιακών ομάδων της 
ευρωπαϊκής σύµπραξης καινοτοµίας για τη 
γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
114·

ε) τη στήριξη της καινοτομίας, ιδίως 
για την προετοιμασία και την υλοποίηση 
έργων των επιχειρησιακών ομάδων της 
ευρωπαϊκής σύµπραξης καινοτοµίας για τη 
γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
114·

στ) την ανάπτυξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών για τη γεωργία και τις 
αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 
102 στοιχείο β).

στ) την ανάπτυξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών για τη γεωργία και τις 
αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 
102 στοιχείο β).

στ α) την παροχή στήριξης και 
συνδρομής σε νέους γεωργούς και τους 
νεοισερχόμενους κατά τα πέντε έτη μετά 
την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεών 
τους·
στ β) δημιουργία και ανάπτυξη 
οργανώσεων παραγωγών·

______________________ ______________________
30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 
1).

30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 
1).

______________________ ______________________
31 «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής 
(AMR)» (COM (2017) 339 τελικό).

31 «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής 
(AMR)» (COM (2017) 339 τελικό).
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 1 – τμήμα 3 α (νέο) – άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 3α
Βιολογική γεωργία

Άρθρο 13α
Βιολογική Γεωργία

Η βιολογική γεωργία, όπως ορίζεται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α, είναι ένα πιστοποιημένο 
σύστημα γεωργικής εκμετάλλευσης που 
μπορεί να συμβάλει προς πολλαπλούς 
ειδικούς στόχους της ΚΓΠ όπως 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού. Λαμβανομένων 
υπόψη των πλεονεκτημάτων της 
βιολογικής γεωργίας, καθώς και της 
αυξανόμενης ζήτησης που εξακολουθεί 
να υπερβαίνει την αύξηση της 
παραγωγής, τα κράτη μέλη αξιολογούν το 
επίπεδο στήριξης που απαιτείται για τη 
διαχείριση γεωργικής γης υπό βιολογική 
πιστοποίηση. Τα κράτη μέλη 
περιλαμβάνουν στα οικεία στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ μια ανάλυση της 
παραγωγής του τομέα βιολογικής 
γεωργίας, της αναμενόμενης ζήτησης, και 
της δυνατότητάς του να εκπληρώσει 
στόχους της ΚΓΠ, και θέτουν στόχους 
αύξησης του ποσοστού της γεωργικής γης 
υπό βιολογική διαχείριση, καθώς και 
ανάπτυξης ολόκληρης της αλυσίδας 
εφοδιασμού βιολογικών προϊόντων. Βάσει 
αυτής της αξιολόγησης, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν το κατάλληλο επίπεδο 
στήριξης προς τη βιολογική μετατροπή 
και συντήρηση, είτε μέσω μέτρων 
αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρονται 
στο άρθρο 65 είτε μέσω οικολογικών 
προγραμμάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 28, είτε μέσω συνδυασμού των 
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δύο, και διασφαλίζουν ότι τα διαθέσιμα 
κονδύλια αντιστοιχούν στην αναμενόμενη 
ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής.
___________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 
14.6.2018, σ. 1).

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 Άρθρο 14

Τύποι παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων

Τύποι παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων

1. Οι τύποι παρεμβάσεων βάσει του 
παρόντος κεφαλαίου μπορούν να λάβουν 
τη μορφή αποσυνδεδεμένων και 
συνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων.

1. Οι τύποι παρεμβάσεων βάσει του 
παρόντος κεφαλαίου μπορούν να λάβουν 
τη μορφή αποσυνδεδεμένων και 
συνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων.

2. Οι αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις είναι οι ακόλουθες: 

2. Οι αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις είναι οι ακόλουθες: 

α) βασική εισοδηματική στήριξη για 
τη βιωσιμότητα·

α) βασική εισοδηματική στήριξη για 
τη βιωσιμότητα·

β) συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη 
βιωσιμότητα·

β) συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη 
βιωσιμότητα·

γ) συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη των νέων γεωργών·

γ) συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη των νέων γεωργών·

δ) προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

δ) προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

3. Οι συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις 
είναι οι ακόλουθες:

3. Οι συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις 
είναι οι ακόλουθες:

α) στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος·

α) στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος·
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β) ειδική ενίσχυση της καλλιέργειας 
βαμβακιού.

β) ειδική ενίσχυση της καλλιέργειας 
βαμβακιού.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων δεν 
είναι επιλέξιμες για πληρωμές στήριξης 
του εισοδήματος μέσω του ΕΓΤΕ:
α) εθνικοί ή περιφερειακοί πολιτικοί ή 
δημόσιοι υπάλληλοι με άμεση ή έμμεση 
ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση 
ή την εποπτεία της κατανομής των 
επιδοτήσεων της ΚΓΠ·
β) μέλη της οικογένειας των προσώπων 
που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των εκτεταμένων προβλημάτων σύγκρουσης συμφερόντων, δεν είναι επιθυμητό οι 
υπουργοί Γεωργίας, οι δημόσιοι λειτουργοί, τα μέλη των επιτροπών Γεωργίας των 
κοινοβουλίων ή η οικογένειά τους να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη στήριξη του 
εισοδήματος.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 Άρθρο 15

Μείωση ενισχύσεων 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 

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 80 000 EUR.
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εξής:
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. 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:

2. Πριν από την εφαρμογή της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη θα 
αφαιρούν από το ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που χορηγούνται σε έναν 
γεωργό σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο 
τις πληρωμές που χορηγήθηκαν εντός 
ενός δεδομένου ημερολογιακού έτους για 
προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον δυνάμει του άρθρου 28.

α) τους μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα 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 
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πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των 
ετήσιων μονάδων εργασίας που δηλώνει ο 
ενδιαφερόμενος γεωργός. 
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.

3. Το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης 
των ενισχύσεων χρησιμοποιείται κατά 
κύριο λόγο για να συμβάλει στη 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων για 
το κλίμα και το περιβάλλον και στη 
συνέχεια των ειδών παρεμβάσεων στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ όπως ορίζονται στο 
κεφάλαιο IV μέσω μεταφοράς. 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 κονδυλίων από το 
ΕΓΤΕ στο ΕΓΤΑΑ που έχουν καθοριστεί 
βάσει του άρθρου 90.

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 
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.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του 
προϊόντος για τη χρηματοδότηση της 
συμπληρωματικής αναδιανεμητικής 
εισοδηματικής στήριξης για τη 
βιωσιμότητα ή άλλων παρεμβάσεων που 
εμπίπτουν στις αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις.

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.
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Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η στήριξη που θεσπίζεται στο 
υποτμήμα 2 δεν πρέπει, σε καμία 
περίπτωση, να ωφελεί τα συστήματα 
παραγωγής που έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον ή σε τρίτες 
χώρες ή που δεν συμμορφώνονται με τις 
νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο Παράρτημα ΧΙ.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η στήριξη βάσει του παρόντος 
υποτμήματος δεν χρησιμοποιείται για τη 
χρηματοδότηση μονάδων μαζικής 
εκτροφής ζώων.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν το 
ποσό της βασικής εισοδηματικής 
στήριξης ανά εκτάριο μεταξύ των 
διαφόρων ομάδων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
κοινωνικοοικονομικές ή αγρονομικές 
συνθήκες.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Θέλουμε μια δίκαιη ΚΓΠ εντός των κρατών μελών καθώς και μεταξύ των κρατών μελών. Παρά 
τον τρόπο με τον οποίο διατυπώθηκε, το σημείο αυτό επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνεχίσουν 
να μεροληπτούν υπέρ των πεδινών αρόσιμων καλλιεργειών, ενώ γίνεται διάκριση κατά των 
ενεργών γεωργών που παρέχουν δημόσια αγαθά σε κατά καιρούς δύσκολες συνθήκες σε 
περιοχές ορεινής βόσκησης ή μεικτής χρήσης, οι οποίες συχνά συμπίπτουν με τη γεωργία 
υψηλής φυσικής αξίας.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 Άρθρο 20

Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και 
σύγκλιση

Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και 
σύγκλιση

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη 
μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης πριν από τη σύγκλιση σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο προσαρμόζοντας την 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
αναλογικά με την αξία τους, όπως 
καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το έτος 
απαίτησης 2020 και τις σχετικές ενισχύσεις 
για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον που προβλέπονται 
στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο III του εν λόγω 
κανονισμού για το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2020.

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη 
μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης πριν από τη σύγκλιση σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο προσαρμόζοντας την 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
αναλογικά με την αξία τους, όπως 
καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το έτος 
απαίτησης 2020 και τις σχετικές ενισχύσεις 
για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον που προβλέπονται 
στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο III του εν λόγω 
κανονισμού για το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2020.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν την 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα 
με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν την 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα 
με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν, έως το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2026 το 
αργότερο, ανώτατο όριο της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης για το κράτος 
μέλος ή για κάθε ομάδα εδαφών που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν, έως το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2026 το 
αργότερο, ανώτατο όριο της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης για το κράτος 
μέλος ή για κάθε ομάδα εδαφών που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2.

4. Όταν η αξία των δικαιωμάτων 4. Όταν η αξία των δικαιωμάτων 
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ενίσχυσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, δεν είναι ομοιόμορφη 
εντός κράτους μέλους ή εντός ομάδας 
εδαφών, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τη σύγκλιση της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή 
μονάδας το αργότερο έως το 2026.

ενίσχυσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, δεν είναι ομοιόμορφη 
εντός κράτους μέλους ή εντός ομάδας 
εδαφών, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τη σύγκλιση της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή 
μονάδας το αργότερο έως το 2026.

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο μέχρι το έτος 2026, όλα τα 
δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία 
τουλάχιστον 75% του μέσου 
προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη 
βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 
παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα 
εδάφη που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2.

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο μέχρι το έτος 2026, όλα τα 
δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία 
τουλάχιστον 75% του μέσου 
προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη 
βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 
παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα 
εδάφη που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2.

6. Τα κράτη μέλη χρηματοδοτούν τις 
αυξήσεις στην αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση με τις παραγράφους 4 και 5 
χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό προϊόν που 
προκύπτει από την εφαρμογή της 
παραγράφου 3, και εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, μειώνοντας τη διαφορά μεταξύ 
της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, που καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, και του μέσου 
προβλεπόμενου ποσού μονάδας για τη 
βασική στήριξη του εισοδήματος για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως 
ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 
106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή 
για τα εδάφη όπως ορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 18 παράγραφος 2.

6. Τα κράτη μέλη χρηματοδοτούν τις 
αυξήσεις στην αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση με τις παραγράφους 4 και 5 
χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό προϊόν που 
προκύπτει από την εφαρμογή της 
παραγράφου 3, και εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, μειώνοντας τη διαφορά μεταξύ 
της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, που καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, και του μέσου 
προβλεπόμενου ποσού μονάδας για τη 
βασική στήριξη του εισοδήματος για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως 
ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 
106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή 
για τα εδάφη όπως ορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να εφαρμόσουν τη μείωση στο σύνολο ή 
μέρος των δικαιωμάτων ενίσχυσης με αξία 
που προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η οποία υπερβαίνει το μέσο 
προβλεπόμενο μοναδιαίο ποσό για τη 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να εφαρμόσουν τη μείωση στο σύνολο ή 
μέρος των δικαιωμάτων ενίσχυσης με αξία 
που προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η οποία υπερβαίνει το μέσο 
προβλεπόμενο μοναδιαίο ποσό για τη 
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βασική στήριξη εισοδήματος για το έτος 
2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό 
σχέδιο ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος 
μέλος ή για τα εδάφη που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

βασική στήριξη εισοδήματος για το έτος 
2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό 
σχέδιο ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος 
μέλος ή για τα εδάφη που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

7. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 βασίζονται σε αντικειμενικά 
και αμερόληπτα κριτήρια. Με την 
επιφύλαξη του ελάχιστου ποσοστού που 
καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, τα κριτήρια αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης 
μείωσης η οποία δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη του 30 %.

7. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 βασίζονται σε αντικειμενικά 
και αμερόληπτα κριτήρια. Με την 
επιφύλαξη του ελάχιστου ποσοστού που 
καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
5, τα κριτήρια αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης 
μείωσης η οποία δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη του 30 %.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα 
κράτη μέλη μπορούν να δίνουν 
προτεραιότητα στις γυναίκες για την 
επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο η).

Αιτιολόγηση

Η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στις οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να 
προωθηθεί ως μέρος των ειδικών στόχων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των 
γενικών στόχων.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 Άρθρο 26

Συμπληρωματική στήριξη του Συμπληρωματική στήριξη του 
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αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη 
βιωσιμότητα

αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη 
βιωσιμότητα

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για την 
βιωσιμότητα («στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος») υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και προσδιορίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για την 
βιωσιμότητα («στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος») υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και προσδιορίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ανακατανομή της στήριξης από 
μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τη μορφή 
ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους 
γεωργούς στο πλαίσιο της βασικής 
εισοδηματικής στήριξης στο άρθρο 17.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ανακατανομή της στήριξης από 
μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τη μορφή 
ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους 
γεωργούς στο πλαίσιο της βασικής 
εισοδηματικής στήριξης στο άρθρο 17.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ένα 
ποσό ανά εκτάριο ή διαφορετικά ποσά για 
διαφορετικής κλίμακας εκτάρια, καθώς και 
τον ανώτατο αριθμό εκταρίων ανά γεωργό 
για τον οποίο θα καταβληθεί η ενίσχυση 
αναδιανεμητικού εισοδήματος.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ένα 
ποσό ανά εκτάριο ή διαφορετικά ποσά για 
διαφορετικής κλίμακας εκτάρια, καθώς και 
τον ανώτατο αριθμό εκταρίων ανά γεωργό 
για τον οποίο θα καταβληθεί η ενίσχυση 
αναδιανεμητικού εισοδήματος.

4. Το ποσό ανά εκτάριο που 
προβλέπεται για ένα δεδομένο έτος 
υποβολής αιτήσεων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο των 
άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν 
λόγω έτος.

4. Το ποσό ανά εκτάριο που 
προβλέπεται για ένα δεδομένο έτος 
υποβολής αιτήσεων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο των 
άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν 
λόγω έτος.

5. Ο εθνικός μέσος όρος των άμεσων 
ενισχύσεων ανά εκτάριο ορίζεται ως ο 
λόγος του εθνικού ανώτατου ορίου για 
άμεσες ενισχύσεις για το έτος υποβολής 
αιτήσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
IV, και των συνολικών προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων για τη βασική 
εισοδηματική στήριξη για το εν λόγω έτος, 
εκφρασμένος σε αριθμό εκταρίων.

5. Ο εθνικός μέσος όρος των άμεσων 
ενισχύσεων ανά εκτάριο ορίζεται ως ο 
λόγος του εθνικού ανώτατου ορίου για 
άμεσες ενισχύσεις για το έτος υποβολής 
αιτήσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
IV, και των συνολικών προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων για τη βασική 
εισοδηματική στήριξη για το εν λόγω έτος, 
εκφρασμένος σε αριθμό εκταρίων.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 
«προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας 
και διευκόλυνσης της ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
αγροτικές περιοχές» που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και να 
διαθέσουν τουλάχιστον το 2% των 
κονδυλίων τους για άμεσες ενισχύσεις για 
τον εν λόγω στόχο σύμφωνα με το άρθρο 
86 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη δύναται 
να παρέχουν συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη στους νέους 
γεωργούς που εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση και οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
της βασικής ενίσχυσης εισοδήματος που 
προβλέπεται άρθρο 17.

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 
«προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας» 
που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 στοιχείο ζ) και να διαθέσουν 
τουλάχιστον το 4 % των κονδυλίων τους 
για άμεσες ενισχύσεις για τον εν λόγω 
στόχο σύμφωνα με το άρθρο 86 
παράγραφος 4, τα κράτη μέλη δύνανται να 
παρέχουν συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη στους νέους γεωργούς που 
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο της 
βασικής ενίσχυσης εισοδήματος που 
προβλέπεται στο άρθρο 17 και οι οποίοι 
εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε 
γεωργική εκμετάλλευση ή που 
εγκαταστάθηκαν κατά τα τελευταία 5 έτη 
πριν από την υποβολή της αίτησης 
πληρωμής για νέους γεωργούς, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πληρωμές 
χρησιμοποιούνται για βιώσιμη παραγωγή 
και ότι το εισόδημα/ τα περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο 
όριο που ορίζεται στο άρθρο 15.

Κατά παρέκκλιση από όσα προβλέπονται 
στο πρώτο εδάφιο, οι νέοι γεωργοί που 
έλαβαν κατά το τελευταίο έτος 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
1307/2013 τη στήριξη που αναφέρεται 
στο άρθρο 50 του εν λόγω κανονισμού 
μπορούν να λάβουν τη στήριξη που 
αναφέρεται στο παρόν άρθρο για τη 
μέγιστη περίοδο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

Αιτιολόγηση

Οι νέοι γεωργοί που δεν χρειάζονται χρήματα ή που τα χρησιμοποιούν για σκοπούς 
εντατικοποίησης αντίθετους προς τους στόχους των άρθρων 5 και 6 δεν θα πρέπει να 
λαμβάνουν χρήματα των φορολογουμένων.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 Άρθρο 28

Προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον

Προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στήριξη 
σε εθελοντικά προγράμματα για το κλίμα 
και το περιβάλλον («οικολογικά 
προγράμματα») υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως 
διευκρινίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
παρέχουν στήριξη και ορίζουν ένα 
ελάχιστο ποσοστό χρηματοδότησης 
ύψους τουλάχιστον 30% της αντίστοιχης 
εθνικής τους κατανομής όπως ορίζεται 
στο παράρτημα IV για εθελοντικά 
προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον («οικολογικά προγράμματα») 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο και όπως διευκρινίζονται 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

2. Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο 
πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, 
πραγματικούς γεωργούς οι οποίοι 
δεσμεύονται να εφαρμόζουν, στις 
επιλέξιμες εκτάσεις που καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη, γεωργικές πρακτικές 
ευεργετικές για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

2. Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο 
πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, 
πραγματικούς γεωργούς ή ομάδες 
γεωργών οι οποίοι δεσμεύονται να 
εφαρμόζουν, να διατηρούν και να 
προωθούν στις επιλέξιμες εκτάσεις, 
γεωργικές πρακτικές και συστήματα 
ευεργετικά για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

3. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τον 
κατάλογο των γεωργικών πρακτικών που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

3. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 138 για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση 
του ενωσιακού καταλόγου των γεωργικών 
πρακτικών που είναι επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον, λαμβάνοντας 
υπόψη τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
συμπληρωματικούς εθνικούς καταλόγους 
των γεωργικών πρακτικών που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον 
επιλέγοντας μεταξύ αυτών που ορίζονται 
στον ενωσιακό κατάλογο που αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο. Τα κράτη μέλη δίνουν 
προτεραιότητα σε συστήματα τα οποία 
παρέχουν παράλληλα οφέλη, προωθούν 
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συνέργειες και δίνουν έμφαση σε μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση.
Η Επιτροπή παρέχει τις αναγκαίες 
κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη 
κατά την κατάρτιση των εθνικών 
καταλόγων, σε συντονισμό με τα 
ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα κοινής 
γεωργικής πολιτικής, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 113, για τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, τη 
βελτίωση της βάσης γνώσεων και λύσεων 
για την εκπλήρωση των ειδικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ). 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη 
δυνητική αναπαραγωγή των μέτρων και 
των συστημάτων που είναι 
προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένα τοπικά, 
περιφερειακά ή εθνικά ή/και 
περιβαλλοντικά πλαίσια ή περιορισμούς.
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
μπορούν να περιλαμβάνονται 
συμπληρωματικά προγράμματα που δεν 
προβλέπονται στον ενωσιακό κατάλογο, 
με την έγκριση της Επιτροπής σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στα 
άρθρα 106 και 107.
Κατά την κατάρτιση των καταλόγων, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας που αναφέρεται στον Τίτλο V 
κεφάλαιο ΙΙΙ, ότι οι κατάλογοι 
καταρτίζονται ως προϊόν κοινής 
προσπάθειας μεταξύ των γεωργικών και 
περιβαλλοντικών αρχών κατόπιν 
διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες.
Η Επιτροπή αξιολογεί σε εξαμηνιαία 
βάση τους εθνικούς καταλόγους, 
λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη 
απόδοση, την ύπαρξη εναλλακτικών 
λύσεων και τη συμβολή των συστημάτων 
στους ειδικούς περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ). Οι αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται 
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και σε περιπτώσεις 
ανεπάρκειας/αρνητικών αξιολογήσεων, 
τα κράτη μέλη προτείνουν 
τροποποιημένους εθνικούς καταλόγους 
και συστήματα σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 107.

4. Οι πρακτικές αυτές σχεδιάζονται 
κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε 
έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
που καθορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).

4. Οι πρακτικές αυτές σχεδιάζονται 
κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε 
έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
που καθορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) και, 
όσον αφορά τον στόχο στ), λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη η γεωργία υψηλής 
φυσικής αξίας και η γεωργία Natura 
2000.

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 και το παράρτημα ΙΙΙ·

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

β) υπερβαίνουν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις για τη χρήση λιπασμάτων 
και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την 
καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες 
υποχρεωτικές προϋποθέσεις που 
θεσπίζονται από το εθνικό δίκαιο και 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 
του άρθρου 65.

δ) διαφέρουν από ή είναι 
συμπληρωματικές προς τις δεσμεύσεις για 
τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει 
του άρθρου 65.

6. Η στήριξη για τα οικολογικά 
προγράμματα χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο είτε:

6. Η στήριξη για τα οικολογικά 
προγράμματα χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο ή ανά 
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εκμετάλλευση, είτε:

α) ως πρόσθετες ενισχύσεις για τη 
στήριξη του βασικού εισοδήματος όπως 
ορίζεται στο υποτμήμα 2 του παρόντος 
τμήματος· ή

α) ως πρόσθετες ενισχύσεις για τη 
στήριξη του βασικού εισοδήματος όπως 
ορίζεται στο υποτμήμα 2 του παρόντος 
τμήματος· ή

β) ως αποζημιώσεις στους 
δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν και της απώλειας 
εισοδήµατος ως αποτέλεσµα της 
δέσµευσης που ανελήφθη, που 
καθορίζονται με βάση το άρθρο 65. 

β) ως αποζημιώσεις στους 
δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν και της απώλειας 
εισοδήµατος ως αποτέλεσµα της 
δέσµευσης που ανελήφθη, που 
καθορίζονται με βάση το άρθρο 65. 

6α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτούν την υποχρεωτική συμμετοχή 
ειδικών οικολογικών προγραμμάτων σε 
περιοχές με υψηλή φυσική αξία ή όταν η 
εν λόγω συμμετοχή είναι δεόντως 
αιτιολογημένη για την εκπλήρωση ενός ή 
περισσότερων ειδικών περιβαλλοντικών 
και κλιματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ).
6β. Τα κράτη μέλη αποκλείουν τα 
οικολογικά προγράμματα από ενδεχόμενη 
μείωση των πληρωμών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 15, ή των μέγιστων επιπέδων 
χρηματοδότησης.

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου να συνάδουν με εκείνες του 
άρθρου 65.

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου να συνάδουν με εκείνες του 
άρθρου 65.

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 
συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό 
με περαιτέρω κανόνες για τα οικολογικά 
προγράμματα.

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 
συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό 
με περαιτέρω κανόνες για τα οικολογικά 
προγράμματα.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28α
Φυσικοί ή άλλοι ειδικοί ανά περιοχή 

περιορισμοί
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις για φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ, με σκοπό να 
συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1.
2. Οι εν λόγω ενισχύσεις χορηγούνται σε 
πραγματικούς γεωργούς όσον αφορά τις 
περιοχές που καθορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού του είδους 
παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τους φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς στη συγκεκριμένη 
περιοχή.
4. Οι πρόσθετες δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 υπολογίζονται για 
φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς, σε σύγκριση με περιοχές 
που δεν επηρεάζονται από φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς.
5. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο έκτασης.
6. Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ελάχιστο 
και το μέγιστο ποσοστό της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΕ για τις 
παρεμβάσεις που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο. Οι δαπάνες σε σταθερές τιμές δεν 
αποκλίνουν πέραν του 20 % από τις 
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δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 31 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά του άρθρου αυτού στον πρώτο πυλώνα απελευθερώνει περισσότερα κονδύλια στον 
δεύτερο πυλώνα για μέτρα για το περιβάλλον και το κλίμα.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά εκτάριο ή ζώο.

3. Η στήριξη χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά εκτάριο ή ζώο, για την οποία 
μπορεί να καθοριστεί ανώτατο όριο από 
τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί η 
καλύτερη κατανομή της στήριξης.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή μεριμνά, σύμφωνα με 
τον τίτλο V κεφάλαιο III, ώστε η 
συνδεδεμένη στήριξη για ζωικό κεφάλαιο 
να χορηγείται μόνο σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που συμμορφώνονται με 
μια καθορισμένη μέγιστη πυκνότητα 
ζωικού πληθυσμού για μια δεδομένη 
λεκάνη απορροής ποταμού όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2000/60/ΕΚ. 
 
 

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη συχνά ευνοεί την εντατική κτηνοτροφία για 
κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα, και προκειμένου να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
της υπερπαραγωγής, ιδίως όσον αφορά το κλίμα αλλά και τα γεωργικά εισοδήματα, η στήριξη 
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χορηγείται μόνο σε εκμεταλλεύσεις που δεν υπερβαίνουν την πυκνότητα ζωικού πληθυσμού, και 
βοηθά τους γεωργούς να μεταβούν σε πιο διαφοροποιημένα μοντέλα παραγωγής. Η παρούσα 
διασφάλιση έχει επίσης στόχο την αποφυγή της υπερπαραγωγής. Οι μέγιστες πυκνότητες ζωικού 
πληθυσμού μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα με τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες με βάση 
τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Όταν ένα κράτος μέλος προτείνει 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 106, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι:
α) οι ενισχύσεις τηρούν την «αρχή του μη 
βλάπτειν»·
β) υπάρχει σαφής ανάγκη ή όφελος 
περιβαλλοντικού ή κοινωνικού 
χαρακτήρα που να δικαιολογείται από 
εμπειρικά ποσοτικοποιημένα και 
ανεξαρτήτως επαληθεύσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία·
γ) η στήριξη χρησιμοποιείται για την 
κάλυψη των ενωσιακών αναγκών στον 
τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας και 
δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στις 
εσωτερικές ή διεθνείς αγορές·
δ) η χορήγηση της συνδεδεμένης 
εισοδηματικής στήριξης δεν έχει 
εμπορικά αποτελέσματα που επηρεάζουν 
δυσμενώς την ανάπτυξη των επενδύσεων, 
της παραγωγής και της επεξεργασίας 
στον τομέα των γεωργικών τροφίμων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους·
ε) η προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
δεν χορηγείται για αγορές που βρίσκονται 
σε κρίση λόγω υπερπαραγωγής ή 
πλεονάζουσας προσφοράς·
στ) η στήριξη της κτηνοτροφικής 
παραγωγής χορηγείται μόνο για χαμηλές 
πυκνότητες πληθυσμού, εντός των ορίων 
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της οικολογικής φέρουσας ικανότητας 
των οικείων λεκανών απορροής ποταμού, 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, και 
συνδέεται με τη διατήρηση επαρκών 
εκτάσεων χορτονομής ή βοσκής χωρίς 
εξωτερικές εισροές.
Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις που ορίζονται στα στοιχεία 
α) έως στ), η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
ή, σε συντονισμό με το εν λόγω κράτος 
μέλος, όπως περιγράφεται στα άρθρα 115 
και 116 του παρόντος κανονισμού, να 
προσαρμόσει τις μεταβλητές που 
προτείνει το εν λόγω κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη θα πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση αυστηρών 
κριτηρίων βιωσιμότητας, δεδομένου ότι δημιουργεί στρεβλώσεις τόσο εντός όσο και εκτός της 
εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, καθώς εκτοπίζει την παραγωγή σε ορισμένα κράτη μέλη είτε από 
άλλα κράτη μέλη είτε από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, που υπερβαίνουν τα 
ελάχιστα νομικά πρότυπα όσον αφορά 
την καλή μεταχείριση των ζώων ή το 
περιβάλλον, ή που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους, και η ανάγκη 
αυτή δικαιολογείται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στον τίτλο 
V κεφάλαιο ΙΙΙ με εμπειρικά 
ποσοτικοποιημένα και ανεξάρτητα 
επαληθεύσιμα αποδεικτικά στοιχεία: 
σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, όσπρια, κτηνοτροφικά 
ψυχανθή, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί 
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υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά. με κέλυφος, γεώμηλα αμυλοποιίας, γάλα 
και γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες χορτονομές, λυκίσκος, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά

Αιτιολόγηση

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι δικαιούχοι είναι επιλέξιμοι για 
συνδεδεμένες ενισχύσεις μόνο εφόσον τα 
πρότυπα παραγωγής τους είναι 
υψηλότερα από τα αντίστοιχα ισχύοντα 
ελάχιστα πρότυπα για το περιβάλλον και 
την καλή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η στήριξη αφορά τα βοοειδή 
ή τα αιγοπρόβατα, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν ως προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας την αναγνώριση και την 
καταγραφή των ζώων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 

2. Η συνδεδεμένη εισοδηματική 
στήριξη μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν: 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
21/2004 του Συμβουλίου33 αντίστοιχα. 
Ωστόσο, με την επιφύλαξη άλλων 
εφαρμοστέων προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας, τα βοοειδή ή τα 
αιγοπρόβατα θεωρούνται επιλέξιμα για 
στήριξη, εφόσον οι απαιτήσεις 
αναγνώρισης και καταχώρισης 
πληρούνται μέχρι μια συγκεκριμένη 
ημερομηνία κατά το σχετικό έτος 
υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη.

α) το κράτος μέλος καταδείξει ότι είναι η 
μόνη επιλογή που απομένει, ιδίως όσον 
αφορά τα συστήματα μετακινούμενης 
όπου ενδέχεται να είναι δύσκολη η 
υλοποίηση των περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων ή των αποσυνδεδεμένων 
ενισχύσεων λόγω κοινών περιοχών 
βόσκησης ή εποχιακής μετακίνησης των 
ζώων· 
β) το κράτος μέλος καταδείξει την 
κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που 
έχουν όντως πραγματοποιηθεί και την 
απώλεια εισοδήματος που απορρέει από 
την εκπλήρωση των ειδικών στόχων (δ), 
(ε) και (στ) του άρθρου 6 παράγραφος 1. 

__________________ __________________
32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 820/97 (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 
1).

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 820/97 (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 
1).

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, 
για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης 
και καταγραφής των αιγοπροβάτων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 
92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, 
για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης 
και καταγραφής των αιγοπροβάτων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 
92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 
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9.1.2004, σ. 8). 9.1.2004, σ. 8).

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, η 
στήριξη δεν χορηγείται για εντατική 
ζωική παραγωγή. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138 για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό 
ειδών συστημάτων εντατικής ζωικής 
παραγωγής τα οποία δεν είναι επιλέξιμα 
για συνδεδεμένη στήριξη, πράγμα που 
αποκλείει ουσιαστικά από την παροχή 
στήριξης τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα 
βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα όπου υπάρχει 
απόκλιση μεταξύ του αριθμού των 
επιλέξιμων εκταρίων και του αριθμού 
των ζώων. Η παρούσα διάταξη θα λάβει 
υπόψη τις πρακτικές ποιμενικής ή 
εποχιακής μετακίνησης των ζώων.

Αιτιολόγηση

Already in the Special Report No 11/2012 it reads that without explicit and sufficient 
targeting provisions coupled aid may have the effect of subsidising more intensive animal 
farming methods. This did not improve and this model should change with the next reform. It 
is extensive animal farming, linked to traditional practice, high-nature value ecosystems, and 
possibly even fire prevention herding, that is threatened, and rural areas where this is 
practised. Intensive systems are not worth preserving, for either social, environmental or 
animal welfare point of view and public support should not serve to maintain them in 
existence.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν η συνδεδεμένη εισοδηματική 
στήριξη αφορά τα βοοειδή ή τα 
αιγοπρόβατα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποστηρίζουν μόνο εκτρεφόμενα ζώα που 
τρέφονται με χορτονομή, σε σύστημα που 
βασίζεται στη βόσκηση σε λειμώνες και 
με σημαντικά υψηλότερα αποτελέσματα 
όσον αφορά το περιβάλλον ή την καλή 
μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν μέσω της διαδικασίας που 
περιγράφεται στον τίτλο V του παρόντος 
κανονισμού, ότι τα στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ περιέχουν διατάξεις που 
διασφαλίζουν ότι έως το τέλος της 
περιόδου προγραμματισμού του 
στρατηγικού σχεδίου, η συνολική 
πυκνότητα ζωικού πληθυσμού ανά 
κράτος μέλος δεν υπερβαίνει τις 0,7 
μονάδες ζωικού κεφαλαίου ανά εκτάριο.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η εξισορρόπηση της ζωικής και φυτικής παραγωγής. Υπάρχει προηγούμενο 
στην ΚΓΠ, καθώς οι πυκνότητες ζωικού πληθυσμού είχαν καθοριστεί για μια δεκαετία από το 
2003 και εξής. Σύμφωνα με τη Eurostat, η τρέχουσα μέση συνολική πυκνότητα ζωικού 
πληθυσμού μεταξύ των κρατών μελών είναι 0,75 μονάδες ζωικού κεφαλαίου/εκτάριο.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Οι μονάδες μαζικής εκτροφής 
ζώων δεν είναι επιλέξιμες για 
συνδεδεμένη στήριξη.

Αιτιολόγηση

Είναι επιτακτική ανάγκη να εξισορροπηθεί η ζωική και φυτική παραγωγή εξασφαλίζοντας ότι 
το ζωικό κεφάλαιο ανά αγρόκτημα δεν υπερβαίνει το εμβαδόν βάσης μόνιμου λειμώνα του ή 
προσωρινού λιβαδιού χορτονομής, για παράδειγμα στην περίπτωση μηρυκαστικών. Αυτό θα 
περιορίσει τη διαρθρωτική πλεονασματική παραγωγή, τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τα 
υπερβολικά θρεπτικά συστατικά, και θα μειώσει τις επιπτώσεις στο κλίμα.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31α
Παρακολούθηση

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της 
συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 119α , τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή 
παρακολουθούν τις ενισχύσεις 
συνδεδεμένης στήριξης που χορηγούνται. 
Εάν διαπιστωθούν αρνητικές επιπτώσεις, 
η συνδεδεμένη στήριξη για τον εν λόγω 
τομέα διακόπτεται ή μειώνεται κατά 
περίπτωση, ώστε να πληρούνται οι 
ανωτέρω προϋποθέσεις. 
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
ξεκινήσει διάλογο με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες εταίρους, όταν η εφαρμογή της 
συνδεδεμένης στήριξης έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη του τοπικού 
τομέα γεωργικών τροφίμων, με σκοπό να 
ληφθούν διορθωτικά μέτρα (μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο της εμπορικής 
πολιτικής της Ένωσης) για τον 
μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων 
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που προκύπτουν. 
Εφόσον είναι αναγκαίο, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138, για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται από τα κράτη 
μέλη κατά τη χορήγηση συνδεδεμένης 
εισοδηματικής στήριξης, με σκοπό την 
εξάλειψη των δυσμενών επιπτώσεων 
στην ανάπτυξη του τομέα των γεωργικών 
τροφίμων στις χώρες εταίρους. 

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι 
χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης 
έκτασης βαμβακιού. Επιλέξιμη έκταση 
είναι μόνο εκείνη που βρίσκεται σε 
γεωργική έκταση εγκεκριμένη από το 
κράτος μέλος για βαμβακοπαραγωγή, που 
έχει σπαρεί με ποικιλίες εγκεκριμένες από 
το κράτος μέλος και στην οποία η 
συγκομιδή πραγματοποιείται πραγματικά 
υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των 
φυτών.

1. Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι 
χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης 
έκτασης βαμβακιού. Επιλέξιμη έκταση 
είναι μόνο εκείνη που βρίσκεται σε 
γεωργική έκταση εγκεκριμένη από το 
κράτος μέλος για βαμβακοπαραγωγή, που 
έχει σπαρεί με ποικιλίες εγκεκριμένες από 
το κράτος μέλος και στην οποία η 
συγκομιδή πραγματοποιείται πραγματικά 
υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των 
φυτών. Η μονοκαλλιέργεια βαμβακιού 
εξαιρείται.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ο τομέας της καλλιέργειας 
ψυχανθών·
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Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), κ), η) και κ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013.

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), ιγ), ιε), ιστ), ιη, ιθ) και κγ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Αιτιολόγηση

Αφαιρεί από τον κατάλογο το ιζ) χοίρειο κρέας και κ) κρέας πουλερικών, για τα οποία δεν 
χορηγούνταν ποτέ επιδότηση στο πλαίσιο της ΚΓΠ, και τα οποία χρησιμοποιούνται σε μονάδες 
εντατικής ή μαζικής εκτροφής ζώων.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 42 Άρθρο 42

Ενισχύσεις στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών

Ενισχύσεις στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών

Στον τομέα των οπωροκηπευτικών 
επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι:

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 
για τους γενικούς στόχους, στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών επιδιώκονται οι 
ακόλουθοι στόχοι:

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την ποσότητα, τη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
και την απόδοση των επενδύσεων και τη 
σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), 
γ) και θ)·

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την ποσότητα, τη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
και την απόδοση των επενδύσεων και τη 
σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), 
γ) και θ)·

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
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συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)· 

συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)· 

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
των παρασίτων, των καινοτόμων 
πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
των παρασίτων, των καινοτόμων 
πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση 
μεθόδων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του 
εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας 
και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ)· 

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση 
μεθόδων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του 
εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας 
και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ)· 

ε) τη συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο δ)· 

ε) τη συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο δ)· 

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας, 
της ποικιλότητας και της ποιότητας των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της ποιότητας και της 
ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης, με προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενα από 
εθνικά συστήματα ποιότητας· οι στόχοι 
αυτοί αφορούν τον συγκεκριμένο στόχο 
που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο β)·

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
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ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ)·

ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ)·

η) αύξηση της κατανάλωσης των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή 
μεταποιημένη μορφή· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τον ειδικό στόχο που αναφέρεται 
στο άρθρο 6, σημείο i)·

η) αύξηση της κατανάλωσης των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή 
μεταποιημένη μορφή· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τον ειδικό στόχο που αναφέρεται 
στο άρθρο 6, σημείο i)·

θ) την πρόληψη κρίσεων και 
διαχείριση κινδύνων, με στόχο την 
αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις 
αγορές οπωροκηπευτικών· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ).

θ) την πρόληψη κρίσεων και 
διαχείριση κινδύνων, με στόχο την 
αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις 
αγορές οπωροκηπευτικών· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ).

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43 Άρθρο 43

Είδη παρέμβασης στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών

Είδη παρέμβασης στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία α) έως 
η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν 
ή περισσότερους από τα ακόλουθα τύπους 
παρέμβασης:

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία α) έως 
η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ τρία 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη 
παρέμβασης:

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία, τη μείωση των αποβλήτων 
και την παρακολούθηση της παραγωγής,

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη 
μείωση των αποβλήτων, την 
ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, 

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη 
μείωση των αποβλήτων, την 
ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, 
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μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρόληψη των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα και ενίσχυση της 
χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών 
που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες,

μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρόληψη των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα και ενίσχυση της 
χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών 
που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες,

γ) παραγωγή βιολογικών προϊόντων, γ) παραγωγή βιολογικών προϊόντων,

δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, δ) ολοκληρωμένη παραγωγή η οποία 
προωθεί, αναπτύσσει και εφαρμόζει 
μεθόδους παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του 
εδάφους και άλλων φυσικών πόρων, με 
παράλληλο περιορισμό της εξάρτησης 
από τα φυτοφάρμακα·

ε) δράσεις για τη διατήρηση του 
εδάφους και την ενίσχυση της δέσμευσης 
του εδαφικού άνθρακα·

ε) δράσεις για τη διατήρηση του 
εδάφους και την ενίσχυση της δέσμευσης 
του εδαφικού άνθρακα·

στ) δράσεις για τη δημιουργία και 
διατήρηση ενδιαιτημάτων ευνοϊκών για τη 
βιοποικιλότητα ή για τη διατήρηση του 
τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης των ιστορικών 
χαρακτηριστικών του,

στ) δράσεις για τη δημιουργία και 
διατήρηση ενδιαιτημάτων ευνοϊκών για τη 
βιοποικιλότητα ή για τη διατήρηση του 
τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης των ιστορικών 
χαρακτηριστικών του,

ζ) δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και 
αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

ζ) δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και 
αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

η) δράσεις για την καταπολέμηση της 
ανθεκτικότητας των επιβλαβών 
οργανισμών,

η) δράσεις για τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των βιώσιμων 
καλλιεργειών έναντι των επιβλαβών 
οργανισμών, μέσω της προώθησης της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM),

θ) δράσεις για τη βελτίωση της 
χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
και αποστράγγισης του νερού,

θ) δράσεις για τη βελτίωση της 
χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
και αποστράγγισης του νερού,

ι) δράσεις και μέτρα για τη μείωση 
της παραγωγής αποβλήτων και τη 
βελτίωση της διαχείρισης τους,

ι) δράσεις και μέτρα για τη μείωση 
της παραγωγής αποβλήτων και τη 
βελτίωση της διαχείρισης τους,

ια) δράσεις για την αύξηση της ια) δράσεις για την αύξηση της 
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βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης των προϊόντων του 
τομέα των οπωροκηπευτικών,

βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης των προϊόντων του 
τομέα των οπωροκηπευτικών,

ιβ) δράσεις για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές και την αύξηση της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

ιβ) δράσεις για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές και την αύξηση της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ιδ) προώθηση και την επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων και 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και ενοποίηση των αγορών 
οπωροκηπευτικών και στην ενημέρωση 
σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης 
φρούτων και λαχανικών στην υγεία,

ιδ) προώθηση και την επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων και 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και ενοποίηση των αγορών 
οπωροκηπευτικών και στην ενημέρωση 
σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης 
φρούτων και λαχανικών στην υγεία,

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων και την προσαρμογή και 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τη 
διατήρηση και την αύξηση της ποιότητας 
των προϊόντων, τη βελτίωση των όρων 
εμπορίας, την αγροικολογία, τις βιώσιμες 
τεχνικές καταπολέμησης των παρασίτων, 
τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων και 
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 
την προσαρμογή σε αυτήν,

ιστ) κατάρτιση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά 
τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων και τη συμβολή στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτή.

ιστ) κατάρτιση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά 
τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων, τη μείωση της εξάρτησης 
από χημικές ουσίες και τη συμβολή στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτή.

2. Όσον αφορά τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 σημείο i), τα 
κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τις ακόλουθους τύπους 
παρέμβασης:

2. Όσον αφορά τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 σημείο i), τα 
κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τις ακόλουθους τύπους 
παρέμβασης:

α) σύσταση ή / και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 

α) σύσταση ή / και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
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του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

β) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την 
διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται 
στην αγορά πιο αποτελεσματική,

β) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την 
διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται 
στην αγορά πιο αποτελεσματική,

γ) αναφύτευση οπωρώνων, όπου 
απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής 
εκρίζωσης για υγειονομικούς ή 
φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους,

γ) αναφύτευση οπωρώνων, όπου 
απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής 
εκρίζωσης για υγειονομικούς ή 
φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους,

δ) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς∙ 
στ)

δ) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς∙ 
στ)

ε) «πρώιμη συγκομιδή», δηλαδή 
πλήρη συγκομιδή μη ώριμων και μη 
εμπορεύσιμων προϊόντων σε μια δεδομένη 
περιοχή τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί πριν 
από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω 
καιρικών συνθηκών, ασθένειας είτε για 
άλλο λόγο,

ε) «πρώιμη συγκομιδή», δηλαδή 
πλήρη συγκομιδή μη ώριμων και μη 
εμπορεύσιμων προϊόντων σε μια δεδομένη 
περιοχή τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί πριν 
από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω 
καιρικών συνθηκών, ασθένειας είτε για 
άλλο λόγο,

στ) μη συγκομιδή οπωροκηπευτικών, 
δηλαδή τερματισμό του τρέχοντος κύκλου 
παραγωγής στη σχετική περιοχή, όπου το 
προϊόν είναι σωστά ανεπτυγμένο και είναι 
υγιούς, δίκαιης και εμπορεύσιμης 
ποιότητας, εξαιρουμένης της καταστροφής 
προϊόντων λόγω καιρικών συνθηκών ή 
ασθένειας,

στ) μη συγκομιδή οπωροκηπευτικών, 
δηλαδή τερματισμό του τρέχοντος κύκλου 
παραγωγής στη σχετική περιοχή, όπου το 
προϊόν είναι σωστά ανεπτυγμένο και είναι 
υγιούς, δίκαιης και εμπορεύσιμης 
ποιότητας, εξαιρουμένης της καταστροφής 
προϊόντων λόγω καιρικών συνθηκών ή 
ασθένειας,

ζ) ασφάλιση συγκομιδής που 
συμβάλλει στη διασφάλιση του 
εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή 
παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης 
της λήψης των απαραίτητων προληπτικών 
μέτρων από τους δικαιούχους,

ζ) ασφάλιση συγκομιδής που 
συμβάλλει στη διασφάλιση του 
εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή 
παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης 
της λήψης των απαραίτητων προληπτικών 
μέτρων από τους δικαιούχους,

η) παροχή εκπαίδευσης σε άλλες 
οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή σε μεμονωμένους 
παραγωγούς,

η) παροχή εκπαίδευσης σε άλλες 
οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή σε μεμονωμένους 
παραγωγούς,

θ) εφαρμογή και διαχείριση θ) διαπραγμάτευση, εφαρμογή και 
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φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων τρίτων 
χωρών στο έδαφος της Ένωσης για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές 
τρίτων χωρών,

διαχείριση φυτοϋγειονομικών 
πρωτοκόλλων τρίτων χωρών στο έδαφος 
της Ένωσης για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών,

ι) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ι) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων και τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων.

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, την εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και τη 
βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τις 
παρεμβάσεις που έχουν επιλεγεί σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τις 
παρεμβάσεις που έχουν επιλεγεί σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τουλάχιστον 
έναν από τους ειδικούς στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
για τον τομέα της μελισσοκομίας.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 
για τους γενικούς στόχους, τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τους ειδικούς στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
για τον τομέα της μελισσοκομίας.

Τροπολογία101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49 Άρθρο 49

Τύποι παρέμβασης στον τομέα της 
μελισσοκομίας και χρηματοδοτική 

συνδρομή της Ένωσης

Τύποι παρέμβασης στον τομέα της 
μελισσοκομίας και χρηματοδοτική 

συνδρομή της Ένωσης

1. Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για 
κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 

1. Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για 
κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
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άρθρο 6 παράγραφος 1 έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρεμβάσεων στον τομέα της 
μελισσοκομίας:

άρθρο 6 παράγραφος 1 έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρεμβάσεων στον τομέα της 
μελισσοκομίας:

α) τεχνική βοήθεια προς 
μελισσοκόμους και οργανώσεις 
μελισσοκόμων·

α) τεχνική βοήθεια προς 
μελισσοκόμους και οργανώσεις 
μελισσοκόμων·

β) δράσεις για την καταπολέμηση των 
εισβολέων και των ασθενειών των 
κυψελών, ιδίως της βαρόασης·

β) δράσεις για την καταπολέμηση των 
εισβολέων και των ασθενειών των 
κυψελών, ιδίως της βαρόασης·

γ) δράσεις για τον εξορθολογισμό της 
εποχιακής μετακίνησης των ζώων·

γ) δράσεις για τον εξορθολογισμό της 
εποχιακής μετακίνησης των ζώων·

δ) δράσεις στήριξης εργαστηρίων για 
την ανάλυση των μελισσοκομικών 
προϊόντων·

δ) δράσεις στήριξης εργαστηρίων για 
την ανάλυση των μελισσοκομικών 
προϊόντων·

ε) ανανέωση των κυψελών στην 
Ένωση·

ε) ανανέωση των κυψελών στην 
Ένωση·

στ) συνεργασία με ειδικευμένους 
φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων 
εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της 
μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών 
προϊόντων·

στ) συνεργασία με ειδικευμένους 
φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων 
εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της 
μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών 
προϊόντων·

ζ) δράσεις παρακολούθησης της 
αγοράς·

ζ) δράσεις παρακολούθησης της 
αγοράς·

η) δράσεις για τη βελτίωση της 
ποιότητας του προϊόντος.

η) δράσεις για τη βελτίωση της 
ποιότητας του προϊόντος.

2. Τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ την 
επιλογή των συγκεκριμένων στόχων και 
τύπων παρέμβασης. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τις παρεμβάσεις που επιλέγουν 
μεταξύ των τύπων παρέμβασης.

2. Τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ την 
επιλογή των συγκεκριμένων στόχων και 
τύπων παρέμβασης. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τις παρεμβάσεις που επιλέγουν 
μεταξύ των τύπων παρέμβασης.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ τη 
χρηματοδότηση που παρέχουν για τους 
τύπους παρεμβάσεων που έχουν επιλεγεί 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ τη 
χρηματοδότηση που παρέχουν για τους 
τύπους παρεμβάσεων που έχουν επιλεγεί 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

4. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι το 
50 %, κατ' ανώτατο όριο, των δαπανών. Το 
υπόλοιπο μέρος των δαπανών βαρύνει τα 
κράτη μέλη.

4. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι το 
50 %, κατ' ανώτατο όριο, των δαπανών. Το 
υπόλοιπο μέρος των δαπανών βαρύνει τα 
κράτη μέλη.
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5. Κατά την κατάρτιση των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, 
τα κράτη μέλη ζητούν τη συμβουλή των 
εκπροσώπων των οργανισμών στον τομέα 
της μελισσοκομίας.

5. Κατά την κατάρτιση των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, 
τα κράτη μέλη ζητούν τη συμβουλή των 
εκπροσώπων των οργανισμών στον τομέα 
της μελισσοκομίας.

6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή ετησίως τον αριθμό των 
κυψελών στην επικράτειά τους.

6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή ετησίως τον αριθμό των 
κυψελών στην επικράτειά τους.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 51 Άρθρο 51

Στόχοι στον αμπελοοινικό τομέα Στόχοι στον αμπελοοινικό τομέα

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους στον αμπελοοινικό τομέα:

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 
σχετικά με τους γενικούς στόχους, τα 
κράτη μέλη επιδιώκουν τους ακόλουθους 
στόχους α) και θ α) και έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους β) έως θ) στον αμπελοοινικό 
τομέα:

α) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των οινοπαραγωγών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στη 
βελτίωση των βιώσιμων συστημάτων 
παραγωγής και στη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως 
στ) και η)·

α) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των οινοπαραγωγών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στη 
βελτίωση των βιώσιμων συστημάτων 
παραγωγής και στη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης. Αυτό 
περιλαμβάνει την εφαρμογή μεθόδων 
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, 
περιβαλλοντικά ορθών καλλιεργητικών 
πρακτικών και τεχνικών παραγωγής, 
βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, με 
παράλληλο περιορισμό της εξάρτησης 
από τα φυτοφάρμακα· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) έως στ) και η)·

β) βελτίωση των επιδόσεων των 
επιχειρήσεων του οίνου της Ένωσης και 
την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της 

β) βελτίωση των επιδόσεων των 
επιχειρήσεων του οίνου της Ένωσης και 
την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της 
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αγοράς, καθώς και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους όσον αφορά την 
παραγωγή και εμπορία προϊόντων 
αμπέλου, συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής 
απόδοσης σε παγκόσμιο επίπεδο και των 
αειφόρων διαδικασιών· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στα στοιχεία α), ε), ζ) και η) 
του άρθρου 6 παράγραφος 1· 

αγοράς, καθώς και αύξηση της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς 
τους όσον αφορά την παραγωγή και 
εμπορία προϊόντων αμπέλου, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο και των αειφόρων 
διαδικασιών· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στα στοιχεία α), ε), ζ) και η) του άρθρου 6 
παράγραφος 1· 

γ) συμβολή στην αποκατάσταση της 
ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
στην αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, 
ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις στην 
αγορά∙ ο στόχος αυτός αφορά τον 
συγκεκριμένο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

γ) συμβολή στην αποκατάσταση της 
ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
στην αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, 
ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις στην 
αγορά∙ ο στόχος αυτός αφορά τον 
συγκεκριμένο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

δ) συμβολή στη διασφάλιση των 
εισοδημάτων των οινοπαραγωγών της 
Ένωσης, όταν υφίστανται ζημίες συνεπεία 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ζώων, ασθενειών ή 
παρασιτώσεων∙ ο στόχος αυτός συνδέεται 
με τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α)· 

δ) συμβολή στη διασφάλιση των 
εισοδημάτων των οινοπαραγωγών της 
Ένωσης, όταν υφίστανται ζημίες συνεπεία 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ζώων, ασθενειών ή 
παρασιτώσεων∙ ο στόχος αυτός συνδέεται 
με τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α)· 

ε) αύξηση της εμπορευσιμότητας και 
της ανταγωνιστικότητας των 
αμπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης, 
ιδίως με την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών, 
και με την προστιθέμενη αξία σε 
οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταφοράς της γνώσης· ο στόχος αυτός 
αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ), ε) και θ)·

ε) αύξηση της εμπορευσιμότητας και 
της ανταγωνιστικότητας των 
αμπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης, 
ιδίως με την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών, 
και με την προστιθέμενη αξία σε 
οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταφοράς της γνώσης· ο στόχος αυτός 
αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ), ε) και θ)·

στ) χρήση υποπροϊόντων οινοποιίας για 
βιομηχανικούς και ενεργειακούς σκοπούς 
που εξασφαλίζουν την ποιότητα του οίνου 
της Ένωσης, προστατεύοντας παράλληλα 
το περιβάλλον· ο στόχος αυτός αφορά τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και 
ε)·

στ) χρήση υποπροϊόντων και 
καταλοίπων οινοποιίας για βιομηχανικούς 
και ενεργειακούς σκοπούς που 
εξασφαλίζουν την ποιότητα του οίνου της 
Ένωσης, προστατεύοντας παράλληλα το 
περιβάλλον· ο στόχος αυτός αφορά τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και 
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ε)·

ζ) συμβολή στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών 
σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση 
οίνου και σχετικά με τα συστήματα 
ποιότητας της Ένωσης για τον οίνο· ο 
στόχος αυτός αφορά τους συγκεκριμένους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία β) και θ)· 

ζ) συμβολή στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών 
σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση 
οίνου ο στόχος αυτός αφορά τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και 
θ)·

η) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των αμπελοοινικών προϊόντων της 
Ένωσης σε τρίτες χώρες· ο στόχος αυτός 
αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και η)·
θ) συμβολή στην αύξηση της αντοχής 
των παραγωγών στις διακυμάνσεις της 
αγοράς· ο στόχος αυτός συνδέεται με τους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

θ) συμβολή στην αύξηση της αντοχής 
των παραγωγών στις διακυμάνσεις της 
αγοράς· ο στόχος αυτός συνδέεται με τους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

θ α) συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην 
προσαρμογή σε αυτήν· ο στόχος αυτός 
αφορά τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο δ)·

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε στόχο που επιλέγεται 
μεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 
51, τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

1. Για κάθε στόχο που επιλέγεται 
μεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 
51, τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ δύο 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναδιάρθρωση και μετατροπή 
αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένης της 
αναφύτευσης των αμπελώνων, όταν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο μετά την υποχρεωτική 
εκρίζωση για λόγους υγείας ή 
φυτοϋγειονομικής φύσεως κατόπιν εντολής 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, 
εξαιρουμένης της κανονικής ανανέωσης 
των αμπελώνων που συνίσταται στην 
αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με 
την ίδια ποικιλία σταφυλιών σύμφωνα με 
το ίδιο σύστημα καλλιέργειας αμπέλου, 
όταν τα αμπέλια ολοκληρώσουν τον κύκλο 
ζωής τους∙

α) αναδιάρθρωση και μετατροπή 
αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένης της 
ενίσχυσης της γενετικής ποικιλότητας 
των αμπελώνων, καθώς και της δομικής 
και της βιολογικής ποικιλότητας μη 
εδώδιμων ειδών ώστε να αποτρέπονται 
τα τοπία μονοκαλλιέργειας, 
καλλιεργητική φροντίδα, 
συμπεριλαμβανομένης της φυτοκάλυψης 
και του ελέγχου των ζιζανίων χωρίς 
φυτοφάρμακα, αναφύτευση των 
αμπελώνων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο 
μετά την υποχρεωτική εκρίζωση για 
λόγους υγείας ή φυτοϋγειονομικής φύσεως 
κατόπιν εντολής της αρμόδιας αρχής του 
κράτους μέλους, ή κατόπιν οικειοθελούς 
εκρίζωσης με σκοπό την αναφύτευση για 
λόγους προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή, εξαιρουμένης της κανονικής 
ανανέωσης των αμπελώνων που 
συνίσταται στην αναφύτευση του ίδιου 
αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία 
σταφυλιών σύμφωνα με το ίδιο σύστημα 
καλλιέργειας αμπέλου, όταν τα αμπέλια 
ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους∙

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την εισαγωγή στις ενέργειες αναδιάρθρωσης αμπελώνων της 
δυνατότητα χρηματοδότησης της οικειοθελούς εκρίζωσης με σκοπό την αναφύτευση για λόγους 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ασφάλιση της συγκομιδής έναντι 
απώλειας εισοδήματος ως συνέπεια των 
δυσμενών κλιματικών φαινομένων που 
εξομοιώνονται με φυσικές καταστροφές, 

δ) ασφάλιση της συγκομιδής έναντι 
απώλειας εισοδήματος ως συνέπεια των 
δυσμενών κλιματικών φαινομένων που 
εξομοιώνονται με φυσικές καταστροφές, 
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δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζώα, 
ασθένειες φυτών ή παρασιτώσεις∙

δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζώα, 
ασθένειες φυτών ή παρασιτώσεις∙ δεν 
παρέχεται καμία ασφάλιση εκτός εάν οι 
παραγωγοί λάβουν ενεργά μέτρα για την 
ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων·

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση/ασφάλιση κινδύνου δεν πρέπει να παγιώνει ανεύθυνες/ απαρχαιωμένες γεωργικές 
πρακτικές, αλλιώς αυτό θα οδηγήσει σε υπερβολικές δαπάνες από τα ολοένα και πιο 
περιορισμένα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη. Η κλιματική αλλαγή και τα συναφή ακραία 
καιρικά φαινόμενα υφίστανται ήδη εδώ και μια δεκαετία, οπότε κάθε μελλοντοστρεφής και 
οικονομικά αποδοτική/αποδοτική ως προς τους πόρους πολιτική θα ενθάρρυνε τον σχεδιασμό 
για αυτό το ενδεχόμενο. Αντίθετα, η ΚΓΠ θα πρέπει να παρέχει στους γεωργούς στήριξη ώστε 
να προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή και σε άλλες επιπτώσεις, με χρηματοδότηση μέσω 
άλλων μερών των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των οικολογικών προγραμμάτων.

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) δράσεις ενημέρωσης σχετικά με 
τους οίνους της Ένωσης που διεξάγονται 
στα κράτη μέλη και οι οποίες 
ενθαρρύνουν την υπεύθυνη κατανάλωση 
οίνου ή προωθούν συστήματα ποιότητας 
της Ένωσης που καλύπτουν τις 
ονομασίες προέλευσης και τις 
γεωγραφικές ενδείξεις

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η επιλογή χρηματοδότησης μέτρων προώθησης οίνων τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε 
τρίτες χώρες θα πρέπει να τερματιστεί ως τρόπος σταδιακής κατάργησης επιδοτήσεων που δεν 
είναι συμβατές με την υγεία και για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του δημοσίου 
χρήματος, καθώς και για την εφαρμογή της αρχής της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής 
(PCD).

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο η



PE627.760v03-00 482/860 RR\1184165EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) προώθηση των προϊόντων σε 
τρίτες χώρες με έναν ή περισσότερους 
από τους κάτωθι τρόπους:

διαγράφεται

i) δημόσιες σχέσεις, προώθηση ή 
διαφήμιση που προβάλλουν ιδίως τις 
υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ως προς 
την ποιότητα, την ασφάλεια των 
τροφίμων ή την προστασία του 
περιβάλλοντος·
ii) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, 
εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς 
σημασίας·
iii) εκστρατείες ενημέρωσης, ιδίως 
σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της 
Ένωσης που αφορούν τις ονομασίες 
προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις 
και τη βιολογική παραγωγή·
iv) μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες 
για τη διεύρυνση των εμπορικών 
διεξόδων·
v) μελέτες για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των μέτρων ενημέρωσης 
και προώθησης·
vi) προετοιμασία τεχνικών φακέλων, 
συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών 
δοκιμών και αξιολογήσεων, σχετικά με 
οινολογικές πρακτικές, 
φυτοϋγειονομικούς και υγειονομικούς 
κανόνες, καθώς και άλλες απαιτήσεις 
τρίτων χωρών για την εισαγωγή 
προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
στις αγορές τρίτων χωρών·

Αιτιολόγηση

Σε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματοδότηση ΚΓΠ μειώνεται, η ΚΓΠ δεν θα πρέπει να 
επιδοτεί την προώθηση σε τρίτες χώρες. Το γεγονός ότι τα εμπορικά σήματα σαμπάνιας, 
συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πολυεθνικών που δεν έχουν ανάγκη από τα χρήματα, 
συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους δικαιούχους ΚΓΠ στη Γαλλία λόγω των επιδοτούμενων 
από την ΕΕ εκστρατειών προώθησης έχει προκαλέσει πολλά επικριτικά σχόλια. Πρέπει να 
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θέσουμε ένα τέλος σε αυτές τις πρακτικές και να παύσουμε τη χρηματοδότηση εκστρατειών 
προώθησης.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) δράσεις για τη βελτίωση της 
χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης και αποστράγγισης 
υδάτων·

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – σημείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ β) βιολογική γεωργία·

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – σημείο θ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ γ) άλλες δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για:
i) διατήρηση του εδάφους και βελτίωση 
της περιεκτικότητας άνθρακα του 
εδάφους·
ii) δημιουργία ή διατήρηση οικοτόπων 
που είναι ευνοϊκοί για τη βιοποικιλότητα 
ή τη διατήρηση της φυσικής ζώνης, 
συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης 
των ιστορικών της χαρακτηριστικών·
iii) βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι 
των επιβλαβών οργανισμών και των 
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ασθενειών της αμπέλου·
iv) μείωση της παραγωγής αποβλήτων 
και βελτίωση της διαχείρισης 
αποβλήτων.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης για την ασφάλιση συγκομιδής που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) δεν θα υπερβαίνει:

4. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης για την ασφάλιση συγκομιδής που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) θα καταβάλλεται μόνο σε 
παραγωγούς που λαμβάνουν μέτρα τα 
οποία ελαχιστοποιούν ενεργά ή 
εξαλείφουν τους κινδύνους (όπως 
προστασία του εδάφους, εμβάθυνση 
επιφανειακού εδάφους, προσθήκη 
δομικής, βιολογικής και γενετικής 
ποικιλότητας στο καλλιεργημένο τοπίο) 
και δεν θα υπερβαίνει:

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) απωλειών που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) και άλλων απωλειών που 
προκαλούνται από δυσμενή καιρικά 
φαινόμενα∙

i) αναπόφευκτων απωλειών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α) και άλλων 
απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή 
καιρικά φαινόμενα∙

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση/ασφάλιση κινδύνου δεν πρέπει να παγιώνει ανεύθυνες/ απαρχαιωμένες γεωργικές 
πρακτικές, αλλιώς αυτό θα οδηγήσει σε υπερβολικές δαπάνες από τα ολοένα και πιο 
περιορισμένα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη. Η κλιματική αλλαγή και τα συναφή ακραία 
καιρικά φαινόμενα υφίστανται ήδη εδώ και μια δεκαετία, οπότε κάθε μελλοντοστρεφής και 
οικονομικά αποδοτική/αποδοτική ως προς τους πόρους πολιτική θα ενθάρρυνε τον σχεδιασμό 
για αυτό το ενδεχόμενο. Αντίθετα, η ΚΓΠ θα πρέπει να παρέχει στους γεωργούς στήριξη ώστε 
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να προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή και σε άλλες επιπτώσεις, με χρηματοδότηση μέσω 
άλλων μερών των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των οικολογικών προγραμμάτων.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) απωλειών που προκαλούνται από 
ζώα, ασθένειες φυτών ή προσβολή από 
επιβλαβείς οργανισμούς.

ii) αναπόφευκτων απωλειών που 
προκαλούνται από ζώα, ασθένειες φυτών ή 
προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης για δράσεις ενημέρωσης και 
προώθησης, που αναφέρονται στο άρθρο 
52 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) και η) δεν 
υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων 
δαπανών.

6. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης για δράσεις ενημέρωσης και 
προώθησης, που αναφέρονται στο άρθρο 
52 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) και η) δεν 
υπερβαίνει το 20% των επιλέξιμων 
δαπανών.

Αιτιολόγηση

Σε μια περίοδο όπου η χρηματοδότηση της ΚΓΠ μειώνεται, εμπορικά σήματα σαμπάνιας 
συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πολυεθνικών που δεν έχουν ανάγκη από τα χρήματα, 
συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους δικαιούχους ΚΓΠ στη Γαλλία (για παράδειγμα) επειδή 
είναι δικαιούχοι εκστρατειών προώθησης που επιδοτούνται από την ΕΕ. Αυτό δεν είναι 
αποδεκτό, και ως εκ τούτου η χρηματοδότηση της ΕΕ για το μέτρο αυτό πρέπει να μειωθεί 
ούτως ώστε να δαπανάται εκεί όπου υπάρχει πραγματικά ανάγκη για χρηματοδότηση.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
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καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ ένα ελάχιστο ποσοστό 
δαπανών για δράσεις που αποσκοπούν 
στην προστασία του περιβάλλοντος, στην 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, 
στη βελτίωση της βιωσιμότητας των 
παραγωγικών συστημάτων και 
διαδικασιών, στη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης και τη 
βελτίωση της παγκόσμιας ενεργειακής 
απόδοσης στον αμπελοοινικό τομέα.

καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ ένα ελάχιστο ποσοστό ύψους 
20 % δαπανών για δράσεις που 
αποσκοπούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στην προσαρμογή στην 
αλλαγή του κλίματος, στη βελτίωση της 
βιωσιμότητας των παραγωγικών 
συστημάτων και διαδικασιών, στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης και τη 
βελτίωση της παγκόσμιας ενεργειακής 
απόδοσης στον αμπελοοινικό τομέα.

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό αυτό που χορηγείται για τις απαριθμούμενες δράσεις σχετικά με το περιβάλλον και 
το κλίμα, είναι το ίδιο με αυτό που ισχύει για τις παρεμβάσεις στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
το συνολικό ετήσιο ποσό που λαμβάνει ο 
κάθε τελικός δικαιούχος για παρεμβάσεις 
στον αμπελοοινικό τομέα δεν θα 
υπερβαίνει τα 200 000 EUR.

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι αρκετά εμπορικά σήματα σαμπάνιας που ανήκουν στην ίδια πολυεθνική εταιρεία 
έχουν λάβει αρκετά εκατομμύρια ευρώ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού έχει 
προκαλέσει οργή στη Γαλλία. Θα πρέπει να τεθούν σαφή όρια.

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η στήριξη εξαρτάται από 
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απαιτήσεις σχετικές με το περιβάλλον και 
τη βιοποικιλότητα που υπερβαίνουν τα 
ελάχιστα πρότυπα, με ιδιαίτερη έμφαση 
στη διατήρηση των χαρακτηριστικών του 
τοπίου και στην εφαρμογή πρακτικών 
διαχείρισης που είναι επωφελείς για τη 
βιοποικιλότητα.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος που αναφέρεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 3 καθορίζει στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους τύπους παρέμβασης, που 
αναφέρονται στο άρθρο 60, για την 
επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, όπως 
καθορίζονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις που 
επιλέγουν μεταξύ των τύπων παρέμβασης. 
Το κράτος μέλος που αναφέρεται στο 
άρθρο 82 παράγραφος 3 τεκμηριώνει στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ την 
επιλογή στόχων, τύπων παρέμβασης και 
παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

2. Το κράτος μέλος που αναφέρεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 3 καθορίζει στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ δύο ή 
περισσότερους τύπους παρέμβασης, που 
αναφέρονται στο άρθρο 60, για την 
επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, όπως 
καθορίζονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις που 
επιλέγουν μεταξύ των τύπων παρέμβασης. 
Το κράτος μέλος που αναφέρεται στο 
άρθρο 82 παράγραφος 3 τεκμηριώνει στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ την 
επιλογή στόχων, τύπων παρέμβασης και 
παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 56 Άρθρο 56

Στόχοι στον τομέα του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών

Στόχοι στον τομέα του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών

Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο 
άρθρο 82 παράγραφος 4 επιδιώκουν έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους στον τομέα του ελαιολάδου και 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 
για τους γενικούς στόχους, τα κράτη μέλη 
που αναφέρονται στο άρθρο 82 
παράγραφος 4 επιδιώκουν τον στόχο γ) και 
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των επιτραπέζιων ελιών: μπορούν να επιδιώξουν έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους στον τομέα του ελαιολάδου και 
των επιτραπέζιων ελιών:

α) την ενίσχυση της οργάνωσης και 
της διαχείρισης της παραγωγής ελαιολάδου 
και επιτραπέζιων ελιών· ο στόχος αυτός 
αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β)·

α) την ενίσχυση της οργάνωσης και 
της διαχείρισης της παραγωγής ελαιολάδου 
και επιτραπέζιων ελιών· ο στόχος αυτός 
αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β)·

β) τη βελτίωση της μεσοπρόθεσμης 
και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας 
του τομέα του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών, ιδίως μέσω του 
εκσυγχρονισμού∙ ο στόχος αυτός αφορά 
τον συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

β) τη βελτίωση της μεσοπρόθεσμης 
και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας 
του τομέα του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων ελιών, ιδίως μέσω του 
εκσυγχρονισμού∙ ο στόχος αυτός αφορά 
τον συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

γ) τη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και τη συμβολή στη δράση για 
το κλίμα μέσω της ελαιοκαλλιέργειας· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και 
ε)· 

γ) τη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και τη συμβολή στη δράση για 
το κλίμα, στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, 
μέσω της ελαιοκαλλιέργειας, μεταξύ 
άλλων με την προώθηση 
πολυκαλλιεργητικών τοπίων, τα οποία 
ενισχύουν την φροντίδα του εδάφους· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) 
και στ)·

δ) τη βελτίωση της ποιότητας 
παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων 
ελιών∙ ο στόχος αυτός αφορά τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

δ) τη βελτίωση της ποιότητας 
παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων 
ελιών∙ ο στόχος αυτός αφορά τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

ε) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ανθεκτικότητας των παρασίτων, των 
καινοτόμων πρακτικών, που ενισχύουν την 
οικονομική ανταγωνιστικότητα και ωθούν 
την ανάπτυξη της αγοράς· ο στόχος αυτός 
αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

ε) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων συστηματικών 
προσεγγίσεων για τη διαχείριση των 
επιβλαβών οργανισμών, την 
ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, τη 
διατήρηση και ανάκτηση της 
βιοποικιλότητας, την ανθεκτικότητα του 
αγροοικοσυστήματος, και καινοτόμων 
πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· ο στόχος αυτός 



RR\1184165EL.docx 489/860 PE627.760v03-00

EL

αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

στ) την πρόληψη και τη διαχείριση 
κρίσεων, με στόχο τη βελτίωση της 
καταπολέμησης της ανθεκτικότητας των 
παρασίτων, την αποφυγή και αντιμετώπιση 
κρίσεων στις αγορές ελαιολάδου και 
επιτραπέζιων ελιών· ο στόχος αυτός αφορά 
τον συγκεκριμένο στόχο που καθορίζεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο η).

στ) την πρόληψη και τη διαχείριση 
κρίσεων, με στόχο τη βελτίωση της 
καταπολέμησης της ανθεκτικότητας των 
παρασίτων, την αποφυγή και αντιμετώπιση 
κρίσεων στις αγορές ελαιολάδου και 
επιτραπέζιων ελιών· ο στόχος αυτός αφορά 
τον συγκεκριμένο στόχο που καθορίζεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο η).

στ α) προστασία και ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης 
της συγκράτησης του εδάφους.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 56, τα κράτη μέλη, 
που αναφέρονται στο άρθρο 82 
παράγραφος 4, επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
60. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
παρεμβάσεις που επιλέγουν μεταξύ των 
τύπων παρέμβασης.

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 56, τα κράτη μέλη, 
που αναφέρονται στο άρθρο 82 
παράγραφος 4, επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ δύο ή 
περισσότερους από τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
60. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
παρεμβάσεις που επιλέγουν μεταξύ των 
τύπων παρέμβασης.

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 6α
Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΨΥΧΑΝΘΩΝ
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Άρθρο 58α
Στόχοι του τομέα των καλλιεργειών 
ψυχανθών 
Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 
για τους γενικούς στόχους, τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τους ακόλουθους στόχους 
στον τομέα των καλλιεργειών ψυχανθών: 
α) το σύστημα αυξάνει τη βιώσιμη 
παραγωγή και κατανάλωση ψυχανθών σε 
ολόκληρη την Ένωση, για να αυξηθεί η 
αυτάρκεια σε τρόφιμα και ζωοτροφές, 
σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι. 
β) οι αρόσιμες καλλιέργειες ψυχανθών 
που υποστηρίζονται από αυτή την 
ενίσχυση εντάσσονται σε αμειψισπορά 
τουλάχιστον ανά τετραετία, ή σε 
συνδυασμό ειδών σε προσωρινές 
χορτολιβαδικές εκτάσεις σε αρόσιμη γη. 
Αυτό είναι συμβατό με τα συστήματα για 
το κλίμα και το περιβάλλον («οικολογικά 
προγράμματα») του άρθρου 28, σύμφωνα 
με τα οποία ανταμείβεται η αμειψισπορά 
ανά τετραετία και άνω. Το σύστημα 
μπορεί επίσης να ανταμείβει τις 
υποκαλλιέργειες ή τις ενδιάμεσες 
καλλιέργειες, π.χ. με υπόγειο τριφύλλι, 
που ειδάλλως δεν επιβραβεύονται στο 
πλαίσιο άλλων μέτρων. 
γ) μπορούν επίσης να επιδοτηθούν 
εκτάσεις βοσκής με μεγάλη ποικιλία 
ειδών, ή λιβάδια με μεγάλη ποικιλία 
ειδών, που περιλαμβάνουν ψυχανθή και 
που, κατόπιν χορτοκοπής, 
χρησιμοποιούνται ως χορτονομή σε 
μόνιμους βοσκότοπους, υπό τον όρο ότι 
δεν θα υπάρξει εκ νέου όργωμα και 
σπορά· 
δ) οι εν λόγω ενισχύσεις δεν υποστηρίζουν 
τη μονοκαλλιέργεια ή τη συνεχή 
καλλιέργεια ψυχανθών. 
ε) η μείωση της εξάρτησης από το 
συμπυκνωμένο μείγμα ζωοτροφών που 
περιέχει σόγια, και δη εισαγόμενη σόγια η 
οποία προέρχεται από εκτάσεις που 
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αποψιλώθηκαν ή μετατράπηκαν 
πρόσφατα, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 15, και 
με τη δέσμευση της ΕΕ και τις 
υφιστάμενες δεσμεύσεις ιδιωτικών 
εταιρειών για μηδενική αποψίλωση των 
δασών· 
στ) το κλείσιμο των κύκλων θρεπτικών 
ουσιών και ο περιορισμός τους σε 
κλίμακα τοπικών και περιφερειακών 
λεκανών απορροής ποταμού, σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ. 
ζ) η ενίσχυση των τοπικών και 
περιφερειακών αγορών τροφίμων και 
ζωοτροφών, και των τοπικά 
προσαρμοσμένων ποικιλιών σπόρων 
χαμηλών εισροών. 
Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο αυτού του τομέα 
ευθυγραμμίζονται με τις κλιματικές και 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και τη 
νομοθεσία της ΕΕ, δεν προκαλούν άμεση 
ή έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, και 
έχουν πραγματικά θετικό αντίκτυπο στις 
παγκόσμιες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου σύμφωνα με το μοντέλο 
GLOBIOM. 

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 58β
Τύποι παρεμβάσεων

Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 58α, τα κράτη 
μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρεμβάσεων: 
α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία· έρευνα και 
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πειραματική παραγωγή, καθώς και άλλες 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων για: 
i) την προστασία των εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 
και αποδεδειγμένης βελτίωσης της 
περιεκτικότητας άνθρακα του εδάφους 
χωρίς συστημική εξάρτηση από 
φυτοφάρμακα· 
ii) αύξηση της αποδοτικής χρήσης και 
διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης νερού· 
iii) προώθηση της χρήσης ποικιλιών και 
πρακτικών διαχείρισης προσαρμοσμένων 
στις μεταβαλλόμενες κλιματικές 
συνθήκες· 
iv) βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης 
για την αύξηση της ανθεκτικότητας των 
καλλιεργειών έναντι επιβλαβών 
οργανισμών και μείωση της ευαισθησίας 
σε επιβλαβείς οργανισμούς· 
v) μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και 
της εξάρτησης από αυτά· 
vi) δημιουργία και διατήρηση αγροτικών 
ενδιαιτημάτων που ευνοούν τη 
βιοποικιλότητα, χωρίς τη χρήση 
φυτοφαρμάκων· 
β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική 
συνδρομή, ιδίως αναφορικά με τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 
την προσαρμογή σε αυτήν, και σχετικά με 
την επιλογή από τον γεωργό την 
καταλληλότερης αμειψισποράς· 
γ) κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της 
πλαισίωσης και της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών· 
δ) βιολογική παραγωγή και οι τεχνικές 
της· 
ε) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας 
των μεταφορών και της αποθήκευσης 
των προϊόντων. 
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Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 59 Άρθρο 59

Στόχοι σε άλλους τομείς Στόχοι σε άλλους τομείς

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους στους άλλους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ):

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 
για τους γενικούς στόχους, τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τους ακόλουθους στόχους δ) 
και ε) και μπορούν να επιδιώκουν έναν ή 
περισσότερους από τους λοιπούς στόχους 
στους άλλους τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 39 στοιχείο στ):

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την ποσότητα, τη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
και την απόδοση των επενδύσεων και τη 
σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), 
γ) και θ)·

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα, την ποικιλότητα και την 
ποσότητα, τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και την απόδοση των 
επενδύσεων και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ) και θ)·

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω 
προϊόντων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)·

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω 
προϊόντων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)·

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης 
της ανθεκτικότητας των παρασίτων, των 
καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών 
παραγωγής, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και εξωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αγροδασοπονίας, της καταπολέμησης της 
ανθεκτικότητας των παρασίτων, τη 
φροντίδα του εδάφους 
συμπεριλαμβανομένης της φυτοκάλυψης 
καθώς και των καινοτόμων πρακτικών και 
των τεχνικών παραγωγής, που ενισχύουν 
την μακροπρόθεσμη οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
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ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

δ) την προώθηση, την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, των προτύπων 
καλής μεταχείρισης των ζώων, την 
καταπολέμηση της ανθεκτικότητας των 
επιβλαβών οργανισμών και τις φιλικές 
προς το περιβάλλον καλλιεργητικές 
πρακτικές, τις τεχνικές παραγωγής και τις 
μεθόδους παραγωγής, την περιβαλλοντικά 
ορθή χρήση και διαχείριση υποπροϊόντων 
και αποβλήτων, ιδιαίτερη προστασία των 
υδάτων, του εδάφους και άλλων φυσικών 
πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και 
στ)·

δ) την προώθηση, την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, των προτύπων 
καλής μεταχείρισης των ζώων, είναι 
ανθεκτικές στους επιβλαβείς οργανισμούς 
και τις νόσους και τις περιβαλλοντικά 
ορθές καλλιεργητικές πρακτικές μεταξύ 
άλλων με την ενθάρρυνση της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, τις 
τεχνικές παραγωγής και τις μεθόδους 
παραγωγής, μέτρα για τη βελτίωση της 
βιοασφάλειας και της ανθεκτικότητας 
στις ζωονόσους με παράλληλη μείωση 
της χρήσης αντιβιοτικών, την 
περιβαλλοντικά ορθή χρήση και διαχείριση 
υποπροϊόντων και αποβλήτων, την 
αποκατάσταση και τη βιώσιμη χρήση 
των φυσικών πόρων, ιδιαίτερα την 
προστασία των υδάτων, του εδάφους και 
άλλων φυσικών πόρων, τη μείωση των 
εκπομπών και την ενεργειακή απόδοση· 
οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και 
στ)· 

ε) τη συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

ε) τη συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

ζ) την προώθηση και την εμπορία 
των προϊόντων ενός ή περισσοτέρων 
τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 40 
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στοιχείο στ)· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ)·
η) την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση κινδύνων, με στόχο την 
αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις 
αγορές ενός ή περισσοτέρων τομέων που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ)· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και γ).

η) την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση κινδύνων, με στόχο την 
αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις 
αγορές ενός ή περισσοτέρων τομέων που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ)· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).

Τροπολογία124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 60 Άρθρο 60

Είδη παρέμβασης Είδη παρέμβασης

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 59 στοιχεία α) έως 
η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 59 στοιχεία α) έως 
η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ δύο 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία∙ έρευνα και 
πειραματική παραγωγή, καθώς και άλλες 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων για:

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία∙ έρευνα και 
πειραματική παραγωγή, καθώς και άλλες 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων για:

i) την προστασία των εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του 
άνθρακα του εδάφους·

i) την προστασία των εδαφών και την 
ανασύσταση της γονιμότητας και της 
δομής του εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
περιεκτικότητα άνθρακα του εδάφους και 
της μείωσης των προσμείξεων στα 
προϊόντα λίπανσης·

ii) βελτίωση της χρήσης και 
διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 

ii) βελτίωση της χρήσης και 
διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
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και αποστράγγισης του νερού∙ και αποστράγγισης του νερού∙

iii) πρόληψη των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα και την προώθηση της χρήσης 
ποικιλιών και πρακτικών διαχείρισης 
προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες·

iii) πρόληψη των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα και την προώθηση της χρήσης 
ποικιλιών και πρακτικών διαχείρισης 
προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες·

iv) εξοικονόμηση ενέργειας και 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης∙

iv) εξοικονόμηση ενέργειας και 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης∙

v) οικολογική συσκευασία∙ v) μείωση των αποβλήτων μέσω της 
μείωσης των υλικών συσκευασίας και 
οικολογική συσκευασία·

vi) υγεία και ορθή μεταχείριση των 
ζώων∙

vi) υγεία και ορθή μεταχείριση των 
ζώων, συμπεριλαμβανομένης της 
βιώσιμης διαχείρισης και της πρόληψης 
τροπικών και ζωονοτικών νόσων·

vii) μείωση της παραγωγής αποβλήτων 
και βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης 
υποπροϊόντων και αποβλήτων∙

vii) μείωση της παραγωγής εκπομπών 
και αποβλήτων και βελτίωση της χρήσης 
και διαχείρισης υποπροϊόντων και 
αποβλήτων∙

viii) βελτίωση της καταπολέμησης της 
ανθεκτικότητας των παρασίτων·

viii) ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
καλλιεργειών έναντι των επιβλαβών 
οργανισμών μέσω της προώθησης της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας 
συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων 
διαχειριστικών και καλλιεργητικών 
πρακτικών·

ix) μείωση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων∙

ix) σημαντική μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων·

ix α) βελτίωση της ανθεκτικότητας 
έναντι των ζωονόσων και μείωση της 
χρήσης αντιβιοτικών·

xi) δημιουργία και διατήρηση 
ενδιαιτημάτων που ευνοούν τη 
βιοποικιλότητα·

xi) δημιουργία και διατήρηση 
ενδιαιτημάτων που ευνοούν τη 
βιοποικιλότητα·

β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτήν·

β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά την 
ποιότητα της παραγωγής, τη 
βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτήν· καθώς και την 
καταπολέμηση των επιβλαβών 
οργανισμών και των ζωονόσων·
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γ) εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης 
της κατάρτισης και της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών·

γ) εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης 
της κατάρτισης και της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών, ιδίως σχετικά με τη 
βιολογική γεωργία, μαθήματα σχεδιασμού 
μόνιμων καλλιεργειών, και πρακτικών 
βελτίωσης της περιεκτικότητας άνθρακα 
του εδάφους·

δ) παραγωγή βιολογικών προϊόντων, δ) παραγωγή βιολογικών προϊόντων,

ε) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης προϊόντων ενός ή 
περισσοτέρων από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 40 στοιχείο στ)∙

ε) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης προϊόντων ενός ή 
περισσοτέρων από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 40 στοιχείο στ)∙

στ) προώθηση, επικοινωνία και 
εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων και των δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση 
των καταναλωτών σχετικά με τα 
συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη 
σημασία της υγιεινής διατροφής, και στη 
διαφοροποίηση των αγορών·
ζ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ζ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

η) εφαρμογή συστημάτων 
ανιχνευσιμότητας και πιστοποίησης, ιδίως 
παρακολούθηση της ποιότητας των 
προϊόντων που πωλούνται στους τελικούς 
καταναλωτές.

η) εφαρμογή συστημάτων 
ανιχνευσιμότητας και πιστοποίησης, ιδίως 
παρακολούθηση της ποιότητας των 
προϊόντων που πωλούνται στους τελικούς 
καταναλωτές.

2. Όσον αφορά τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 59 στοιχείο η), τα 
κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

2. Όσον αφορά τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 59 στοιχείο η), τα 
κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

α) σύσταση ή/και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013∙

α) σύσταση ή/και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013∙

β) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την 
διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται 
στην αγορά πιο αποτελεσματική,

β) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την 
διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται 
στην αγορά πιο αποτελεσματική·

γ) συλλογική αποθήκευση των γ) συλλογική αποθήκευση των 
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προϊόντων που παράγονται από την 
οργάνωση παραγωγών ή από μέλη της 
οργάνωσης παραγωγών∙

προϊόντων που παράγονται από την 
οργάνωση παραγωγών ή από μέλη της 
οργάνωσης παραγωγών∙

δ) αναφύτευση οπωρώνων, όπου 
απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής 
εκρίζωσης για υγειονομικούς ή 
φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, ή 
για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή∙

δ) αναφύτευση οπωρώνων ή 
ελαιώνων, όπου απαιτείται, κατόπιν 
υποχρεωτικής εκρίζωσης για 
υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς 
λόγους, καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής 
του κράτους μέλους, ή για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή∙

ε) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς∙ 
στ)

ε) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς∙ 
στ)

στ) πρώιμη συγκομιδή, δηλαδή πλήρη 
συγκομιδή μη ώριμων και μη 
εμπορεύσιμων προϊόντων σε μια δεδομένη 
περιοχή τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί πριν 
από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω 
καιρικών συνθηκών, ασθένειας είτε για 
άλλο λόγο,

στ) πρώιμη συγκομιδή, δηλαδή πλήρη 
συγκομιδή μη ώριμων και μη 
εμπορεύσιμων προϊόντων σε μια δεδομένη 
περιοχή τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί πριν 
από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω 
καιρικών συνθηκών, ασθένειας είτε για 
άλλο λόγο,

ζ) μη συγκομιδή, που αποτελεί τον 
τερματισμό του τρέχοντος κύκλου 
παραγωγής στη σχετική περιοχή, όπου το 
προϊόν είναι σωστά ανεπτυγμένο και είναι 
υγιούς, δίκαιης και εμπορεύσιμης 
ποιότητας, εξαιρουμένης της καταστροφής 
προϊόντων λόγω καιρικών συνθηκών ή 
ασθένειας∙

ζ) μη συγκομιδή, που αποτελεί τον 
τερματισμό του τρέχοντος κύκλου 
παραγωγής στη σχετική περιοχή, όπου το 
προϊόν είναι σωστά ανεπτυγμένο και είναι 
υγιούς, δίκαιης και εμπορεύσιμης 
ποιότητας, εξαιρουμένης της καταστροφής 
προϊόντων λόγω καιρικών συνθηκών ή 
ασθένειας∙

η) ασφάλιση της συγκομιδής και της 
παραγωγής που συμβάλλει στη διασφάλιση 
του εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή 
παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης 
της λήψης των απαραίτητων προληπτικών 
μέτρων από τους δικαιούχους∙

η) ασφάλιση της συγκομιδής και της 
παραγωγής που συμβάλλει στη διασφάλιση 
του εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή 
παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης 
της λήψης των απαραίτητων προληπτικών 
μέτρων από όλους τους δικαιούχους. Δεν 
παρέχεται καμία ασφάλιση εκτός εάν οι 
παραγωγοί λάβουν ενεργά μέτρα για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων τους.

3. Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ τους τομείς 
στους οποίους εφαρμόζουν τους τύπους 
παρέμβασης που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο. Για κάθε τομέα επιλέγουν έναν ή 

3. Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ τους τομείς 
στους οποίους εφαρμόζουν τους τύπους 
παρέμβασης που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο. Για κάθε τομέα επιλέγουν έναν ή 
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περισσότερους στόχους μεταξύ εκείνων 
που ορίζονται στο άρθρο 59 και τους 
τύπους παρέμβασης που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου. Για κάθε τύπο παρέμβασης, τα 
κράτη μέλη θα ορίζουν παρεμβάσεις. Τα 
κράτη μέλη τεκμηριώνουν την επιλογή 
τους των συγκεκριμένων τομέων, στόχων, 
τύπων παρέμβασης και παρεμβάσεων.

περισσότερους στόχους μεταξύ εκείνων 
που ορίζονται στο άρθρο 59 και τους 
τύπους παρέμβασης που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου. Για κάθε τύπο παρέμβασης, τα 
κράτη μέλη θα ορίζουν παρεμβάσεις. Τα 
κράτη μέλη τεκμηριώνουν την επιλογή 
τους των συγκεκριμένων τομέων, στόχων, 
τύπων παρέμβασης και παρεμβάσεων.

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 64 Άρθρο 64

Τύποι παρεμβάσεων για την αγροτική 
ανάπτυξη

Τύποι παρεμβάσεων για την αγροτική 
ανάπτυξη

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο 
παρόν κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο 
παρόν κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

α) περιβαλλοντικές, κλιματικές και 
άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης∙

α) περιβαλλοντικές, κλιματικές και 
άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης, που 
ωφελούν το περιβάλλον·

β) φυσικοί ή άλλοι περιορισμούς ανά 
περιοχή·

β) φυσικοί ή άλλοι ειδικοί ανά 
περιοχή περιορισμοί·

γ) Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις∙

γ) Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις∙

δ) επενδύσεις∙ δ) επενδύσεις∙

ε) εγκατάσταση νέων γεωργών και 
σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων,

ε) εγκατάσταση νέων γεωργών, 
σύσταση νεοφυών αγροτικών 
επιχειρήσεων και βιώσιμη επιχειρηματική 
ανάπτυξη,

στ) εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, στ) εργαλεία διαχείρισης κινδύνων,

ζ) συνεργασία∙ ζ) συνεργασία∙

η) ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών.

η) ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών.

Τροπολογία126
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 65 Άρθρο 65

Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες 
δεσμεύσεις διαχείρισης

Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες 
δεσμεύσεις διαχείρισης, που ωφελούν 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 περιβαλλοντικές, 
κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις 
διαχείρισης που ωφελούν το περιβάλλον 
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 στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ). Σύμφωνα με το άρθρο 86 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, διατίθεται 
τουλάχιστον το 40% των πόρων του 
ΕΓΤΑΑ για τις δεσμεύσεις αυτές.

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

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

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 ή ομάδες 
γεωργών, και άλλους δικαιούχους που 
αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση 
δεσμεύσεις διαχείρισης, οι οποίες 
θεωρούνται επωφελείς και αποσκοπούν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο δ),ε και στ) ή που βελτιώνουν 
την καλή μεταχείριση των ζώων. 

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, για τις γεωργικές περιοχές, 
τα κράτη μέλη παρέχουν μόνο ενισχύσεις 
που καλύπτουν δεσμεύσεις οι οποίες δεν 



RR\1184165EL.docx 501/860 PE627.760v03-00

EL

οδηγούν σε διπλή χρηματοδότηση όσον 
αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
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 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·

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 
του άρθρου 28.

δ) διαφέρουν από ή είναι 
συμπληρωματικές προς τις δεσμεύσεις για 
τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει 
του άρθρου 28.

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 δύνανται να αυξάνουν την 
αποζημίωση με πρόσθετο πριμ για την 
παροχή δημόσιων αγαθών, ως κίνητρο, 
με βάση κριτήρια που δεν εισάγουν 
διακρίσεις και τους δείκτες που 
καθορίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, ώστε να παρέχεται 
ουσιαστικό κίνητρο συμμετοχής. 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.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
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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 
περιβάλλοντος σε μεγαλύτερη κλίμακα και 
με μετρήσιμο τρόπο.

προωθήσουν και να υποστηρίξουν 
συλλογικά συστήματα και συστήματα 
ενισχύσεων με βάση τα αποτελέσματα, 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τους 
γεωργούς ή ομάδες γεωργών να επιτύχουν 
σημαντική βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος σε μεγαλύτερη κλίμακα και 
με μετρήσιμο τρόπο.

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 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.

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, οι 
δεσμεύσεις για τη μετατροπή ή τη 
διατήρηση πρακτικών και μεθόδων 
βιολογικής καλλιέργειας όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα 
κράτη μέλη θα καθορίζουν τη χορήγηση 
ενίσχυσης ανά εκτάριο ή ανά 
εκμετάλλευση.

9α. Όσον αφορά τη στήριξη που 
παρέχεται στη βιολογική γεωργία δυνάμει 
του παρόντος άρθρου, οι ενισχύσεις 
χορηγούνται σε πραγματικούς γεωργούς, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 στοιχείο δ).

10. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που αναπτύσσουν 

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

δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του 
τύπου παρεμβάσεων έχουν πρόσβαση στις 
γνώσεις και στις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την υλοποίηση 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.

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 66 διαγράφεται
Φυσικοί ή άλλοι περιορισμοί ανά περιοχή
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.
2. Οι εν λόγω ενισχύσεις χορηγούνται 
σε πραγματικούς γεωργούς όσον αφορά 
τις περιοχές που καθορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τους φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς για τη 
συγκεκριμένη περιοχή.
4. Οι πρόσθετες δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 υπολογίζονται για 



PE627.760v03-00 504/860 RR\1184165EL.docx

EL

φυσικούς ή άλλους περιορισμούς ανά 
περιοχή, σε σύγκριση με τις περιοχές που 
δεν επηρεάζονται από φυσικούς ή άλλους 
περιορισμούς ανά περιοχή.
5. Οι ενισχύσεις χορηγούνται 
ετησίως ανά εκτάριο έκτασης.

Αιτιολόγηση

Μεταφορά στον πρώτο πυλώνα (άρθρο 28α (νέο))

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 67 Άρθρο 67

Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 

υποχρεωτικές απαιτήσεις

Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 

υποχρεωτικές απαιτήσεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις για μειονεκτήματα 
ανά περιοχή που επιβάλλονται από τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από την 
υλοποίηση των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο, και τα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ με σκοπό να 
συμβάλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις για μειονεκτήματα 
ανά περιοχή που επιβάλλονται από τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από την 
υλοποίηση των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο, και τα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ με σκοπό να 
συμβάλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

2. Οι εν λόγω ενισχύσεις μπορούν να 
χορηγούνται στους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και άλλους διαχειριστές 
γης όσον αφορά περιοχές με 
μειονεκτήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

2. Οι εν λόγω ενισχύσεις μπορούν να 
χορηγούνται στους γεωργούς, στις ομάδες 
γεωργών, στους κατόχους δασικών 
εκτάσεων και στις ομάδες κατόχων 
δασικών εκτάσεων. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι εν λόγω 
ενισχύσεις μπορούν επίσης να 
χορηγηθούν σε άλλους διαχειριστές γης 
όσον αφορά περιοχές με μειονεκτήματα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Κατά τον καθορισμό περιοχών με 3. Κατά τον καθορισμό περιοχών με 
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μειονεκτήματα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιοχές:

μειονεκτήματα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιοχές:

α) Γεωργικές και δασικές περιοχές 
που υπάγονται στο Natura 2000, σύμφωνα 
με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ·

α) Γεωργικές και δασικές περιοχές 
που υπάγονται στο Natura 2000, σύμφωνα 
με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ·

β) άλλες οριοθετημένες περιοχές 
προστασίας της φύσης με 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη γεωργία ή τα δάση που 
συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 
10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι περιοχές 
αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% 
των χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από το 
εδαφικό πεδίο εφαρμογής του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ·

β) άλλες οριοθετημένες περιοχές 
προστασίας της φύσης με 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη γεωργία ή τα δάση που 
συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 
10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι περιοχές 
αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% 
των χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από το 
εδαφικό πεδίο εφαρμογής του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ·

γ) γεωργικές εκτάσεις που 
περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμών σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ.

γ) γεωργικές εκτάσεις που 
περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμών σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ.

γ α) Οι περιοχές υψηλής φυσικής αξίας 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των 
περιοχών που αναφέρονται στα στοιχεία 
α), β) και γ).

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τα μειονεκτήματα για τη 
συγκεκριμένη περιοχή.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τα μειονεκτήματα για τη 
συγκεκριμένη περιοχή.

5. Οι επιπλέον δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 υπολογίζονται:

5. Οι επιπλέον δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 υπολογίζονται:

α) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ, σε σχέση με τα 
μειονεκτήματα που απορρέουν από 
απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου του 

α) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ, σε σχέση με τα 
μειονεκτήματα που απορρέουν από 
απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου του 
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άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και τους όρους που καθορίζονται 
για τη συντήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού·

άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και τους όρους που καθορίζονται 
για τη συντήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού·

β) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
απορρέουν από την οδηγία 2000/60/ΕΚ, σε 
σχέση με τα μειονεκτήματα που 
απορρέουν από απαιτήσεις που 
υπερβαίνουν τις σχετικές κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης, με εξαίρεση την 
ΚΑΔ 2 που αναφέρεται στο παράρτημα III, 
και τα πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου, καθώς 
και τους όρους που καθορίζονται για τη 
διατήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

β) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
απορρέουν από την οδηγία 2000/60/ΕΚ, σε 
σχέση με τα μειονεκτήματα που 
απορρέουν από απαιτήσεις που 
υπερβαίνουν τις σχετικές κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης, με εξαίρεση την 
ΚΑΔ 1 που αναφέρεται στο παράρτημα III, 
και τα πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου, καθώς 
και τους όρους που καθορίζονται για τη 
διατήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως 
ανά εκτάριο έκτασης.

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως 
ανά εκτάριο έκτασης.

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 68 Άρθρο 68

Επενδύσεις Επενδύσεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για επενδύσεις υπό τους 
όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για επενδύσεις υπό τους 
όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6. Η στήριξη στον 
τομέα της δασοκομίας βασίζεται σε σχέδιο 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6, τα οποία 
αποδεδειγμένα δεν βλάπτουν το 
περιβάλλον. Η στήριξη στον τομέα της 
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διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο μέσο. δασοκομίας βασίζεται σε σχέδιο 
διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο μέσο.

3. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
κατάλογο των επιλέξιμων επενδύσεων και 
κατηγορίες δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
κατωτέρω:

3. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
κατάλογο των επιλέξιμων επενδύσεων και 
κατηγορίες δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
κατωτέρω:

α) αγορά δικαιωμάτων γεωργικής 
παραγωγής·

α) αγορά δικαιωμάτων γεωργικής 
παραγωγής·

β) αγορά δικαιωμάτων ενίσχυσης· β) αγορά δικαιωμάτων ενίσχυσης· 

γ) αγορά γης με εξαίρεση την αγορά 
γης για διατήρηση του περιβάλλοντος, ή 
αγροτεμάχια που αγοράζονται από νεαρούς 
γεωργούς με χρηματοπιστωτικά μέσα·

γ) αγορά γης με εξαίρεση την αγορά 
γης για διατήρηση του περιβάλλοντος, ή 
αγροτεμάχια που αγοράζονται από νεαρούς 
γεωργούς με χρηματοπιστωτικά μέσα·

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα·

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα, και σκοπούς προστασίας των 
κοπαδιών από τους θηρευτές και ζώα που 
χρησιμοποιούνται αντί για μηχανήματα 
σε δύσκολο έδαφος με στόχο την 
προστασία του τοπίου·

ε) τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων 
που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης 
επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών 
εγγύηση∙ στ)

ε) τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων 
που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης 
επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών 
εγγύηση∙ στ)

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

στ) επενδύσεις στην άρδευση οι οποίες 
δεν οδηγούν σε καθαρή μείωση του νερού 
που χρησιμοποιείται για άρδευση στην εν 
λόγω λεκάνη απορροής και που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

ζ) επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές 
που δεν αποτελούν μέρος στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης· 

ζ) επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές 
που δεν αποτελούν μέρος στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης· 
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η) επενδύσεις στη δενδροφύτευση που 
δεν συνάδουν με τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις 
αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των 
δασών, όπως περιγράφονται στις 
πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές 
για την δενδροφύτευση και την 
αναδάσωση.

η) επενδύσεις στη δενδροφύτευση και 
στην αποκατάσταση δασών που δεν 
συνάδουν με τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις 
αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των 
δασών, όπως περιγράφονται στις 
πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές 
για την δενδροφύτευση και την 
αναδάσωση.

η α) επενδύσεις σε μονάδες μαζικής 
εκτροφής ζώων και σε υποδομές που δεν 
τηρούν τις συστάσεις για την καλή 
μεταχείριση των ζώων και τις αρχές της 
οδηγίας του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ·
η β) επενδύσεις σε προϊόντα 
βιοενέργειας που δεν συνάδουν με τα 
κριτήρια αειφορίας τα οποία ορίζονται 
στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a.

Τα στοιχεία α), β), δ) και ζ) του πρώτου 
εδαφίου δεν ισχύουν όταν η στήριξη 
παρέχεται μέσω χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

Τα στοιχεία α), β και ζ) του πρώτου 
εδαφίου δεν ισχύουν όταν η στήριξη 
παρέχεται μέσω χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

4. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
ενίσχυση στο ανώτατο ποσοστό του 75 % 
των επιλέξιμων δαπανών.

4. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
ενίσχυση στο ανώτατο ποσοστό του 75 % 
των επιλέξιμων δαπανών.

Το μέγιστο ποσοστό στήριξης μπορεί να 
αυξηθεί για τις ακόλουθες επενδύσεις:

Το μέγιστο ποσοστό στήριξης μπορεί να 
αυξηθεί για τις ακόλουθες επενδύσεις:

α) δενδροφυτεύσεις και μη 
παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται 
με τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ)·

α) δενδροφυτεύσεις, αναγέννηση των 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων και μη 
παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται 
με τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ)·

β) επενδύσεις σε βασικές υπηρεσίες 
στις αγροτικές περιοχές·

β) επενδύσεις σε βασικές υπηρεσίες 
στις αγροτικές περιοχές·

γ) επενδύσεις για την αποκατάσταση 
του γεωργικού ή δασικού δυναμικού μετά 
από φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά 
γεγονότα και επενδύσεις για τη λήψη των 
κατάλληλων προληπτικών μέτρων στα 
δάση και το αγροτικό περιβάλλον.

γ) επενδύσεις για την αποκατάσταση 
του γεωργικού ή δασικού δυναμικού μετά 
από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 
καταστροφές ή καταστροφικά γεγονότα 
και επενδύσεις για τη λήψη των 
κατάλληλων προληπτικών μέτρων στα 
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δάση και το αγροτικό περιβάλλον.

__________________
1α Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση 
αγροτικών επιχειρήσεων

Εγκατάσταση νέων γεωργών, σύσταση 
νεοφυών αγροτικών επιχειρήσεων και 
βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι παρεμβάσεις που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο κατανέμονται κατά τρόπο 
που συμβάλλει στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων στις αγροτικές 
περιοχές.

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 70 Άρθρο 70

Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων
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1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ιδίως την ακόλουθη στήριξη:

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ιδίως την ακόλουθη στήριξη:

α) χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ασφάλιστρα για συστήματα ασφάλισης·

α) χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ασφάλιστρα για συστήματα ασφάλισης·

β) χρηματοδοτικές συνεισφορές στα 
ταμεία αλληλοβοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών 
δαπανών εγκατάστασης.

β) χρηματοδοτικές συνεισφορές στα 
ταμεία αλληλοβοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών 
δαπανών εγκατάστασης.

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους 
ακόλουθους όρους επιλεξιμότητας:

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους 
ακόλουθους όρους επιλεξιμότητας:

α) οι τύποι και η κάλυψη των 
επιλέξιμων ασφαλιστικών συστημάτων και 
των ταμείων αλληλοβοήθειας·

α) οι τύποι και η κάλυψη των 
επιλέξιμων ασφαλιστικών συστημάτων και 
των ταμείων αλληλοβοήθειας·

β) η μεθοδολογία για τον υπολογισμό 
των ζημιών και τους παράγοντες 
ενεργοποίησης της αποζημίωσης·

β) η μεθοδολογία για τον υπολογισμό 
των ζημιών και τους παράγοντες 
ενεργοποίησης της αποζημίωσης·

γ) οι κανόνες σύστασης και 
διαχείρισης των ταμείων αλληλοβοήθειας.

γ) οι κανόνες σύστασης και 
διαχείρισης των ταμείων αλληλοβοήθειας.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
στήριξη να χορηγείται μόνο για την 
κάλυψη ζημιών σε ποσοστό τουλάχιστον 
20 % της μέσης ετήσιας παραγωγής ή 
εισοδήματος του γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο, ή του 
τριετούς μέσου όρου της προηγούμενης 
πενταετούς περιόδου, εξαιρώντας την 

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
στήριξη να χορηγείται μόνο για την 
κάλυψη ζημιών σε ποσοστό τουλάχιστον 
20 % της μέσης ετήσιας παραγωγής ή 
εισοδήματος του γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο, ή του 
τριετούς μέσου όρου της προηγούμενης 
πενταετούς περιόδου, εξαιρώντας την 
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υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή. υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή.

6. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
μέγιστη ενίσχυση στο 70 % των 
επιλέξιμων δαπανών.

6. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
μέγιστη ενίσχυση στο 70 % των 
επιλέξιμων δαπανών.

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των 
παρεμβάσεων δυνάμει του παρόντος 
άρθρου με άλλα δημόσια ή ιδιωτικά 
συστήματα διαχείρισης κινδύνων.

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των 
παρεμβάσεων δυνάμει του παρόντος 
άρθρου με άλλα δημόσια ή ιδιωτικά 
συστήματα διαχείρισης κινδύνων.

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 71 Άρθρο 71

Συνεργασία Συνεργασία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για τη συνεργασία υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ για την προετοιμασία 
και την υλοποίηση έργων επιχειρησιακών 
ομάδων της ευρωπαϊκής σύμπραξης 
καινοτομίας για τη γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 114 καθώς και για 
την τοπική ανάπτυξη που 
πραγματοποιείται από τοπικούς φορείς στο 
πλαίσιο του προγράμματος LEADER, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του 
κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], και για την 
προώθηση συστημάτων ποιότητας, 
οργανώσεων παραγωγών ή ομάδων 
παραγωγών ή άλλων μορφών συνεργασίας.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για τη συνεργασία υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ για την προετοιμασία 
και την υλοποίηση έργων επιχειρησιακών 
ομάδων της ευρωπαϊκής σύμπραξης 
καινοτομίας για τη γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 114 καθώς και για 
την τοπική ανάπτυξη που 
πραγματοποιείται από τοπικούς φορείς στο 
πλαίσιο του προγράμματος LEADER, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του 
κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], και για την 
προώθηση συστημάτων ποιότητας, 
οργανώσεων παραγωγών ή ομάδων 
παραγωγών ή άλλων μορφών συνεργασίας.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρέμβασης για την προώθηση 
μορφών συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον 
δύο οντοτήτων που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρέμβασης για την προώθηση 
μορφών συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον 
δύο οντοτήτων που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που 
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ορίζονται στο άρθρο 6. ορίζονται στο άρθρο 6.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καλύπτουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα έξοδα που συνδέονται με 
όλες τις πτυχές της συνεργασίας. 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καλύπτουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα έξοδα που συνδέονται με 
όλες τις πτυχές της συνεργασίας. 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν την ενίσχυση ως συνολικό ποσό 
που καλύπτει το κόστος συνεργασίας και 
το κόστος των υλοποιούμενων έργων και 
δράσεων ή μπορούν να καλύπτουν μόνο το 
κόστος της συνεργασίας και να 
χρησιμοποιούν κεφάλαια από άλλα μέσα 
παρέμβασης για την υλοποίηση των έργων. 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν την ενίσχυση ως συνολικό ποσό 
που καλύπτει το κόστος συνεργασίας και 
το κόστος των υλοποιούμενων έργων και 
δράσεων ή μπορούν να καλύπτουν μόνο το 
κόστος της συνεργασίας και να 
χρησιμοποιούν κεφάλαια από άλλα μέσα 
παρέμβασης για την υλοποίηση των έργων. 

5. Όταν η στήριξη καταβάλλεται ως 
συνολικό ποσό, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε να τηρούνται οι κανόνες και οι 
απαιτήσεις της Ένωσης που αφορούν 
παρόμοιες δράσεις που καλύπτονται από 
άλλα είδη παρεμβάσεων. Η παρούσα 
παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ].

5. Όταν η στήριξη καταβάλλεται ως 
συνολικό ποσό, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε να τηρούνται οι κανόνες και οι 
απαιτήσεις της Ένωσης που αφορούν 
παρόμοιες δράσεις που καλύπτονται από 
άλλα είδη παρεμβάσεων. Η παρούσα 
παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ].

6. Τα κράτη μέλη δεν υποστηρίζουν, 
μέσω αυτού του τύπου παρεμβάσεων, τη 
συνεργασία αποκλειστικά φορέων έρευνας.

6. Τα κράτη μέλη δεν υποστηρίζουν, 
μέσω αυτού του τύπου παρεμβάσεων, τη 
συνεργασία αποκλειστικά φορέων έρευνας.

7. Σε περίπτωση συνεργασίας στο 
πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο 
στους γεωργούς που έχουν συμπληρώσει 
την ηλικία συνταξιοδότησης, όπως ορίζει η 
εθνική νομοθεσία.

7. Σε περίπτωση συνεργασίας στο 
πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και με 
περαιτέρω σκοπό την ενθάρρυνση της 
ανανέωσης των γενεών σε επίπεδο 
γεωργικής εκμετάλλευσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο στους 
γεωργούς που έχουν συμπληρώσει την 
ηλικία συνταξιοδότησης, όπως ορίζει η 
εθνική νομοθεσία.

8. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
στήριξη σε επτά έτη, κατ' ανώτατο όριο, 
εκτός από τις δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις συλλογικών δράσεων για το 
περιβάλλον και το κλίμα για την επίτευξη 
των ειδικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων που ορίζονται στο 

8. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
στήριξη σε επτά έτη, κατ' ανώτατο όριο, 
εκτός από τις δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις συλλογικών δράσεων για το 
περιβάλλον και το κλίμα για την επίτευξη 
των ειδικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων που ορίζονται στο 
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άρθρο 6 παράγραφο 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ).

άρθρο 6 παράγραφο 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ). Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν στήριξη 
σε παρεμβάσεις που με αρνητικές 
επιπτώσεις για το περιβάλλον.
8α. Η πρωτοβουλία LEADER, που 
αναφέρεται ως τοπική ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, 
προβλέπει την ενεργό και πρωταρχική 
συμμετοχή των γεωργικών και/ή δασικών 
εκμεταλλεύσεων.

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την ανταλλαγή 
γνώσεων και πληροφοριών για τις 
γεωργικές, δασικές και αγροτικές 
επιχειρήσεις, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την ανταλλαγή 
γνώσεων και πληροφοριών για τις 
γεωργικές, γεωργοδασοκομικές, δασικές 
και αγροτικές επιχειρήσεις, υπό τους όρους 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επιλογή των πράξεων, οι 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν τη 
θωράκιση των προγραμματισμένων 
επεμβάσεων ως προς το κλίμα, το 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. 

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
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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. 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.

2. Τουλάχιστον το 40 % 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 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΕ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IV προορίζεται για 
προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 28.
Κάθε κράτος μέλος καθορίζει ένα 
ελάχιστο ποσό που προορίζεται για τη 
συνεισφορά στον ειδικό στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο στ). Το εν λόγω ποσό 
υπολογίζεται με βάση την ανάλυση SWOT 
και τον εντοπισμό των αναγκών που 
αφορούν τα είδη και τους οικοτόπους 
προτεραιότητας εντός ενός πλαισίου 
δράσης προτεραιότητας όπως ορίζεται 
στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ. Το ποσό αυτό 
χρησιμοποιείται για τα μέτρα που 
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περιγράφονται στα άρθρα 65, 67 και 68 
παράγραφος 4 στοιχείο α) του παρόντος 
κανονισμού και για τη χρήση στήριξης 
για στρατηγικά έργα για τη φύση όπως 
ορίζονται δυνάμει του [κανονισμού LIFE] 
και σύμφωνα με την παράγραφο 7 του 
παρόντος άρθρου.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

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.

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.

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 
δηλωθεισών δαπανών.

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 
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 

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 



PE627.760v03-00 516/860 RR\1184165EL.docx

EL

που πρέπει να αντιμετωπιστούν, το ποσό 
θα χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες 
παρεμβάσεις: 

που πρέπει να αντιμετωπιστούν, το ποσό 
θα χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες 
παρεμβάσεις: 

α) 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.

β) την εγκατάσταση νέων γεωργών 
που αναφέρεται στο άρθρο 69.

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.

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.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα 
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.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα 
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.
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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 6.

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 
«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].

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 
«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].

Τροπολογία 137

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 
περιβάλλον και 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 για το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή χρησιμοποιώντας 
απλές, κατάλληλες, ακριβείς και κοινές 
μεθοδολογίες. Η Επιτροπή υποβάλλει 
τακτικές εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο 
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που έχει σημειωθεί όσον αφορά την 
ενσωμάτωση τόσο της δράσης για το 
περιβάλλον όσο και της δράσης για το 
κλίμα, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 
των δαπανών. Τα πορίσματα 
παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση 
επανεξέτασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 
122.

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:

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 για το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή και συμπληρώνεται 
από το ενωσιακό σύστημα κλιματικών 
δεικτών. Οι εν λόγω διορθωτικοί 
συντελεστές είναι οι εξής:

α) 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·

α) 30 % 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 των 
προγραμμάτων για το κλίμα και το 
περιβάλλον που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ υποτμήμα 4·

β) 100 % για δαπάνες στο πλαίσιο 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·

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.

δ) 40 % για δαπάνες για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς 
που αναφέρονται στο άρθρο 66.
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Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 138 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με μεθοδολογίες για την παρακολούθηση 
της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής 
διάστασης και την αξιολόγηση των 
εκτιμώμενων δαπανών που αφορούν 
περιβαλλοντικούς στόχους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας. Η Επιτροπή 
προσαρμόζει τους ειδικούς συντελεστές 
σχετικά με τις δαπάνες για την κλιματική 
αλλαγή προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη οι νέες μεθοδολογίες και η 
διαφοροποίηση όσον αφορά τις 
περιβαλλοντικές δαπάνες.

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν, στο 
στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ, 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για 
κάθε παρέμβαση. Για κάθε παρέμβαση, ο 
πολλαπλασιασμός του σχεδιαζόμενου 
μοναδιαίου ποσού χωρίς την εφαρμογή του 
ποσοστού της μεταβολής, που αναφέρεται 
στο άρθρο 89, και των προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων ισούται με την εν λόγω 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν, στο 
στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ, 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για 
κάθε παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 28 
παράγραφος 1 και το άρθρο 86 
παράγραφος 2. Για κάθε παρέμβαση, ο 
πολλαπλασιασμός του σχεδιαζόμενου 
μοναδιαίου ποσού χωρίς την εφαρμογή του 
ποσοστού της μεταβολής, που αναφέρεται 
στο άρθρο 89, και των προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων ισούται με την εν λόγω 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο.

Τροπολογία 139

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις και στήριξη συνδεδεμένου 

α) αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις, εξαιρουμένων των 
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εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο II·

προγραμμάτων για το κλίμα και το 
περιβάλλον όπως ορίζονται στο άρθρο 28, 
και στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος 
που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο 
II·

Τροπολογία 140

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· ή

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·

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. 
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:

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

α) έως 15 ποσοστιαίες μονάδες, υπό α) έως 15 ποσοστιαίες μονάδες, υπό 
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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)·

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.

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.

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

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

Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων που ορίζονται στο παράρτημα 
Ι.
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Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 92 Άρθρο 92

Αυξημένη φιλοδοξία όσον αφορά τους 
στόχους που σχετίζονται με το περιβάλλον 

και το κλίμα

Αυξημένη φιλοδοξία όσον αφορά τους 
στόχους που σχετίζονται με το περιβάλλον, 

το κλίμα και την καλή μεταχείριση των 
ζώων

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο 
στην επίτευξη των ειδικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά με τη 
συνολική συμβολή στην επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 
παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
μέσω της στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 
και του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2014 
έως 2020.

1. Τα κράτη μέλη, μέσω των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ 
και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη καθενός από τους ειδικούς 
περιβαλλοντικούς, κλιματικούς και 
σχετικούς με την καλή μεταχείριση των 
ζώων στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) και θ) 
συγκριτικά με τη συνολική συμβολή στην 
επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο 
άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 μέσω της στήριξης στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ κατά την 
περίοδο 2014 έως 2020. 

1α. Οι ενισχύσεις για τη μετάβαση σε 
βιολογικές καλλιέργειες και τη διατήρησή 
τους στο πλαίσιο των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ βάσει των άρθρων 
28 και 65 υπερβαίνουν τις συνολικές 
ενισχύσεις που θα έχουν χορηγηθεί έως το 
2021 στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης σε βιοκαλλιεργητές, οι οποίες 
υπολογίζονται ως ετήσιος μέσος όρος με 
χρήση σταθερών τιμών.

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τον 
τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις πλέον πρόσφατες και αξιόπιστες 
πληροφορίες, τον αντίκτυπο στο 
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συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. Η εξήγηση αυτή βασίζεται 
σε σχετικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β).

περιβάλλον και το κλίμα που σκοπεύουν 
να επιτύχουν κατά την περίοδο 2021-
2027, και τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθενται συμβάλλουν συνολικά 
περισσότερο στην επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1 και, 
μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθενται να διασφαλίσουν ότι οι 
στόχοι που καθορίζονται με βάση τους 
δείκτες επιπτώσεων που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι θα αποτελέσουν βελτίωση 
της τρέχουσας κατάστασης. Η εξήγηση 
αυτή βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες 
όπως τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως 
στ) και στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχεία α) και β).

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 94 Άρθρο 94

Διαδικαστικές απαιτήσεις Διαδικαστικές απαιτήσεις

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

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

1α. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και τα 
σχετικά παραρτήματα, τόσο κατά το 
στάδιο του σχεδίου όσο και μετά την 
έγκρισή τους.

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 αρχές για το περιβάλλον 
και το κλίμα εμπλέκονται πράγματι και 
χωρίς αποκλεισμούς στην προετοιμασία 
των περιβαλλοντικών και κλιματικών 
πτυχών του σχεδίου.

3. Κάθε κράτος μέλος οργανώνει 3. Κάθε κράτος μέλος οργανώνει 
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εταιρική σχέση με τις αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η 
εταιρική σχέση περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τους ακόλουθους εταίρους:

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

α) αρμόδιες δημόσιες αρχές· α) αρμόδιες δημόσιες αρχές·

β) οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι· β) οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί εταίροι·

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

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

Όλοι οι εταίροι που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) εκπροσωπούνται ισότιμα και 
εξασφαλίζεται ισόρροπη εκπροσώπηση 
μεταξύ των στοιχείων β) και γ). Τα κράτη 
μέλη εμπλέκουν τους εταίρους αυτούς 
στην προετοιμασία και την εφαρμογή των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων μέσω της συμμετοχής σε 
επιτροπές παρακολούθησης σύμφωνα με 
το άρθρο 111. 

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

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

Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) σύνοψη των τρεχουσών και των 
στοχευόμενων τιμών για τους δείκτες 
επιπτώσεων·
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Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν, με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχονται σύμφωνα με τα στοιχεία α) 
έως ε) της πρώτης παραγράφου, 
προσδιορίζονται τομείς για τους οποίους 
δεν υπάρχουν πληροφορίες αναφοράς ή 
πληροφορίες για τους δείκτες πλαισίου ή 
είναι ανεπαρκείς για την παροχή πλήρους 
περιγραφής της τρέχουσας κατάστασης 
όσον αφορά τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6, τα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν τις ελλείψεις αυτές στο 
πλαίσιο του στρατηγικού τους σχεδίου για 
την ΚΓΠ ή με άλλα μέσα και περιγράφουν 
τα προτεινόμενα μέτρα στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ.

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ), η 
αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τη 
συμμόρφωση με τις νομοθετικές πράξεις 
που αναφέρονται στο παράρτημα XIα.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ) είναι ο στόχος που αφορά τις κοινωνιακές απαιτήσεις, 
μία εκ των οποίων είναι η καλή μεταχείριση των ζώων. Το παράρτημα ΧΙα απαριθμεί την 
υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα πιο 
πρόσφατα και πιο αξιόπιστα δεδομένα για 
την αξιολόγηση αυτή.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα πιο 
πρόσφατα και πιο αξιόπιστα δεδομένα για 
την αξιολόγηση αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων 
επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά 
με οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
επί παραβάσει και υποθέσεις που 
περατώθηκαν πρόσφατα σχετικά με τα εν 
λόγω περιβαλλοντικά και κλιματικά 
σχέδια που μεταφέρουν αποτελεσματικά 
τη νομοθεσία της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. 
Προκειμένου να συμβάλουν στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης, σε 
περίπτωση παραβίασης, τα μέτρα που 
προτείνονται από το σχέδιο που υπόκειται 
σε διαδικασία παράβασης δεν θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση 
των αναγκών και δεν θα πρέπει να 
εγκρίνονται για χρηματοδότηση.

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 97 Άρθρο 97

Στρατηγική παρέμβασης Στρατηγική παρέμβασης

1. Η στρατηγική παρέμβασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 
στοιχείο β) καθορίζει για κάθε 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 και 
αντιμετωπίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ:

1. Η στρατηγική παρέμβασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 
στοιχείο β) καθορίζει για κάθε 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 και 
αντιμετωπίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ:

α) τους στόχους για κάθε σχετικό 
κοινό δείκτη αποτελεσμάτων και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, ειδικούς δείκτες 
αποτελεσμάτων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ και συναφή ορόσημα. Η αξία 
αυτών των στόχων δικαιολογείται από την 
αξιολόγηση των αναγκών που αναφέρεται 

α) τους στόχους για κάθε σχετικό 
κοινό δείκτη αποτελεσμάτων και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, ειδικούς δείκτες 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και συναφή 
ορόσημα. Η αξία αυτών των στόχων 
δικαιολογείται από την αξιολόγηση των 
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στο άρθρο 96. Όσον αφορά τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), οι 
στόχοι προκύπτουν από τα στοιχεία της 
επεξήγησης στην παράγραφο 2 στοιχεία α) 
και β) αυτού του άρθρου·

αναγκών που αναφέρεται στο άρθρο 96. 
Όσον αφορά τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ), οι στόχοι 
προκύπτουν από τα στοιχεία της 
επεξήγησης στην παράγραφο 2 στοιχεία α) 
και β) αυτού του άρθρου·

β) παρεμβάσεις που βασίζονται στους 
τύπους παρεμβάσεων που ορίζονται στον 
τίτλο ΙΙΙ, εκτός από την ειδική ενίσχυση 
καλλιέργειας για το βαμβάκι, που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο II τμήμα 3 
υποτμήμα 2 αυτού του τίτλου, 
σχεδιάζονται για να αντιμετωπίσουν την 
ειδική κατάσταση της συγκεκριμένης 
περιοχής, μετά από μια ορθή παρεμβατική 
πολιτική που υποστηρίζεται από την εκ 
των προτέρων αξιολόγηση, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 125, την ανάλυση 
ΠΑΕΑ που αναφέρεται στο άρθρο 103 
παράγραφος 2 και την αξιολόγηση των 
αναγκών που αναφέρεται στο άρθρο 96·

β) παρεμβάσεις που βασίζονται στους 
τύπους παρεμβάσεων που ορίζονται στον 
τίτλο ΙΙΙ, εκτός από την ειδική ενίσχυση 
καλλιέργειας για το βαμβάκι, που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο II τμήμα 3 
υποτμήμα 2 αυτού του τίτλου, 
σχεδιάζονται για να αντιμετωπίσουν την 
ειδική κατάσταση της συγκεκριμένης 
περιοχής, μετά από μια ορθή παρεμβατική 
πολιτική που υποστηρίζεται από την εκ 
των προτέρων αξιολόγηση, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 125, την ανάλυση 
ΠΑΕΑ που αναφέρεται στο άρθρο 103 
παράγραφος 2 και την αξιολόγηση των 
αναγκών που αναφέρεται στο άρθρο 96·

γ) στοιχεία που δείχνουν πώς οι 
παρεμβάσεις επιτρέπουν την επίτευξη των 
στόχων και πώς είναι αμοιβαία 
συνδεδεμένες και συμβατές·

γ) στοιχεία που δείχνουν πώς οι 
παρεμβάσεις επιτρέπουν την επίτευξη των 
στόχων και πώς είναι αμοιβαία 
συνδεδεμένες και συμβατές·

δ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η 
κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων στις 
παρεμβάσεις του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ είναι δικαιολογημένη και επαρκής 
για την επίτευξη των καθορισμένων 
στόχων και συνάδει με το χρηματοδοτικό 
σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 100.

δ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η 
κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων στις 
παρεμβάσεις του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ είναι δικαιολογημένη και επαρκής 
για την επίτευξη των καθορισμένων 
στόχων και συνάδει με το χρηματοδοτικό 
σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 100.

2. Η στρατηγική παρεμβάσεων 
προβλέπει και τα ακόλουθα στοιχεία που 
δείχνουν τη συνοχή της στρατηγικής και τη 
συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων 
στους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1:

2. Η στρατηγική παρεμβάσεων 
προβλέπει και τα ακόλουθα στοιχεία που 
δείχνουν τη συνοχή της στρατηγικής και τη 
συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων 
στους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1:

α) μια επισκόπηση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής δομής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
περιγράφει τη συμπληρωματικότητα και 
τις βασικές συνθήκες μεταξύ των όρων και 
των διαφόρων παρεμβάσεων που αφορούν 
τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 

α) μια επισκόπηση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής δομής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
περιγράφει τη συμπληρωματικότητα και 
τις βασικές συνθήκες μεταξύ των όρων και 
των διαφόρων παρεμβάσεων που αφορούν 
τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
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και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ), καθώς και τον τρόπο για την επίτευξη 
της συνολικά μεγαλύτερης συμβολής που 
αναφέρεται στο άρθρο 92·

και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ), καθώς και τον τρόπο για την επίτευξη 
της συνολικά μεγαλύτερης συμβολής που 
αναφέρεται στο άρθρο 92·

β) μια επεξήγηση του πώς η 
περιβαλλοντική και κλιματική δομή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ πρέπει να 
συμβάλλει σε ήδη καθορισμένους 
μακροπρόθεσμους εθνικούς στόχους που 
ορίζονται ή απορρέουν από τις νομοθετικές 
πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα 
XI· 

β) μια επεξήγηση του πώς η 
περιβαλλοντική και κλιματική δομή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ πρέπει να 
συμβάλλει σε ήδη καθορισμένους 
μακροπρόθεσμους εθνικούς στόχους που 
ορίζονται ή απορρέουν από τις νομοθετικές 
πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα 
XI· 

β α) επισκόπηση των μέτρων που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων·

γ) σε σχέση με τον ειδικό στόχο 
«προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής τους 
ανάπτυξης» που αναφέρεται στο άρθρο 6 
στοιχείο ζ), γίνεται μια επισκόπηση των 
σχετικών παρεμβάσεων του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και ειδικών όρων όπως 
εκείνοι που καθορίζονται στα άρθρα 22 
παράγραφος 4, 27, 69 και 71 παράγραφος 
7. Τα κράτη μέλη αναφέρονται ιδίως στο 
άρθρο 86 παράγραφος 5 κατά την 
παρουσίαση του χρηματοοικονομικού 
σχεδίου σε σχέση με τα είδη παρεμβάσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 69. Η 
επισκόπηση εξηγεί, επίσης, την 
αλληλεπίδραση με τα εθνικά μέσα με 
στόχο τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ 
των δράσεων της Ένωσης και των εθνικών 
δράσεων στον τομέα αυτό·

γ) σε σχέση με τον ειδικό στόχο 
«προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής τους 
ανάπτυξης» που αναφέρεται στο άρθρο 6 
στοιχείο ζ), γίνεται μια επισκόπηση των 
σχετικών παρεμβάσεων του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και ειδικών όρων όπως 
εκείνοι που καθορίζονται στα άρθρα 22 
παράγραφος 4, 27, 69 και 71 παράγραφος 
7. Τα κράτη μέλη αναφέρονται ιδίως στο 
άρθρο 86 παράγραφος 5 κατά την 
παρουσίαση του χρηματοοικονομικού 
σχεδίου σε σχέση με τα είδη παρεμβάσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 69. Η 
επισκόπηση εξηγεί, επίσης, την 
αλληλεπίδραση με τα εθνικά μέσα με 
στόχο τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ 
των δράσεων της Ένωσης και των εθνικών 
δράσεων στον τομέα αυτό·

δ) μια επισκόπηση των παρεμβάσεων 
που σχετίζονται με τον τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της συνδεδεμένης 
υποστήριξης εισοδήματος που αναφέρεται 
στο υποτμήμα 1 του τμήματος 3 κεφαλαίου 
II του τίτλου ΙΙΙ και των τομεακών 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ, παρέχοντας 
μια αιτιολόγηση για τη στοχοθέτηση των 
σχετικών τομέων, τον κατάλογο των 
παρεμβάσεων ανά τομέα, τη 

δ) μια επισκόπηση των παρεμβάσεων 
που σχετίζονται με τον τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της συνδεδεμένης 
υποστήριξης εισοδήματος που αναφέρεται 
στο υποτμήμα 1 του τμήματος 3 κεφαλαίου 
II του τίτλου ΙΙΙ και των τομεακών 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ, παρέχοντας 
μια αιτιολόγηση για τη στοχοθέτηση των 
σχετικών τομέων, τον κατάλογο των 
παρεμβάσεων ανά τομέα, τη 
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συμπληρωματικότητά τους, καθώς και 
τους πιθανούς ειδικούς πρόσθετους 
στόχους που σχετίζονται με τις 
παρεμβάσεις που βασίζονται στους 
τομεακούς τύπους παρεμβάσεων που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο III του τίτλου 
III·

συμπληρωματικότητά τους, καθώς και 
τους πιθανούς ειδικούς πρόσθετους 
στόχους που σχετίζονται με τις 
παρεμβάσεις που βασίζονται στους 
τομεακούς τύπους παρεμβάσεων που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο III του τίτλου 
III·

ε) μια επεξήγηση σχετικά με τις 
παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στη 
διασφάλιση μιας συνεκτικής και 
ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη 
διαχείριση κινδύνων·

ε) μια επεξήγηση σχετικά με τις 
παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στη 
διασφάλιση μιας συνεκτικής και 
ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη 
διαχείριση κινδύνων·

ε α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ 
εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και συμβάλλει στην 
επίτευξη του στόχου της ισότητας των 
φύλων·

στ) περιγραφή της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ εθνικών και περιφερειακών 
παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά 
παρέμβαση και ανά ταμείο.

στ) περιγραφή της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ εθνικών και περιφερειακών 
παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά 
παρέμβαση και ανά ταμείο.

Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα 
στηρίξει τη βιολογική γεωργία 
προκειμένου να συμβάλει στην 
αντιστοίχιση της παραγωγής με την 
αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα 
βιολογικής γεωργίας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 13α.

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) επισκόπηση του συντονισμού, της 
οριοθέτησης και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ του ΕΓΤΑΑ 
και άλλων ταμείων της Ένωσης που 
δραστηριοποιούνται σε αγροτικές 
περιοχές·

iii) επισκόπηση του συντονισμού, της 
οριοθέτησης και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ του 
ΕΓΤΑΑ, του ΕΓΤΕ και άλλων ταμείων της 
Ένωσης που δραστηριοποιούνται σε 
αγροτικές περιοχές·

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ορόσημων.

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των διετών ορόσημων.

Αιτιολόγηση

Τα διετή ορόσημα θα ήταν προτιμότερα, καθώς θα διευκόλυναν τις διοικήσεις των κρατών 
μελών. Ορισμένοι στόχοι χρειάζονται επίσης περισσότερο χρόνο για να επιτευχθούν και η 
πρόοδος μπορεί να διαπιστωθεί μόνο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περιγραφή των στοιχείων που 
διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της 
ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), υπογραμμίζει τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που υποστηρίζουν τον 
εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και 
της ΚΓΠ, και συγκεκριμένα 
περιλαμβάνουν:

Η περιγραφή των στοιχείων που 
διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της 
ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), υπογραμμίζει τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που υποστηρίζουν τον 
εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και 
της ΚΓΠ για την αντιμετώπιση νέων 
προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
μετάβασης προς τη βιωσιμότητα, και 
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συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

Αιτιολόγηση

Ο εκσυγχρονισμός δεν αποτελεί αυτοσκοπό: γενικός σκοπός είναι, όπως αναφέρθηκε πολλές 
φορές στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, μια μεταστροφή για την 
επίτευξη βιωσιμότητας, ως ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις κ.λπ.

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) συνοχής με την επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την 
τήρηση των διεθνών συμφωνιών για το 
κλίμα.

Αιτιολόγηση

Ο εκσυγχρονισμός δεν αποτελεί αυτοσκοπό: γενικός σκοπός είναι, όπως αναφέρθηκε πολλές 
φορές στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, μια μεταστροφή για την 
επίτευξη βιωσιμότητας, ως ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις κ.λπ.

Τροπολογία 154

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον ειδικό στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ), η 
ανάλυση ΠΑΕΑ αναφέρεται στις 
νομοθετικές πράξεις που περιέχονται στο 
παράρτημα XIα.

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα αναφέρεται στην ασφάλεια των τροφίμων και στην καλή μεταχείριση των ζώων.
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Τροπολογία 155

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 σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, 
μεταξύ άλλων 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, την 
ενδεχόμενη επίτευξης των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τη συμβολή τους σε 
αυτούς, τη συνοχή και τη συμμόρφωση 
με τη νομοθεσία που ορίζεται στο 
παράρτημα ΧΙ, 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 καταλληλότητα 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.

Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση κάθε στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ πραγματοποιείται το αργότερο οκτώ 

Η έγκριση κάθε στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ πραγματοποιείται το αργότερο έξι 
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μήνες μετά την υποβολή του από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

μήνες μετά την υποβολή του από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν θα πρέπει να διαθέτει περισσότερο χρόνο για την έγκριση από ό,τι έχουν τα 
κράτη μέλη για την προετοιμασία του στρατηγικού σχεδίου.

Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση δεν καλύπτει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 101 στοιχείο 
γ) και στα παραρτήματα I έως IV του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως δ).

διαγράφεται

Τροπολογία 158

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από 
την Επιτροπή να εγκρίνει ένα στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, το οποίο δεν περιέχει 
όλα τα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναφέρει 
τα τμήματα του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν, και παρέχει 
ενδεικτικούς στόχους καθώς και τα 
χρηματοδοτικά σχέδια που αναφέρονται 
στο άρθρο 100 για το σύνολο του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
προκειμένου να αποδειχθεί η συνολική 
συνέπεια και συνοχή του σχεδίου. Τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που λείπουν υποβάλλονται στην 
Επιτροπή ως τροποποίηση του σχεδίου 

διαγράφεται
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σύμφωνα με το άρθρο 107.

Αιτιολόγηση

Η έγκριση ημιτελών σχεδίων οδηγεί σε μειωμένες φιλοδοξίες. Κάτι τέτοιο δεν συνάδει με τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως σε ένα μοντέλο υλοποίησης με βάση τα 
αποτελέσματα.

Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Επιτροπή κοινοποιεί τις 
αξιολογήσεις των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, συνοδευόμενες από τις 
παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

Τροπολογία 160

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Το αργότερο εντός έξι μηνών από 
την έγκριση όλων των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
συγκριτική έκθεση των διαφόρων 
στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των 
σχετικών παρεμβάσεων και των 
χρηματικών ποσών για την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης.
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Τροπολογία 161

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) στους ενδιαφερόμενους 
οργανισμούς που εκπροσωπούν 
οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα 
και στους ενδιαφερομένους μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς παρέχεται 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες 
σχετικά με την προετοιμασία, την 
τροποποίηση και έγκριση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, καθώς 
και σε όλες τις πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν στην επιτροπή 
παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων 
των διαβουλεύσεων που 
πραγματοποιήθηκαν και των 
αποτελεσμάτων τους.

Τροπολογία 162

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 
εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 
αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, 
και εξασφαλίζει την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των αρμόδιων δημόσιων 
αρχών και των ενδιάμεσων φορέων, καθώς 
και των αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3 
που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση 
όλων των στόχων του άρθρου 6 
παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Οι σχετικές αρμόδιες αρχές και ενδιαφερόμενοι φορείς από όλους τους τομείς που καλύπτονται 
από τους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ του άρθρου 6 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένου το 



PE627.760v03-00 536/860 RR\1184165EL.docx

EL

τομέα της υγείας, θα πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά στα διάφορα στάδια προετοιμασίας, 
υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Η 
διασφάλιση της χρήσης στοιχείων καλής ποιότητας και η πρόληψη των συγκρούσεων 
συμφερόντων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εξασφάλισης μιας αποτελεσματικής πολιτικής.

Τροπολογία 163

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ζητήματα που αφορούν την 
ποιότητα και την ποσότητα των 
διαθέσιμων δεδομένων και δεικτών για 
την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 
και των επιδόσεων·

Αιτιολόγηση

Η επιτροπή παρακολούθησης θα πρέπει να εξετάζει αν υπάρχουν τομείς στους οποίους δεν 
υπάρχουν δεδομένα αναφοράς ή είναι ανεπαρκή για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 
και των επιδόσεων και τομείς στους οποίους οι δείκτες πρέπει να βελτιωθούν.

Τροπολογία 164

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στόχος της ΕΣΚ είναι η τόνωση της 
καινοτομίας και η βελτίωση της 
ανταλλαγής γνώσεων.

2. Στόχος της ΕΣΚ είναι η τόνωση της 
καινοτομίας και η βελτίωση της 
ανταλλαγής γνώσεων. Η καινοτομία εν 
προκειμένω συμβάλλει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων και της 
βιωσιμότητας, ιδίως για την ανάπτυξη 
βιώσιμων γεωργικών πρακτικών στους 
τομείς του κλίματος, των υδάτων, του 
εδάφους, της βιοποικιλότητας και των 
αποβλήτων.
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Τροπολογία 165

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θα προωθεί την ταχύτερη και 
ευρύτερη μεταφορά καινοτόμων λύσεων 
στην πράξη· και

γ) θα προωθεί την ταχύτερη και 
ευρύτερη μεταφορά καινοτόμων λύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων αγροοικολογικών 
λύσεων, στην πράξη· και

Τροπολογία 166

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τη συνέπεια των μέτρων που 
καθορίζονται στο σχέδιο με τους στόχους 
αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 167

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη στήριξη κοινής διαδικασίας 
μάθησης που σχετίζεται με την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

ε) τη στήριξη κοινής διαδικασίας 
μάθησης που σχετίζεται με την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση, 
προσδιορίζοντας τομείς στους οποίους 
δεν υπάρχουν δεδομένα αναφοράς ή είναι 
ανεπαρκή και για τους οποίους μπορούν 
να αναπτυχθούν συναφέστεροι και 
ακριβέστεροι δείκτες.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι τομείς στους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα αναφοράς 
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ή είναι ανεπαρκή για την παρακολούθηση και στους οποίους οι δείκτες πρέπει να βελτιωθούν.

Τροπολογία 168

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε δεύτερου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή διετή έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά τα 
δύο προηγούμενα οικονομικά έτη. Η 
έκθεση που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει 
τα οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

Αιτιολόγηση

Η υποβολή διετών εκθέσεων είναι προτιμότερη και ευκολότερη για τις διοικήσεις των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 169

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων θα 
καθορίζουν βασικές ποιοτικές και 
ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ με αναφορά σε οικονομικά δεδομένα, 
δείκτες προϊόντων και αποτελεσμάτων και 
θα συνάδουν με το άρθρο 118 παράγραφος 
2. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με τις 
πραγματοποιηθείσες εκροές, τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες, τα 
πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα και την 

Οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων θα 
καθορίζουν βασικές ποιοτικές και 
ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ με αναφορά σε οικονομικά δεδομένα, 
δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων και θα συνάδουν με το άρθρο 
118 παράγραφος 2. Η έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά 
με τις πραγματοποιηθείσες εκροές και τις 
επιπτώσεις, τις πραγματοποιηθείσες 
δαπάνες, τα πραγματοποιηθέντα 
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απόσταση από τους αντίστοιχους στόχους. αποτελέσματα και την απόσταση από τους 
αντίστοιχους στόχους.

Τροπολογία 170

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θα οργανώνουν 
κάθε χρόνο μια ετήσια συνεδρίαση 
επανεξέτασης με την Επιτροπή, η οποία θα 
πραγματοποιείται το νωρίτερο δύο μήνες 
μετά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης 
επιδόσεων.

1. Η Επιτροπή οργανώνει κάθε χρόνο 
μια ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης με 
τα κράτη μέλη στην οποία προεδρεύει η 
Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιείται το 
νωρίτερο δύο μήνες μετά την υποβολή της 
ετήσιας έκθεσης επιδόσεων.

Τροπολογία 171

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης 
θα αποσκοπεί στην εξέταση των επιδόσεων 
κάθε σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της 
προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
την επίτευξη των καθιερωμένων στόχων, 
τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τις 
επιδόσεις και των παρελθουσών ή 
μελλοντικών ενεργειών που πρέπει 
πραγματοποιηθούν για την αντιμετώπισή 
τους.

2. Η ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης 
θα αποσκοπεί στην εξέταση των επιδόσεων 
κάθε σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της 
προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
την επίτευξη των καθιερωμένων στόχων 
και των γενικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων της Ένωσης, τυχόν 
ζητημάτων που επηρεάζουν τις επιδόσεις 
και των παρελθουσών ή μελλοντικών 
ενεργειών που πρέπει πραγματοποιηθούν 
για την αντιμετώπισή τους.

Τροπολογία 172

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή κοινοποιεί περιλήψεις 
των ετήσιων συνεδριάσεων 
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επανεξέτασης, καθώς και τις σχετικές 
παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

Τροπολογία 173

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 123

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 123 Άρθρο 123

Πριμοδότηση επιδόσεων Πριμοδότηση επιδόσεων

1. Μπορεί να δοθεί πριμοδότηση 
επιδόσεων στα κράτη μέλη κατά το έτος 
2026 για να ανταμειφθούν οι 
ικανοποιητικές επιδόσεις σε σχέση με τους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
έχουν εκπληρώσει την προϋπόθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 124 παράγραφος 1.

1. Μπορεί να δοθεί πριμοδότηση 
επιδόσεων στα κράτη μέλη κατά το έτος 
2026 για να ανταμειφθούν οι 
ικανοποιητικές επιδόσεις σε σχέση με τους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
έχουν εκπληρώσει την προϋπόθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 124 παράγραφος 1.

2. Η πριμοδότηση θα ισούται με το 
5% του ποσού ανά κράτος μέλος για το 
οικονομικό έτος 2027 που καθορίζεται στο 
Παράρτημα IX.

2. Η πριμοδότηση θα ισούται με το 
5% του ποσού ανά κράτος μέλος για το 
οικονομικό έτος 2027 που καθορίζεται στο 
Παράρτημα IX.

Οι πόροι που μεταφέρονται μεταξύ του 
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ βάσει των άρθρων 
15 και 90 αποκλείονται για τους σκοπούς 
του υπολογισμού του επιδόματος επίδοσης.

Οι πόροι που μεταφέρονται μεταξύ του 
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ βάσει των άρθρων 
15 και 90 αποκλείονται για τους σκοπούς 
του υπολογισμού του επιδόματος επίδοσης.

Τροπολογία 174

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 124 Άρθρο 124

Χορήγηση της πριμοδότησης επιδόσεων Χορήγηση της πριμοδότησης επιδόσεων

1. Με βάση την επανεξέταση των 1. Με βάση την επανεξέταση των 
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επιδόσεων του έτους 2026, το επίδομα 
απόδοσης που παρακρατείται από τη 
διάθεση κράτους μέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 123 δεύτερο εδάφιο αποδίδεται στο 
εν λόγω κράτος μέλος, εάν οι δείκτες 
αποτελεσμάτων εφαρμόζονται στους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 90% της 
ενδεικτικής τους αξίας για το έτος 2025.

επιδόσεων του έτους 2026, το επίδομα 
απόδοσης που παρακρατείται από τη 
διάθεση κράτους μέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 123 δεύτερο εδάφιο αποδίδεται στο 
εν λόγω κράτος μέλος, εάν οι δείκτες 
αποτελεσμάτων εφαρμόζονται στους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 90% της 
ενδεικτικής τους αξίας για το έτος 2025.

2. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστική 
πράξη εντός δύο μηνών από την παραλαβή 
της ετήσιας έκθεσης απόδοσης του έτους 
2026 χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία 
της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
139 για να αποφασίσει για κάθε κράτος 
μέλος εάν τα αντίστοιχα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ έχουν επιτύχει τις τιμές 
του στόχου που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

2. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστική 
πράξη εντός δύο μηνών από την παραλαβή 
της ετήσιας έκθεσης απόδοσης του έτους 
2026 χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία 
της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
139 για να αποφασίσει για κάθε κράτος 
μέλος εάν τα αντίστοιχα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ έχουν επιτύχει τις τιμές 
του στόχου που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Όταν επιτυγχάνονται οι τιμές-
στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, το ποσό της πριμοδότησης θα 
αποδεσμεύεται από την Επιτροπή και θα 
αποδίδεται στα εν λόγω κράτη μέλη και θα 
θεωρείται ότι έχει οριστικά κατανεμηθεί 
για το οικονομικό έτος 2027 με βάση την 
απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2.

3. Όταν επιτυγχάνονται οι τιμές-
στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, το ποσό της πριμοδότησης θα 
αποδεσμεύεται από την Επιτροπή και θα 
αποδίδεται στα εν λόγω κράτη μέλη και θα 
θεωρείται ότι έχει οριστικά κατανεμηθεί 
για το οικονομικό έτος 2027 με βάση την 
απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2.

4. Όταν δεν επιτυγχάνονται οι τιμές-
στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, η Επιτροπή δεν θα χορηγεί τα κονδύλια 
για το οικονομικό έτος 2027 σχετικά με το 
ποσό της πριμοδότησης των σχετικών 
κρατών μελών.

4. Όταν δεν επιτυγχάνονται οι τιμές-
στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, η Επιτροπή δεν θα χορηγεί τα κονδύλια 
για το οικονομικό έτος 2027 σχετικά με το 
ποσό της πριμοδότησης των σχετικών 
κρατών μελών.

5. Κατά την κατανομή του επιδόματος 
επίδοσης, η Επιτροπή μπορεί να λάβει 
υπόψη περιπτώσεις ανωτέρας βίας και 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές κρίσεις 
που εμποδίζουν την επίτευξη των σχετικών 
ορόσημων.

5. Κατά την κατανομή του επιδόματος 
επίδοσης, η Επιτροπή μπορεί να λάβει 
υπόψη περιπτώσεις ανωτέρας βίας και 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές κρίσεις 
που εμποδίζουν την επίτευξη των σχετικών 
ορόσημων.

6. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις, οι οποίες καθορίζουν τις 
λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διασφάλιση 

6. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις, οι οποίες καθορίζουν τις 
λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διασφάλιση 
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συνεπούς προσέγγισης για τον καθορισμό 
της χορήγησης της πριμοδότησης στα 
κράτη μέλη. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 139 παράγραφος 2.

συνεπούς προσέγγισης για τον καθορισμό 
της χορήγησης της πριμοδότησης στα 
κράτη μέλη. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 139 παράγραφος 2.

Τροπολογία 175

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
ενδιάμεση αξιολόγηση για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
τη συνάφεια, τη συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ μέχρι το τέλος του τρίτου έτους 
μετά την έναρξη εφαρμογής των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι. Η 
Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες 
τις σχετικές πληροφορίες που είναι ήδη 
διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο [128] 
του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού].

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί και 
δημοσιοποιεί αξιολόγηση για να εξετάσει 
την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ μέχρι το τέλος του 
τρίτου έτους μετά την έναρξη εφαρμογής 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι. Η 
Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες 
τις σχετικές πληροφορίες που είναι ήδη 
διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο [128] 
του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού]. 
Συμπληρώνεται από εξωτερική και 
ανεξάρτητη έκθεση αξιολόγησης που 
καλύπτει την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, την υλοποίηση, τη 
συμπληρωματικότητα, τα αποτελέσματα 
και τις επιπτώσεις του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ.

Τροπολογία 176

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή προβαίνει σε εκ των 
υστέρων αξιολόγηση για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 

3. Έως το τέλος της περιόδου που 
καλύπτει ο παρών κανονισμός, η 
Επιτροπή πραγματοποιεί και δημοσιοποιεί 
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τη συνάφεια, τη συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία της Ένωσης στο ΕΓΤΕ 
και στο ΕΓΤΑΑ.

εκ των υστέρων αξιολόγηση για να 
εξετάσει την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. Συμπληρώνεται 
από εξωτερική και ανεξάρτητη εκ των 
υστέρων έκθεση αξιολόγησης που 
καλύπτει την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, την υλοποίηση, τη 
συμπληρωματικότητα, τα αποτελέσματα 
και τις επιπτώσεις του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ.

Τροπολογία 177

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θα παρέχουν στην 
Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες που της επιτρέπουν να 
διενεργεί την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη θα παρέχουν στην 
Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες ή δεδομένα που της 
επιτρέπουν να διενεργεί την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
ΚΓΠ. Η διάθεση κονδυλίων της ΚΓΠ 
εξαρτάται από την παροχή αυτών των 
πληροφοριών και των δεδομένων από τα 
κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν δεδομένα σε επίπεδο μεμονωμένου δικαιούχου ώστε να 
διενεργούν τον έλεγχο που προβλέπεται στην ΚΓΠ. Η διαβίβαση αυτών των δεδομένων στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί τον ευκολότερο και οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο συλλογής 
πληροφοριών για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης, επιτρέποντας στην ΕΕ να 
καταδείξει τις επιδόσεις της δικής της πολιτικής.

Τροπολογία 178

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα 3. Θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα 
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διοικητικά μητρώα όπως το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), 
σύστημα ταυτοποίησης αγροτεμαχίων 
(ΣΑΑ) και τα μητρώα ζώων και 
αμπελώνων. Το ΟΣΔΕ και το ΣΑΑ θα 
αναπτυχθούν περαιτέρω για την καλύτερη 
κάλυψη των στατιστικών αναγκών της 
ΚΓΠ. Τα δεδομένα από τα διοικητικά 
μητρώα θα χρησιμοποιούνται όσο το 
δυνατόν περισσότερο για στατιστικούς 
σκοπούς, σε συνεργασία με τις στατιστικές 
αρχές των κρατών μελών και με τη 
Eurostat.

διοικητικά μητρώα όπως το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), 
σύστημα ταυτοποίησης αγροτεμαχίων 
(ΣΑΑ) και τα μητρώα ζώων και 
αμπελώνων. Το ΟΣΔΕ και το ΣΑΑ θα 
αναπτυχθούν περαιτέρω για την καλύτερη 
κάλυψη των στατιστικών αναγκών της 
ΚΓΠ. Τα δεδομένα από τα διοικητικά 
μητρώα θα χρησιμοποιούνται όσο το 
δυνατόν περισσότερο για στατιστικούς 
σκοπούς και για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης, σε συνεργασία με τις 
στατιστικές αρχές των κρατών μελών και 
με τη Eurostat.

Τροπολογία 179

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Προώθηση της γνώσης, 
της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης στη 
γεωργία και στις 
αγροτικές περιοχές, και 
ενθάρρυνση της χρήσης 
τους

I.1 Ανταλλαγή γνώσεων και 
καινοτομίας: Ποσοστό του 
προϋπολογισμού της ΚΓΠ 
για την ανταλλαγή 
γνώσεων και την 
καινοτομία

R.1 Βελτίωση της 
απόδοσης μέσω της 
γνώσης και της 
καινοτομίας: Ποσοστό 
των γεωργών που 
λαμβάνουν στήριξη για 
συμβουλές, κατάρτιση, 
ανταλλαγή γνώσεων ή 
συμμετοχή σε 
επιχειρησιακές ομάδες 
για τη βελτίωση των 
οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και 
κλιματικών επιδόσεων 
καθώς και των επιδόσεων 
στον τομέα της 
αποδοτικής χρήσης των 
πόρων.

R.2 Σύνδεση της παροχής 
συμβουλών και των 
συστημάτων γνώσης: 
αριθμός των συμβούλων 
που έχουν ενταχθεί στα 
AKIS (σε σύγκριση με το 
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συνολικό αριθμό των 
γεωργών)

R.3 Ψηφιοποίηση της 
γεωργίας: Ποσοστό των 
γεωργών που 
επωφελούνται από τη 
στήριξη που παρέχεται 
μέσω της ΚΓΠ στην 
τεχνολογία γεωργίας 
ακριβείας

Τροπολογία

Προώθηση της γνώσης, 
της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης στη 
γεωργία και στις 
αγροτικές περιοχές, και 
ενθάρρυνση της χρήσης 
τους

I.1 Ανταλλαγή γνώσεων και 
καινοτομίας: Ποσοστό του 
προϋπολογισμού της ΚΓΠ 
για την ανταλλαγή 
γνώσεων και την 
καινοτομία

R.1 Βελτίωση της 
απόδοσης μέσω της 
γνώσης και της 
καινοτομίας: Ποσοστό 
των γεωργών που 
λαμβάνουν στήριξη για 
συμβουλές, κατάρτιση, 
ανταλλαγή γνώσεων ή 
συμμετοχή σε 
επιχειρησιακές ομάδες 
για τη βελτίωση των 
βιώσιμων οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και 
κλιματικών επιδόσεων 
καθώς και των επιδόσεων 
στον τομέα της 
αποδοτικής χρήσης των 
πόρων.

R.2 Σύνδεση της παροχής 
συμβουλών και των 
συστημάτων γνώσης: 
αριθμός των συμβούλων 
που έχουν ενταχθεί στα 
AKIS (σε σύγκριση με το 
συνολικό αριθμό των 
γεωργών)

R.2 a Γνώσεις και 
παροχή συμβουλών 
σχετικά με τον φυσικό 
έλεγχο των επιβλαβών 
οργανισμών χωρίς τη 
χρήση φυτοφαρμάκων: 
αριθμός ανεξάρτητων 
συμβούλων που 
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παρέχουν συμβουλές 
σχετικά με την 
ολοκληρωμένη 
φυτοπροστασία, τα 
συστήματα χαμηλών 
εισροών και τις 
εναλλακτικές τεχνικές 
αντί των χημικών 
εισροών και σχετικά με 
την υιοθέτηση των 
ανωτέρω
R.3 Ψηφιοποίηση της 
γεωργίας: Ποσοστό των 
γεωργών που 
επωφελούνται από τη 
στήριξη που παρέχεται 
μέσω της ΚΓΠ στην 
τεχνολογία γεωργίας 
ακριβείας που μπορεί να 
μειώσει τη χρήση 
εισροών, να βελτιώσει 
τη βιωσιμότητα και την 
περιβαλλοντική 
απόδοση

Τροπολογία 180

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στήριξη του βιώσιμου 
γεωργικού εισοδήματος 
και της ανθεκτικότητας 
σε ολόκληρη την Ένωση 
για την ενίσχυση της 
επισιτιστικής ασφάλειας

I.2 Μείωση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων: 
Εξέλιξη του γεωργικού 
εισοδήματος σε σύγκριση 
με τη γενική οικονομία 

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

I.3 Μείωση της 
μεταβλητότητας του 
γεωργικού εισοδήματος: 

R.5 Διαχείριση κινδύνων: 
Ποσοστό των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που 
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Εξέλιξη του γεωργικού 
εισοδήματος 

διαθέτουν εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων της 
ΚΓΠ

I.4 Στήριξη του βιώσιμου 
γεωργικού εισοδήματος: 
Εξέλιξη του επιπέδου του 
γεωργικού εισοδήματος ανά 
τομείς (σε σύγκριση με τον 
μέσο όρο στη γεωργία)

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)

I.5 Συμβολή στην εδαφική 
ισορροπία: Εξέλιξη του 
γεωργικού εισοδήματος σε 
περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς (σε σύγκριση 
με τον μέσο όρο)

R.7 Ενίσχυση της 
στήριξης σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που 
βρίσκονται σε περιοχές 
με ειδικές ανάγκες: 
Ποσοστό 
συμπληρωματικής 
στήριξης ανά εκτάριο σε 
περιοχές με μεγαλύτερες 
ανάγκες (σε σύγκριση με 
τον μέσο όρο)

Τροπολογία

Στήριξη του βιώσιμου 
γεωργικού εισοδήματος 
και της ανθεκτικότητας σε 
ολόκληρη την Ένωση για 
την ενίσχυση της 
επισιτιστικής ασφάλειας

I.2 Μείωση των 
εισοδηματικών 
ανισοτήτων: Εξέλιξη του 
γεωργικού εισοδήματος 
σε σύγκριση με τη γενική 
οικονομία 

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

I.3 Μείωση της 
μεταβλητότητας του 
γεωργικού εισοδήματος: 
Εξέλιξη του γεωργικού 
εισοδήματος 

R.5 Διαχείριση κινδύνων: 
Ποσοστό των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που 
διαθέτουν εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων της 
ΚΓΠ
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I.4 Στήριξη του βιώσιμου 
γεωργικού εισοδήματος: 
Εξέλιξη του επιπέδου του 
γεωργικού εισοδήματος 
ανά τομείς (σε σύγκριση 
με τον μέσο όρο στη 
γεωργία)

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)

I.5 Συμβολή στην εδαφική 
ισορροπία: Εξέλιξη του 
γεωργικού εισοδήματος 
σε περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς (σε 
σύγκριση με τον μέσο 
όρο)

R.7 Ενίσχυση της 
στήριξης σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που 
βρίσκονται σε περιοχές με 
ειδικές ανάγκες: Ποσοστό 
συμπληρωματικής 
στήριξης ανά εκτάριο σε 
περιοχές με μεγαλύτερες 
ανάγκες (σε σύγκριση με 
τον μέσο όρο)

Τροπολογία 181

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ενίσχυση του 
προσανατολισμού προς 
την αγορά και αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας, 
μεταξύ άλλων δίνοντας 
μεγαλύτερη βαρύτητα 
στην έρευνα, την 
τεχνολογία και την 
ψηφιοποίηση·

I.6 Αύξηση της 
παραγωγικότητας των 
εκμεταλλεύσεων: Συνολική 
παραγωγικότητα των 
συντελεστών παραγωγής

R.8 Στοχοθετημένη 
στήριξη εκμεταλλεύσεων 
σε τομείς που 
αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες: Ποσοστό των 
γεωργών που 
επωφελούνται από τη 
συνδεδεμένη στήριξη για 
τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της 
βιωσιμότητας ή της 
ποιότητας

I.7 Ενίσχυση του εμπορίου 
γεωργικών ειδών 
διατροφής: Εισαγωγές και 
εξαγωγές γεωργικών 

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

Τροπολογία

Ενίσχυση του 
προσανατολισμού προς 
την αγορά και αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας, 
μεταξύ άλλων δίνοντας 
μεγαλύτερη βαρύτητα 
στην έρευνα, την 
τεχνολογία και την 
ψηφιοποίηση·

I.6 Αύξηση της 
παραγωγικότητας των 
εκμεταλλεύσεων: Συνολική 
παραγωγικότητα των 
συντελεστών παραγωγής

R.8 Στοχοθετημένη 
στήριξη εκμεταλλεύσεων 
σε τομείς που 
αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες: Ποσοστό των 
γεωργών που 
επωφελούνται από τη 
συνδεδεμένη στήριξη για 
τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της 
βιωσιμότητας ή της 
ποιότητας

I.6a Διαφοροποίηση και 
εξισορρόπηση των τομέων 
παραγωγής, όπου είναι 
εφικτό: ποσοστό της 
γεωργικής έκτασης της 
περιφέρειας που 
χρησιμοποιείται για κάθε 
τομέα παραγωγής.
I.7 Ενίσχυση του εμπορίου 
γεωργικών ειδών 
διατροφής: Εισαγωγές και 
εξαγωγές γεωργικών 
προϊόντων διατροφής

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

Τροπολογία 182
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Βελτίωση της θέσης των 
γεωργών στην αξιακή 
αλυσίδα

I.8 Βελτίωση της θέσης των 
γεωργών στην τροφική 
αλυσίδα: Προστιθέμενη 
αξία για τους παραγωγούς 
πρωτογενών προϊόντων 
στην τροφική 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

R.11 Συγκέντρωση της 
προσφοράς: Ποσοστό της 
αξίας της παραγωγής που 
διατέθηκε στο εμπόριο 
από οργανώσεις 
παραγωγών με 
επιχειρησιακά 
προγράμματα

Τροπολογία

Βελτίωση της θέσης των 
γεωργών στην αξιακή 
αλυσίδα

I.8 Βελτίωση της θέσης των 
γεωργών στην τροφική 
αλυσίδα: Προστιθέμενη 
αξία για τους παραγωγούς 
πρωτογενών προϊόντων 
στην τροφική αλυσίδα

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

R.11 Συγκέντρωση της 
προσφοράς: Ποσοστό της 
αξίας της παραγωγής που 
διατέθηκε στο εμπόριο 
από οργανώσεις 
παραγωγών με 
επιχειρησιακά 
προγράμματα
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Τροπολογία 183

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

I.9 Ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων: Δείκτης

R.12 Προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή: 
Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή

I.10 Συμβολή στον 
μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής: Μείωση των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που 
προέρχονται από τη 
γεωργία

R.13 Μείωση των 
εκπομπών στον τομέα 
της κτηνοτροφίας: 
Ποσοστό των μονάδων 
ζωικού κεφαλαίου στο 
πλαίσιο στήριξης με 
σκοπό τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και/ή 
αμμωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης 
της διαχείρισης της 
κοπριάς

I.11 Ενίσχυση της 
δέσμευσης του διοξειδίου 
του άνθρακα: Αύξηση του 
οργανικού άνθρακα του 
εδάφους

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.)

I.12 Αύξηση της βιώσιμης 
ενέργειας στη γεωργία: 
Παραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας από τη γεωργία 

R.15 Πράσινη ενέργεια 
από τη γεωργία και τη 
δασοκομία: Επενδύσεις 
στη δυναμικότητα 
παραγωγής ενέργειας από 
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και τη δασοκομία ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένης 
της παραγωγής που 
βασίζεται σε βιοκαύσιμα 
(MW)

R.16 Βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης: 
Εξοικονόμηση ενέργειας 
στη γεωργία

R 17 Δασωμένες 
εκτάσεις: Περιοχή που 
λαμβάνει στήριξη για τη 
δάσωση και τη 
δημιουργία δασικών 
εκτάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης 
της γεωργοδασοκομίας 

Τροπολογία

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

I.9 Ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων: Δείκτης

R.12 Προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή: 
Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή

I.9a Βελτίωση της 
ανθεκτικότητας με 
ενίσχυση της γενετικής 
ποικιλότητας: Δείκτης 
βιοποικιλότητας, που 
μετρά την ποικιλομορφία 
των ποικιλιών εντός και 
μεταξύ των ειδών 
καλλιεργειών

R.12a Βελτίωση της 
ανθεκτικότητας με 
ενίσχυση της γενετικής 
ποικιλότητας: ποσοστό 
της γεωργικής έκτασης 
όπου χρησιμοποιούνται 
πρακτικές και επιλογές 
επωφελείς για τη 
γενετική βιοποικιλότητα

I.10 Συμβολή στον 
μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής: Μείωση των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που 
προέρχονται από τη 
γεωργία

R.13 Μείωση των 
εκπομπών στον τομέα 
της κτηνοτροφίας: 
Ποσοστό των μονάδων 
ζωικού κεφαλαίου στο 
πλαίσιο στήριξης με 
σκοπό τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και/ή 
αμμωνίας, 
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συμπεριλαμβανομένης 
της διαχείρισης της 
κοπριάς

I.11 Ενίσχυση της 
δέσμευσης του διοξειδίου 
του άνθρακα: Αύξηση του 
οργανικού άνθρακα του 
εδάφους

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, 
μόνιμες καλλιέργειες με 
μόνιμη κάλυψη με 
πράσινο, γεωργικές 
εκτάσεις σε τυρφώνες, 
δάση, κλπ.)

I.12 Διασφάλιση της 
παραγωγής και χρήση 
βιώσιμης ενέργειας στη 
γεωργία: Παραγωγή και 
χρήση ανανεώσιμης 
ενέργειας από τη γεωργία 
και τη δασοκομία, με 
καθαρή απορρόφηση 
άνθρακα και καθαρή 
εξοικονόμηση αερίων 
θερμοκηπίου χωρίς άμεση 
ή έμμεση αλλαγή χρήσης 
γης

R.15 Πράσινη ενέργεια 
από τη γεωργία και τη 
δασοκομία: Επενδύσεις 
στη δυναμικότητα 
παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένης 
της παραγωγής που 
βασίζεται σε βιοκαύσιμα 
(MW)

R.15α Διασφάλιση ότι τα 
βιοκαύσιμα από τη 
γεωργία και τη 
δασοκομία είναι 
αποτελεσματικά και 
βιώσιμα: επενδύσεις που 
δεν συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα με αλλαγή 
χρήσης γης
R.15β Μείωση των 
εκπομπών από τη χρήση 
λιπασμάτων: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων 



PE627.760v03-00 554/860 RR\1184165EL.docx

EL

που υπόκεινται σε 
δεσμεύσεις διαχείρισης 
για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη 
χρήση λιπασμάτων
R.16 Βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης: 
Εξοικονόμηση ενέργειας 
στη γεωργία

R 17 Δασωμένες 
εκτάσεις: Περιοχή που 
λαμβάνει στήριξη για τη 
δάσωση και τη 
δημιουργία δασικών 
εκτάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης 
της γεωργοδασοκομίας

Τροπολογία 184

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

I.13 Μείωση της διάβρωσης 
του εδάφους: Ποσοστό των 
εκτάσεων με μέτρια και 
σοβαρή διάβρωση του 
εδάφους στις γεωργικές 
εκτάσεις

R.18 Βελτίωση του 
εδάφους: Ποσοστό 
γεωργικής γης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης επωφελείς 
για τη διαχείριση του 
εδάφους

I.14 Βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα: 
Μείωση των εκπομπών 
αμμωνίας από τη γεωργία 

R.19 Βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα: 
Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη μείωση 
των εκπομπών αμμωνίας

I.15 Βελτίωση της 
ποιότητας των υδάτων: 
Ακαθάριστο ισοζύγιο 
θρεπτικών ουσιών στη 
γεωργική γη

R.20 Προστασία της 
ποιότητας των υδάτων: 
Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις διαχείρισης 
για την ποιότητα των 
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υδάτων

1.16 Μείωση της απορροής 
θρεπτικών συστατικών: 
Νιτρορύπανση στα υπόγεια 
ύδατα – Ποσοστό των 
σταθμών υπόγειων υδάτων 
με συγκέντρωση N άνω των 
50 mg/l, σύμφωνα με την 
οδηγία για τη νιτρορύπανση

R.21 Βιώσιμη διαχείριση 
θρεπτικών συστατικών: 
Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της διαχείρισης 
των θρεπτικών 
συστατικών

I.17 Μείωση της πίεσης 
στους υδατικούς πόρους: 
Βελτιωμένος Δείκτης 
Αξιοποίησης Νερού (Water 
Exploitation Index 
Plus/WEI+)

R.22 Βιώσιμη χρήση των 
υδάτων: Ποσοστό 
αρδευόμενης γης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις 
για τη βελτίωση του 
υδατικού ισοζυγίου

R.23 Επιδόσεις σχετικές 
με το περιβάλλον/το 
κλίμα μέσω επενδύσεων: 
Ποσοστό των γεωργών 
που λαμβάνουν στήριξη 
για επενδύσεις που 
σχετίζονται με τη 
μέριμνα για το 
περιβάλλον ή το κλίμα

R.24 
Περιβαλλοντικές/κλιματι
κές επιδόσεις μέσω της 
βελτίωσης των γνώσεων: 
Ποσοστό των γεωργών 
που λαμβάνουν στήριξη 
για συμβουλές/κατάρτιση 
που σχετίζονται με τις 
περιβαλλοντικές/κλιματι
κές επιδόσεις

Τροπολογία

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

I.13 Μείωση της 
διάβρωσης του εδάφους 
και αύξηση της 
ανθεκτικότητάς του στις 
ακραίες καιρικές 
συνθήκες: Ποσοστό των 
εκτάσεων με μέτρια και 
σοβαρή διάβρωση του 
εδάφους στις γεωργικές 

R.18 Βελτίωση του 
εδάφους και αύξηση της 
ανθεκτικότητάς του στις 
ακραίες καιρικές 
συνθήκες: Ποσοστό 
γεωργικής γης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης επωφελείς για 
τη διαχείριση του εδάφους
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εκτάσεις

I.13a Δημιουργία 
καλλιεργήσιμων γαιών 
και αύξηση της 
ικανότητας 
κατακράτησης ύδατος 
και θρεπτικών 
συστατικών: Ποσοστό 
χούμου στις 
καλλιεργήσιμες γαίες

R.18α Ανάπτυξη της 
βιολογικής γεωργίας: 
Ποσοστό της γεωργικής 
γης που λαμβάνει 
ενισχύσεις για τη στροφή 
προς ή τη διατήρηση 
πρακτικών βιολογικής 
καλλιέργειας

R.18β: Υγεία του 
εδάφους: Αφθονία και 
ποικιλότητα των 
μικροοργανισμών του 
εδάφους

I.14 Βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα: 
Μείωση των εκπομπών 
αμμωνίας από τη γεωργία 

R.19 Βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα: 
Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη μείωση 
των εκπομπών αμμωνίας, 
όπως προβλέπεται, 
μεταξύ άλλων, στα 
εθνικά προγράμματα 
ελέγχου της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στο πλαίσιο της οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2284

I.15 Βελτίωση της 
ποιότητας των υδάτων: 
Ακαθάριστο ισοζύγιο 
θρεπτικών ουσιών στη 
γεωργική γη

R.20 Προστασία της 
ποιότητας των υδάτων: 
Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις διαχείρισης 
για την ποιότητα των 
υδάτων

1.16 Μείωση της 
απορροής θρεπτικών 
συστατικών: 
Νιτρορύπανση στα 
υπόγεια ύδατα – Ποσοστό 
των σταθμών υπόγειων 
υδάτων με συγκέντρωση 
N άνω των 50 mg/l, 
σύμφωνα με την οδηγία 
για τη νιτρορύπανση

R.21 Βιώσιμη διαχείριση 
θρεπτικών συστατικών: 
Ποσοστό γεωργικής γης 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της διαχείρισης 
των θρεπτικών 
συστατικών
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I.17 Μείωση της πίεσης 
στους υδατικούς πόρους: 
Βελτιωμένος Δείκτης 
Αξιοποίησης Νερού 
(Water Exploitation Index 
Plus/WEI+)

R.22 Βιώσιμη χρήση των 
υδάτων: Ποσοστό 
αρδευόμενης γης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις 
για τη βελτίωση του 
υδατικού ισοζυγίου, 
συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για τη μείωση 
της διάβρωσης του 
εδάφους, την 
υδρομέτρηση και για την 
αύξηση της ικανότητας 
κατακράτησης υδάτων 
του εδάφους, σύμφωνα 
με τα προγράμματα 
μέτρων στα σχέδια 
διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού

I.17α Μείωση της 
διαρροής φυτοφαρμάκων 
στα υπόγεια και 
επιφανειακά ύδατα: 
ποσοστό συστημάτων 
υπογείων υδάτων σε μη 
ικανοποιητική 
κατάσταση (βάσει των 
προτύπων ποιότητας για 
τα επιμέρους 
φυτοφάρμακα και 
συνολικά, τα οποία 
ορίζονται στην οδηγία 
2006/118/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a) και 
ποσοστό των 
συστημάτων 
επιφανειακών υδάτων 
στα οποία καταγράφεται 
υπέρβαση των προτύπων 
ποιότητας περιβάλλοντος 
τα οποία ορίζονται στην 
οδηγία 2008/105/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 1β ή από τα 
κράτη μέλη όσον αφορά 

R 22α: Μείωση των 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της 
κτηνοτροφίας: 
πυκνότητα ζωικού 
πληθυσμού ανά λεκάνη 
απορροής ποταμού, 
περιφέρεια και σε 
επίπεδο κράτους μέλους
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φυτοφάρμακα που 
χρησιμοποιούνται στην 
γεωργία και τα οποία 
αποτελούν ουσίες 
προτεραιότητας ή 
συγκεκριμένοι ρύποι 
λεκανών απορροής 
ποταμών, αντιστοίχως

R.23 Επιδόσεις σχετικές 
με το περιβάλλον/το 
κλίμα μέσω επενδύσεων: 
Ποσοστό των γεωργών 
που λαμβάνουν στήριξη 
για επενδύσεις που 
σχετίζονται με τη μέριμνα 
για το περιβάλλον ή το 
κλίμα

R.24 
Περιβαλλοντικές/κλιματικ
ές επιδόσεις μέσω της 
βελτίωσης των γνώσεων: 
Ποσοστό των γεωργών 
που λαμβάνουν στήριξη 
για συμβουλές/κατάρτιση 
που σχετίζονται με τις 
περιβαλλοντικές/κλιματικ
ές επιδόσεις

R.24a Μείωση της 
διαρροής 
φυτοφαρμάκων: 
Ποσοστό γεωργικών 
εκτάσεων τις οποίες 
αφορούν ειδικές δράσεις 
που λαμβάνουν στήριξη 
με σκοπό τη μείωση των 
διαρροών 
φυτοφαρμάκων στα 
υπόγεια ή επιφανειακά 
ύδατα
R.24β Προστασία 
εδαφών μέσω 
αμειψισποράς: 
εφαρμόζεται ποσοστό 
αρόσιμων εκτάσεων όταν 
οι αμειψισπορές 
συμπεριλαμβάνουν 
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καλλιέργεια ψυχανθών·
___________________
1a Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και 
την υποβάθμιση (ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19)·
1β Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 
86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 84). 

Τροπολογία 185

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

I.18 Αύξηση πληθυσμών 
πτηνών σε γεωργικές 
εκτάσεις: Δείκτης πτηνών 
που ζουν σε γεωργικές 
εκτάσεις

R.25 Στήριξη της 
αειφόρου διαχείρισης των 
δασών: Ποσοστό δασικών 
εκτάσεων που υπόκεινται 
σε δεσμεύσεις διαχείρισης 
για τη στήριξη της 
προστασίας και της 
διαχείρισης των δασών

I.19 Ενισχυμένη 
προστασία της 
βιοποικιλότητας: 
Ποσοστό των ειδών και 
των οικοτόπων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος που 
σχετίζονται με τη γεωργία 
με σταθερές ή 
αυξανόμενες τάσεις

R.26 Προστασία δασικών 
οικοσυστημάτων: 
Ποσοστό δασικών 
εκτάσεων που υπόκεινται 
σε δεσμεύσεις διαχείρισης 
για τη στήριξη του τοπίου, 
της βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών 

I.20 Ενισχυμένη παροχή 
οικοσυστημικών 
υπηρεσιών: Ποσοστό της 
ΧΓΕ καλυπτόμενης από 
χαρακτηριστικά του 
τοπίου

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 
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βιοποικιλότητας 

R.28 Στήριξη του δικτύου 
Natura 2000: Έκταση των 
περιοχών Natura 2000 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για την 
προστασία, διατήρηση και 
αποκατάσταση

R.29 Διατήρηση των 
χαρακτηριστικών του 
τοπίου: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων που 
υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
για τη διαχείριση των 
χαρακτηριστικών του 
τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων 
των θαμνοστοιχιών

Τροπολογία

Αναχαίτιση και 
αντιστροφή της 
απώλειας 
βιοποικιλότητας, 
ενίσχυση των 
οικοσυστημικών 
υπηρεσιών και διατήρηση 
των οικοτόπων και των 
τοπίων και στήριξη των 
συστημάτων γεωργίας 
υψηλής φυσικής αξίας

I.18 Αύξηση πληθυσμών 
πτηνών σε γεωργικές 
εκτάσεις: Δείκτης πτηνών 
που ζουν σε γεωργικές 
εκτάσεις

R.25 Στήριξη της 
αειφόρου διαχείρισης των 
δασών: Ποσοστό δασικών 
εκτάσεων που υπόκεινται 
σε δεσμεύσεις διαχείρισης 
για τη στήριξη της 
προστασίας και της 
διαχείρισης των δασών

I.19 Ενισχυμένη 
προστασία της 
βιοποικιλότητας: 
Ποσοστό των ειδών και 
των οικοτόπων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος που 
σχετίζονται με τη γεωργία 
με σταθερές ή 
αυξανόμενες τάσεις

R.26 Προστασία δασικών 
οικοσυστημάτων: 
Ποσοστό δασικών 
εκτάσεων που υπόκεινται 
σε δεσμεύσεις διαχείρισης 
για τη στήριξη του τοπίου, 
της βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών 

I.20 Ενισχυμένη παροχή 
οικοσυστημικών 
υπηρεσιών: Ποσοστό της 
ΧΓΕ καλυπτόμενης από 
χαρακτηριστικά του 

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

I.20α Αντιστροφή της 
μείωσης των 
επικονιαστών: Δείκτης 
επικονιαστών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μελισσών και των 
πεταλούδων

R.27α Ενίσχυση της 
γενετικής 
ποικιλομορφίας: Δείκτης 
βιοποικιλότητας, που 
μετρά την ποικιλομορφία 
των ποικιλιών εντός και 
μεταξύ των ειδών 
καλλιεργειών
R.28 Στήριξη του δικτύου 
Natura 2000: Έκταση των 
περιοχών Natura 2000 
που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για την 
προστασία, διατήρηση και 
αποκατάσταση

R.29 Διατήρηση των 
χαρακτηριστικών του 
τοπίου: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων που 
υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
για τη διαχείριση των 
χαρακτηριστικών του 
τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων 
των θαμνοστοιχιών

R.29α Προώθηση της 
γεωργίας υψηλής 
φυσικής αξίας: Ποσοστό 
γεωργικής έκτασης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη 
δημιουργία υψηλής 
φυσικής αξίας.
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Τροπολογία 186

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Προσέλκυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας και 
διευκόλυνση της 
ανάπτυξης επιχειρήσεων 
στις αγροτικές περιοχές

1.21 Προσέλκυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας: Εξέλιξη 
του αριθμού των νέων 
γεωργών 

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

Τροπολογία

Προσέλκυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας και 
διευκόλυνση της 
ανάπτυξης επιχειρήσεων 
στις αγροτικές περιοχές

1.21 Προσέλκυση 
γεωργών νεαρής ηλικίας: 
Εξέλιξη του αριθμού των 
νέων γεωργών 

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

Τροπολογία 187

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Προώθηση της 
απασχόλησης, της 
οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής ένταξης 
και της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, 
περιλαμβανομένης της 
βιοοικονομίας και της 
βιώσιμης δασοκομίας

I.22 Συμβολή στη 
δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στις 
αγροτικές περιοχές: 
Εξέλιξη του ποσοστού 
απασχόλησης στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές 
περιοχές

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

I.23 Συμβολή στην 
ανάπτυξη στις αγροτικές 
περιοχές: Εξέλιξη του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές 
περιοχές

R.32 Ανάπτυξη της 
αγροτικής βιοοικονομίας: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
στον τομέα της 
βιοοικονομίας που 
λαμβάνουν στήριξη
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1.24 Μια πιο δίκαιη ΚΓΠ: 
Καλύτερη κατανομή της 
στήριξης της ΚΓΠ 

R.33 Ψηφιοποίηση της 
αγροτικής οικονομίας: 
Αγροτικός πληθυσμός 
που εμπίπτει σε 
στρατηγική στήριξης της 
δράσης για τα έξυπνα 
χωριά

I.25 Προώθηση της 
αγροτικής ένταξης: 
Εξέλιξη του δείκτη 
φτώχειας στις αγροτικές 
περιοχές

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

R.35 Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης: 
Αριθμός των ατόμων από 
μειονοτικές ή/και 
ευάλωτες ομάδες που 
ωφελούνται από 
προγράμματα κοινωνικής 
ένταξης που λαμβάνουν 
στήριξη

Τροπολογία

Προώθηση της 
απασχόλησης, της 
οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής ένταξης 
και της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, 
περιλαμβανομένης της 
βιοοικονομίας και της 
βιώσιμης δασοκομίας

I.22 Συμβολή στη 
δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στις 
αγροτικές περιοχές: 
Εξέλιξη του ποσοστού 
απασχόλησης στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές 
περιοχές

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

I.23 Συμβολή στην 
ανάπτυξη στις αγροτικές 
περιοχές: Εξέλιξη του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές 
περιοχές

R.32 Ανάπτυξη της 
αγροτικής βιοοικονομίας: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
στον τομέα της 
βιοοικονομίας που 
λαμβάνουν στήριξη

1.24 Μια πιο δίκαιη ΚΓΠ: 
Καλύτερη κατανομή της 

R.33 Ψηφιοποίηση της 
αγροτικής οικονομίας: 
Ποσοστό του αγροτικού 
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στήριξης της ΚΓΠ πληθυσμού που εμπίπτει 
σε στρατηγική στήριξης 
της δράσης για τα έξυπνα 
χωριά

I.25 Προώθηση της 
αγροτικής ένταξης: 
Εξέλιξη του δείκτη 
φτώχειας στις αγροτικές 
περιοχές

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

R.35 Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης: 
Αριθμός των ατόμων από 
μειονοτικές ή/και 
ευάλωτες ομάδες που 
ωφελούνται από 
προγράμματα κοινωνικής 
ένταξης που λαμβάνουν 
στήριξη

Τροπολογία 188

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σειρά 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Βελτίωση της 
ανταπόκρισης της 
γεωργίας της ΕΕ στις 
απαιτήσεις της κοινωνίας 
σχετικά με τα τρόφιμα και 
την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ασφαλών, θρεπτικών 
και βιώσιμων τροφίμων, 
καθώς και την καλή 
διαβίωση των ζώων

I.26 Περιορισμός της 
χρήσης αντιβιοτικών στη 
γεωργία: Πωλήσεις/χρήση 
στα τροφοπαραγωγικά 
ζώα

R.36 Περιορισμός της 
χρήσης αντιβιοτικών: 
Ποσοστό των μονάδων 
ζωικού κεφαλαίου τις 
οποίες αφορούν δράσεις 
για τον περιορισμό της 
χρήσης αντιβιοτικών 
(πρόληψη/μείωση) που 
λαμβάνουν στήριξη

I.27 Ορθολογική χρήση 
των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση των 
κινδύνων και των 

R.37 Βιώσιμη χρήση των 
υδάτων: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων τις 
οποίες αφορούν ειδικές 
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επιπτώσεων των 
γεωργικών φαρμάκων**

δράσεις που λαμβάνουν 
στήριξη με σκοπό την 
ορθολογική χρήση των 
γεωργικών φαρμάκων για 
τη μείωση των κινδύνων 
και των επιπτώσεων των 
γεωργικών φαρμάκων

1.28 Ανταπόκριση στη 
ζήτηση των καταναλωτών 
για ποιοτικά τρόφιμα: 
Αξία της παραγωγής στο 
πλαίσιο συστημάτων 
ποιότητας της ΕΕ 
(συμπεριλαμβανομένων 
των βιολογικών 
προϊόντων) 

R.38 Βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων: 
Ποσοστό των μονάδων 
ζωικού κεφαλαίου που 
καλύπτονται από δράση 
που λαμβάνει στήριξη για 
τη βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων

______________________

** Οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Τροπολογία

Βελτίωση της 
ανταπόκρισης της 
γεωργίας της ΕΕ στις 
απαιτήσεις της κοινωνίας 
σχετικά με τα τρόφιμα και 
την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ασφαλών, θρεπτικών 
και βιώσιμων τροφίμων, 
καθώς και την καλή 
διαβίωση των ζώων

I.26 Περιορισμός της 
χρήσης αντιβιοτικών στη 
γεωργία: Πωλήσεις/χρήση 
στα τροφοπαραγωγικά 
ζώα

R.36 Περιορισμός της 
χρήσης αντιβιοτικών: 
Ποσοστό των μονάδων 
ζωικού κεφαλαίου τις 
οποίες αφορούν δράσεις 
για τον περιορισμό της 
χρήσης αντιβιοτικών 
(πρόληψη/μείωση) που 
λαμβάνουν στήριξη

I.26a Ορθολογική χρήση 
κτηνιατρικών προϊόντων 
σε ζωικό κεφάλαιο: 
Πωλήσεις και χρήση 
κτηνιατρικών προϊόντων 
σε τροφοπαραγωγικά 
ζώα

R.36α Ορθολογική χρήση 
κτηνιατρικών προϊόντων: 
ποσοστό εκτρεφόμενων 
ζώων τα οποία αφορούν 
ενισχύσεις για τον 
περιορισμό της χρήσης 
κτηνιατρικών προϊόντων 
(πρόληψη/μείωση) 
προκειμένου να μειωθούν 
οι κίνδυνοι και οι 
αρνητικές επιπτώσεις 
αυτών των προϊόντων

I.27 Ορθολογική χρήση 
των γεωργικών 

R.37 Βιώσιμη χρήση των 
υδάτων: Ποσοστό 
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φαρμάκων: Μείωση της 
εξάρτησης από τη χρήση 
γεωργικών φαρμάκων**

γεωργικών εκτάσεων τις 
οποίες αφορούν ειδικές 
δράσεις που λαμβάνουν 
στήριξη με σκοπό τη 
μείωση της εξάρτησης 
από τη χρήση γεωργικών 
φαρμάκων

R.37a Μείωση της 
εξάρτησης από τα 
γεωργικά φάρμακα: 
Ποσότητες γεωργικών 
φαρμάκων που 
πωλήθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν 
(στατιστικές για τα 
γεωργικά φάρμακα).

I.28 Ανταπόκριση στη 
ζήτηση των καταναλωτών 
για ποιοτικά τρόφιμα: 
Αξία της παραγωγής στο 
πλαίσιο συστημάτων 
ποιότητας της ΕΕ 
(συμπεριλαμβανομένων 
των βιολογικών 
προϊόντων) 

R.38 Βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων: 
Ποσοστό των μονάδων 
ζωικού κεφαλαίου που 
καλύπτονται από δράση 
που λαμβάνει στήριξη για 
τη βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων

I.28α. Περιορισμός της 
μη συμμόρφωσης με την 
ισχύουσα νομοθεσία για 
την καλή μεταχείριση 
των ζώων (κανονισμός 
του Συμβουλίου αριθ. 
1099/2009, οδηγία του 
Συμβουλίου 2007/43/ΕΚ, 
οδηγία του Συμβουλίου 
1999/74/EΚ)

R.38α Μείωση της 
πυκνότητας του ζωικού 
πληθυσμού: αριθμός 
μονάδων ζωικού 
κεφαλαίου ανά γεωργική 
έκταση

I.28β. Μείωση της 
πυκνότητας του ζωικού 
πληθυσμού ανά είδος στο 
κράτος μέλος

______________________

** Οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Τροπολογία 189
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη 
Καινοτομίας για τη 
γνώση και την 
καινοτομία στη γεωργία 
(ΕΣΚ)**

O.1 Αριθμός επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο της ΕΣΚ

O.2 Αριθμός συμβούλων που έχουν συστήσει ή συμμετέχουν 
στις επιχειρησιακές ομάδες ΕΣΚ

Στήριξη στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ

O.3 Αριθμός δικαιούχων της στήριξης της ΚΓΠ

Αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις

O.4 Αριθμός εκταρίων για αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις 

O.5 Αριθμός δικαιούχων για αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις 

O.6 Αριθμός εκταρίων που υπόκεινται σε ενισχυμένη 
εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας

O.7 Αριθμός δικαιούχων που υπόκεινται σε ενισχυμένη 
εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας

Εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων

O.8 Αριθμός γεωργών που καλύπτονται από εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων που λαμβάνουν στήριξη

Συνδεδεμένη στήριξη O.9 Αριθμός εκταρίων που επωφελούνται από τη συνδεδεμένη 
στήριξη

O.10 Αριθμός ζώων που επωφελούνται από συνδεδεμένη 
στήριξη

Ενισχύσεις για περιοχές 
με φυσικούς 
περιορισμούς και άλλους 
ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς

O.11 Αριθμός εκταρίων για τα οποία καταβάλλεται συμπλήρωμα 
για τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (3 κατηγορίες)

O.12 Αριθμός εκταρίων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο 
του Natura 2000 ή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα

Ενισχύσεις για 
δεσμεύσεις διαχείρισης 
(περιβάλλον-κλίμα, 
γενετικοί πόροι, καλή 
μεταχείριση των ζώων)

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

O.14 Αριθμός εκταρίων (δασοκομία) που καλύπτονται από 
δεσμεύσεις για το περιβάλλον/το κλίμα που υπερβαίνουν τις 
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υποχρεωτικές απαιτήσεις

O.15 Αριθμός εκταρίων για τα οποία χορηγείται στήριξη για 
τη βιολογική γεωργία

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

O.17 Αριθμός έργων για τη στήριξη γενετικών πόρων

Επενδύσεις O.18 Αριθμός παραγωγικών επενδύσεων σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν στήριξη

O.19 Αριθμός τοπικών υποδομών που λαμβάνουν στήριξη

O.20 Αριθμός μη παραγωγικών επενδύσεων που λαμβάνουν 
στήριξη

O.21 Αριθμός παραγωγικών επενδύσεων εκτός γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων

Επιχορηγήσεις 
εγκατάστασης

O.22 Αριθμός γεωργών που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 
εγκατάστασης

O.23 Αριθμός επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις εγκατάστασης

Συνεργασία O.24 Αριθμός ομάδων/οργανώσεων παραγωγών που λαμβάνουν 
στήριξη

O.25 Αριθμός γεωργών που λαμβάνουν στήριξη για τη 
συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας της ΕΕ

O.26 Αριθμός έργων ανανέωσης των γενεών (νέοι/μεγαλύτερης 
ηλικίας γεωργοί)

O.27 Αριθμός τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης (LEADER)

O.28 Αριθμός άλλων ομάδων συνεργασίας (εκτός των ομάδων 
ΕΣΚ που αναφέρονται στο O.1)

Ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών

O.29 Αριθμός γεωργών που έχουν λάβει κατάρτιση/συμβουλές

O.30 Αριθμός μη γεωργών με κατάρτιση/που έχουν λάβει 
συμβουλές

Οριζόντιοι δείκτες O.31 Αριθμός εκταρίων στα οποία εφαρμόζονται 
περιβαλλοντικές πρακτικές (δείκτης σύνθεσης σχετικά με την 
φυσική περιοχή που υπάγεται σε προϋποθέσεις, οικολογικά 
καθεστώτα, γεωργο-περιβαλλοντο-κλιματικά μέτρα (ΓΠΚΜ), 
μέτρα για τη δασοκομία, βιολογική γεωργία)

O.32 Αριθμός εκταρίων που υπόκεινται σε προϋποθέσεις 
(κατανεμημένα ανά πρακτική ΟΓΠΠ)

Τομεακά προγράμματα O.33 Αριθμός οργανώσεων παραγωγών που συνιστούν 
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επιχειρησιακό ταμείο/πρόγραμμα 

O.34 Αριθμός δράσεων προώθησης και ενημέρωσης, και 
παρακολούθηση της αγοράς 

O.35 Αριθμός δράσεων για τη διατήρηση/βελτίωση της 
μελισσοκομίας

______________________

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

Τροπολογία

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη 
Καινοτομίας για τη γνώση 
και την καινοτομία στη 
γεωργία (ΕΣΚ)**

O.1 Αριθμός επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο της ΕΣΚ

O.2 Αριθμός συμβούλων που έχουν συστήσει ή συμμετέχουν 
στις επιχειρησιακές ομάδες ΕΣΚ

Στήριξη στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ

O.3 Αριθμός δικαιούχων της στήριξης της ΚΓΠ

Αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις

O.4 Αριθμός εκταρίων για αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις

O.5 Αριθμός δικαιούχων για αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις 

O.6 Αριθμός εκταρίων που υπόκεινται σε ενισχυμένη 
εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας

O.7 Αριθμός δικαιούχων που υπόκεινται σε ενισχυμένη 
εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας

Εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων

O.8 Αριθμός γεωργών που καλύπτονται από εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων που λαμβάνουν στήριξη

Συνδεδεμένη στήριξη O.9 Αριθμός εκταρίων που επωφελούνται από τη συνδεδεμένη 
στήριξη 

O.10 Αριθμός ζώων που επωφελούνται από συνδεδεμένη 
στήριξη

Ενισχύσεις για περιοχές 
με φυσικούς περιορισμούς 
και άλλους ειδικούς ανά 
περιοχή περιορισμούς

O.11 Αριθμός εκταρίων για τα οποία καταβάλλεται 
συμπλήρωμα για τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (3 
κατηγορίες)

O.12 Αριθμός εκταρίων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο 
του Natura 2000 ή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα

Ενισχύσεις για δεσμεύσεις 
διαχείρισης (περιβάλλον-
κλίμα, γενετικοί πόροι, 

O.13 Αριθμός εκταρίων (γεωργικής χρήσης) που καλύπτονται 
από δεσμεύσεις για το περιβάλλον/το κλίμα που υπερβαίνουν 
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καλή μεταχείριση των 
ζώων)

τις υποχρεωτικές απαιτήσεις

O.14 Αριθμός εκταρίων (δασοκομία) που καλύπτονται από 
δεσμεύσεις για το περιβάλλον/το κλίμα που υπερβαίνουν τις 
υποχρεωτικές απαιτήσεις

O.15 Αριθμός εκταρίων για τα οποία χορηγείται στήριξη για 
τη βιολογική γεωργία

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

O.17 Αριθμός έργων για τη στήριξη γενετικών πόρων

Επενδύσεις O.18 Αριθμός παραγωγικών επενδύσεων σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν στήριξη

O.19 Αριθμός τοπικών υποδομών που λαμβάνουν στήριξη

O.20 Αριθμός μη παραγωγικών επενδύσεων που λαμβάνουν 
στήριξη

O.21 Αριθμός παραγωγικών επενδύσεων εκτός γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων

Επιχορηγήσεις 
εγκατάστασης

O.22 Αριθμός γεωργών που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 
εγκατάστασης

O.23 Αριθμός επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις εγκατάστασης

Συνεργασία O.24 Αριθμός ομάδων/οργανώσεων παραγωγών που λαμβάνουν 
στήριξη

O.25 Αριθμός γεωργών που λαμβάνουν στήριξη για τη 
συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας της ΕΕ

O.26 Αριθμός έργων ανανέωσης των γενεών (νέοι/μεγαλύτερης 
ηλικίας γεωργοί)

O.27 Αριθμός τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης (LEADER)

O.28 Αριθμός άλλων ομάδων συνεργασίας (εκτός των ομάδων 
ΕΣΚ που αναφέρονται στο O.1)

Ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών

O.29 Αριθμός γεωργών που έχουν λάβει κατάρτιση/συμβουλές

O.30 Αριθμός μη γεωργών με κατάρτιση/που έχουν λάβει 
συμβουλές

Οριζόντιοι δείκτες O.31 Αριθμός εκταρίων στα οποία εφαρμόζονται 
περιβαλλοντικές πρακτικές (δείκτης σύνθεσης σχετικά με την 
φυσική περιοχή που υπάγεται σε προϋποθέσεις, οικολογικά 
καθεστώτα, γεωργο-περιβαλλοντο-κλιματικά μέτρα (ΓΠΚΜ), 
μέτρα για τη δασοκομία, βιολογική γεωργία)
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O.32 Αριθμός εκταρίων που υπόκεινται σε προϋποθέσεις 
(κατανεμημένα ανά πρακτική ΟΓΠΠ)

Τομεακά προγράμματα O.33 Αριθμός οργανώσεων παραγωγών που συνιστούν 
επιχειρησιακό ταμείο/πρόγραμμα 

O.34 Αριθμός δράσεων προώθησης και ενημέρωσης, και 
παρακολούθηση της αγοράς 

O.35 Αριθμός δράσεων για τη διατήρηση/βελτίωση της 
μελισσοκομίας

_____________________

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

Τροπολογία 190

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κλιματικ
ή αλλαγή

ΚΓΠΚ 1 Διατήρηση των μόνιμων 
βοσκοτόπων βάσει της 
αναλογίας των μόνιμων 
βοσκοτόπων σε σχέση με 
τη γεωργική έκταση

Γενικό μέτρο 
διασφάλισης κατά της 
μετατροπής σε άλλες 
γεωργικές χρήσεις για τη 
διατήρηση των 
αποθεμάτων άνθρακα

(μετριασ
μός και 
προσαρμ
ογή)

ΚΓΠΚ 2 Κατάλληλη προστασία των 
υγροτόπων και τυρφώνων

Προστασία των 
πλούσιων σε άνθρακα 
εδαφών

ΚΓΠΚ 3 Απαγόρευση της καύσης 
υπολειμμάτων 
καλλιεργειών, εκτός αν 
γίνεται για λόγους 
φυτοπροστασίας. 

Διατήρηση των επιπέδων 
της οργανικής ύλης του 
εδάφους

Τροπολογία

Κλιματικ
ή αλλαγή

ΚΓΠΚ 1 Διατήρηση των μόνιμων 
βοσκοτόπων βάσει της 
αναλογίας των μόνιμων 
βοσκοτόπων σε σχέση με 
τη γεωργική έκταση και το 
ποσοστό μετατροπής σε 
αρόσιμες εκτάσεις. Το 

Γενικό μέτρο 
διασφάλισης κατά της 
μετατροπής σε άλλες 
γεωργικές χρήσεις για τη 
διατήρηση των 
αποθεμάτων άνθρακα
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ποσοστό αυτό δεν θα 
πρέπει να μειωθεί κατά 
περισσότερο από 5% σε 
σύγκριση με αντίστοιχο 
ποσοστό που καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη για το 
έτος αναφοράς 2013.

(μετριασ
μός και 
προσαρμ
ογή)

ΚΓΠΚ 2 Αποτελεσματική 
προστασία των υγροτόπων 
και τυρφώνων

Προστασία των 
πλούσιων σε άνθρακα 
εδαφών

ΚΓΠΚ 3 Απαγόρευση της καύσης 
υπολειμμάτων 
καλλιεργειών, εκτός αν 
γίνεται για λόγους 
φυτοπροστασίας. 

Διατήρηση των επιπέδων 
της οργανικής ύλης του 
εδάφους, και μείωση της 
ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης

ΚΓΠΚ 
3α:

Μέγιστη πυκνότητα 
ζωικού πληθυσμού.

Μη υπέρβαση του ορίου 
των 0,7 μονάδων ζωικού 
κεφαλαίου ανά εκτάριο 
στις γεωργικές εκτάσεις.

Τροπολογία 191

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ύδατα ΚΑΔ 1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για 
τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής των 
υδάτων:

Άρθρο 11 παράγραφος 3 
στοιχείο ε) και άρθρο 11 
παράγραφος 3 στοιχείο η) 
όσον αφορά τις 
υποχρεωτικές απαιτήσεις 
για τον έλεγχο των 
διάχυτων πηγών ρύπανσης 
από τα φωσφορικά άλατα
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ΚΑΔ 2 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991, για την 
προστασία των υδάτων από 
τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης (ΕΕ L 375 της 
31.12.1991, σ. 1):

Άρθρα 4 και 5

ΚΓΠΚ 4 Δημιουργία ζωνών 
ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων1

Προστασία των ποταμών 
από τη ρύπανση και τις 
επιφανειακές απορροές

ΚΓΠΚ 5 Χρήση εργαλείου για τη 
βιωσιμότητα των 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα 
θρεπτικά συστατικά2

Βιώσιμη διαχείριση των 
θρεπτικών συστατικών

______________________
1 Τόσο εντός όσο και εκτός των ευπρόσβλητων ζωνών που καθορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, οι ζώνες ανάσχεσης για την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις 
σχετικά με τις προϋποθέσεις διασποράς λιπασμάτων στο έδαφος κοντά σε υδάτινα ρεύματα 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο A.4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ και πρέπει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τα προγράμματα δράσης των κρατών μελών που καταρτίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ
2 Το εργαλείο παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία και λειτουργικές 
δυνατότητες: 

α) Στοιχεία

• σχετικές πληροφορίες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του 
ΟΣΔΕ·

• πληροφορίες από τη δειγματοληψία του εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και χρονική 
κλίμακα·

• πληροφορίες για τις σχετικές πρακτικές διαχείρισης, την ιστορία των καλλιεργειών 
και τους στόχους απόδοσης·

• ενδείξεις όσον αφορά τα νόμιμα όρια και τις απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση των 
θρεπτικών συστατικών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

• πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.

β) Λειτουργικές δυνατότητες 

• αυτόματη ενσωμάτωση δεδομένων από διάφορες πηγές (ΣΑΑ και του ΟΣΔΕ, 
δεδομένα που παράγονται από γεωργούς, αναλύσεις εδάφους κ.λπ.), στο μέτρο του δυνατού, 
προκειμένου να αποφευχθεί επικάλυψη των εισερχόμενων δεδομένων για τους γεωργούς·

• δυνατή αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ οργανισμών πληρωμών/διοικητικών αρχών 
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και γεωργών·

• δομοστοιχείωση και δυνατότητα στήριξης περαιτέρω στόχων βιωσιμότητας (π.χ. 
διαχείριση των εκπομπών, διαχείριση των υδάτων)

• τήρηση των ενωσιακών αρχών της διαλειτουργικότητας, της διαφάνειας και της 
περαιτέρω χρήσης των δεδομένων· 

• εγγυήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με τα 
βέλτιστα σημερινά πρότυπα.

Τροπολογία

Ύδατα ΚΑΔ 1 Άρθρο 11 παράγραφος 3 
στοιχείο ε), άρθρο 11 
παράγραφος 3 στοιχείο η), 
άρθρο 11 παράγραφος 3 
στοιχείο ι) και άρθρο 11 
παράγραφος 3 στοιχείο ια) 
όσον αφορά τις 
υποχρεωτικές απαιτήσεις 
για τον έλεγχο των 
διάχυτων πηγών ρύπανσης 
από τα φωσφορικά άλατα

ΚΑΔ 2 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991, για την 
προστασία των υδάτων από 
τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης (ΕΕ L 375 της 
31.12.1991, σ. 1):

Άρθρα 4 και 5

ΚΓΠΚ 4 Δημιουργία ζωνών 
ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων1 με 
ελάχιστο πλάτος 3 μέτρα 
και στις οποίες δεν 
επιτρέπεται η χρήση 
λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων

Προστασία των ποταμών, 
των επικονιαστών, των 
αποθεμάτων νερού και 
των υδρόβιων ειδών ή 
οικοσυστημάτων από τη 
ρύπανση, την 
τοξικότητα και τις 
επιφανειακές απορροές

ΚΓΠΚ 5 Χρήση εργαλείου για τη 
βιωσιμότητα των 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα 
θρεπτικά συστατικά2 και τη 
μείωση των εισροών

Βιώσιμη διαχείριση των 
θρεπτικών συστατικών, 
των γεωργικών 
φαρμάκων και των 
κτηνιατρικών προϊόντων 
ανάλογα με το μέγεθος 
και την ένταση της 
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γεωργικής 
εκμετάλλευσης

______________________
1 Τόσο εντός όσο και εκτός των ευπρόσβλητων ζωνών που καθορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, οι ζώνες ανάσχεσης για την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις 
σχετικά με τις προϋποθέσεις διασποράς λιπασμάτων στο έδαφος κοντά σε υδάτινα ρεύματα 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο A.4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ και πρέπει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τα προγράμματα δράσης των κρατών μελών που καταρτίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ
2 Το εργαλείο παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία και λειτουργικές 
δυνατότητες: 

α) Στοιχεία

• σχετικές πληροφορίες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του 
ΟΣΔΕ·

• πληροφορίες από τη δειγματοληψία του εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και χρονική 
κλίμακα·

• πληροφορίες για τις σχετικές πρακτικές διαχείρισης, την ιστορία των καλλιεργειών 
και τους στόχους απόδοσης·

• ενδείξεις όσον αφορά τα νόμιμα όρια και τις απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση των 
θρεπτικών συστατικών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

• πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.

b) Λειτουργικές δυνατότητες 

• αυτόματη ενσωμάτωση δεδομένων από διάφορες πηγές (ΣΑΑ και του ΟΣΔΕ, 
δεδομένα που παράγονται από γεωργούς, αναλύσεις εδάφους κ.λπ.), στο μέτρο του δυνατού, 
προκειμένου να αποφευχθεί επικάλυψη των εισερχόμενων δεδομένων για τους γεωργούς·

• δυνατή αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ οργανισμών πληρωμών/διοικητικών αρχών 
και γεωργών·

• δομοστοιχείωση και δυνατότητα στήριξης περαιτέρω στόχων βιωσιμότητας (π.χ. 
διαχείριση των εκπομπών, διαχείριση των υδάτων)

• τήρηση των ενωσιακών αρχών της διαλειτουργικότητας, της διαφάνειας και της 
περαιτέρω χρήσης των δεδομένων· 

• εγγυήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με τα 
βέλτιστα σημερινά πρότυπα.

Τροπολογία 192

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Έδαφος ΚΓΠΚ 6 Διαχείριση της κατεργασίας 
του εδάφους για τη μείωση 
του κινδύνου υποβάθμισης 
του εδάφους, λαμβάνοντας, 
μεταξύ άλλων, υπόψη την 
κλίση του εδάφους

Ελάχιστη διαχείριση 
γαιών που λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές 
συνθήκες της τοποθεσίας 
με σκοπό τον περιορισμό 
της διάβρωσης

(προστα
σία και 
ποιότητα
)

ΚΓΠΚ 7 Κανένα ακάλυπτο έδαφος 
την/τις πιο ευαίσθητη/-ες 
περίοδο/-ους

Προστασία των εδαφών 
κατά τη χειμερινή 
περίοδο

ΚΓΠΚ 8 Αμειψισπορά Διατήρηση του εδαφικού 
δυναμικού

Τροπολογία

Έδαφος ΚΓΠΚ 6 Κατάλληλη κατεργασία και 
διαχείριση του εδάφους για 
τη μείωση του κινδύνου 
υποβάθμισης του εδάφους, 
λαμβάνοντας, μεταξύ 
άλλων, υπόψη την κλίση 
του εδάφους.

Ελάχιστη διαχείριση 
γαιών που λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές 
συνθήκες της τοποθεσίας 
με σκοπό τον περιορισμό 
της διάβρωσης και τη 
διατήρηση των 
αποθεμάτων άνθρακα

(προστα
σία και 
ποιότητα
)

ΚΓΠΚ 7 Κανένα ακάλυπτο έδαφος 
την/τις πιο ευαίσθητη/-ες 
περίοδο/-ους

Φυσική προστασία των 
εδαφών από τη 
διάβρωση και 
διατήρηση των 
μικροοργανισμών του 
εδάφους, με παράλληλη 
πρόβλεψη για 
παραδοσιακές 
πρακτικές

ΚΓΠΚ 8 Αμειψισπορά τουλάχιστον 
ανά τετραετία, 
συμπεριλαμβανομένης 
μίας καλλιέργειας 
ψυχανθών

Διατήρηση του εδαφικού 
δυναμικού

Τροπολογία 193

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Βιοποικι
λότητα 
και τοπίο

ΚΑΔ 3 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί 
της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 
της 26.1.2010, σ. 7):

(προστα
σία και 
ποιότητα
)

Άρθρο 3 παράγραφος 1, 
άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο β), άρθρο 4 
παράγραφοι 1, 2 και 4

ΚΑΔ 4 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη 
διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και 
χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7):

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 
2

ΚΓΠΚ 9 Ελάχιστο ποσοστό των 
γεωργικών εκτάσεων που 
διατίθεται για μη 
παραγωγικά στοιχεία ή 
περιοχές

Διατήρηση μη 
παραγωγικών στοιχείων 
και περιοχών για τη 
βελτίωση της 
βιοποικιλότητας στις 
γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις

Διατήρηση 
χαρακτηριστικών του 
τοπίου

Απαγόρευση της κοπής 
φυτικών φρακτών και 
δένδρων κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής και 
εξάρτησης των πτηνών 

Προαιρετικά, μέτρα για την 
αποφυγή 
χωροκατακτητικών 
φυτικών ειδών
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ΚΓΠΚ 
10

Απαγόρευση της 
μετατροπής ή άροσης των 
μόνιμων βοσκότοπων σε 
περιοχές του δικτύου 
Natura 2000

Προστασία των 
οικοτόπων και των ειδών

Τροπολογία

Βιοποικι
λότητα 
και τοπίο

ΚΑΔ 3 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί 
της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 
της 26.1.2010, σ. 7):

(προστα
σία και 
ποιότητα
)

Άρθρο 3 παράγραφος 1, 
άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο β), άρθρο 4 
παράγραφοι 1, 2 και 4 και 
άρθρο 5 στοιχεία α), β) και 
δ)

ΚΑΔ 4 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη 
διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και 
χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7):

Άρθρο 2, άρθρο 3, 
παράγραφος 3, άρθρο 6 
παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 
12 παράγραφος 1, άρθρο 
13, παράγραφος 1

ΚΓΠΚ 9 Ελάχιστο ποσοστό του 7 % 
των γεωργικών εκτάσεων 
που διατίθεται για μη 
παραγωγικά στοιχεία ή 
περιοχές όπου δεν 
χρησιμοποιούνται 
συνθετικά φυτοφάρμακα 
και λιπάσματα

Διατήρηση μη 
παραγωγικών στοιχείων 
και περιοχών για τη 
βελτίωση της 
βιοποικιλότητας στις 
γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων 
της λειτουργικής 
βιοποικιλότητας και των 
ωφέλιμων ειδών

Διατήρηση 
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χαρακτηριστικών του 
τοπίου

Απαγόρευση της κοπής 
φυτικών φρακτών και 
δένδρων κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής και 
εξάρτησης των πτηνών 

Προαιρετικά, μέτρα για την 
αποφυγή 
χωροκατακτητικών 
φυτικών ειδών

ΚΓΠΚ 
10

Απαγόρευση της 
μετατροπής ή άροσης των 
μόνιμων βοσκότοπων σε 
περιοχές του δικτύου 
Natura 2000

Προστασία των 
οικοτόπων και των ειδών, 
απορρόφηση άνθρακα

Τροπολογία 194

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ασφάλει
α των 
τροφίμω
ν

ΚΑΔ 5 Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2002, για 
τον καθορισμό των γενικών 
αρχών και απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 
για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό 
διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων 
(ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 
1):

Άρθρα 14 και 15, άρθρο 17 
παράγραφος 13 και άρθρα 
18, 19 και 20

ΚΑΔ 6 Οδηγία 96/22/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης 
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Απριλίου 1996, για την 
απαγόρευση της 
χρησιμοποίησης ορισμένων 
ουσιών με ορμονική ή 
θυρεοστατική δράση και 
των β-ανταγωνιστικών 
ουσιών στη ζωική 
παραγωγή για 
κερδοσκοπικούς λόγους και 
για την κατάργηση των 
οδηγιών 81/602/ΕΟΚ, 
88/146/ΕΟΚ και 
88/299/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 
23.5.1996, σ. 3):

Άρθρο 3 στοιχεία α), β), δ) 
και ε), και άρθρα 4, 5 και 7

______________________

Όπως εφαρμόζεται ιδίως με:

— το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 και το παράρτημα του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 37/2010,

— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004: άρθρο 4 παράγραφος 1 και παράρτημα Ι μέρος Α 
τίτλος II παράγραφος 4 στοιχεία ζ), η) και ι), παράγραφος 5 στοιχεία στ) και η) και 
παράγραφος 6· τίτλος III παράγραφος 8 στοιχεία α), β), δ) και ε) και παράγραφος 9 στοιχεία 
α) και γ),

— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004: άρθρο 3 παράγραφος 1 και παράρτημα III τμήμα 
IX κεφάλαιο 1 (I-1 β, γ, δ, ε· I-2 α (i, ii, iii), β (i, ii), γ· I-3· I-4· I-5· II-A 1, 2, 3, 4· II-B 1(α, 
δ), 2, 4 (α, β)), παράρτημα III τμήμα X κεφάλαιο 1(1),

— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005: άρθρο 5 παράγραφος 1 και παράρτημα I μέρος Α 
τίτλος I παράγραφος 4 στοιχεία ε) και ζ) και τίτλος II παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και ε)· 
άρθρο 5 παράγραφος 5· παράρτημα III (υπό «ΣΙΤΙΣΗ», σημείο 1. «Αποθήκευση», πρώτη και 
τελευταία πρόταση, και σημείο 2. «Διανομή», τρίτη πρόταση), άρθρο 5 παράγραφος 6, και

— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005: άρθρο 18.

Τροπολογία

Ασφάλει
α των 
τροφίμω
ν

ΚΑΔ 5 Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2002, για 
τον καθορισμό των γενικών 
αρχών και απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 
για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
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Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό 
διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων 
(ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 
1):

Άρθρα 14 και 15, άρθρο 17 
παράγραφος 13 και άρθρα 
18, 19 και 20

ΚΑΔ 6 Οδηγία 96/22/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 1996, για την 
απαγόρευση της 
χρησιμοποίησης ορισμένων 
ουσιών με ορμονική ή 
θυρεοστατική δράση και 
των β-ανταγωνιστικών 
ουσιών στη ζωική 
παραγωγή για 
κερδοσκοπικούς λόγους και 
για την κατάργηση των 
οδηγιών 81/602/ΕΟΚ, 
88/146/ΕΟΚ και 
88/299/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 
23.5.1996, σ. 3):

Άρθρο 3 στοιχεία α), β), δ) 
και ε), και άρθρα 4, 5 και 7

ΚΑΔ 6α Κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2018, για τα 
κτηνιατρικά φάρμακα και 
για την κατάργηση της 
οδηγίας 2001/82/ΕΚ (ΕΕ L 
4 της 7.1.2019, σ. 43):
Άρθρα 107 και 108

______________________
3 Όπως εφαρμόζεται ιδίως με:

— το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 και το παράρτημα του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 37/2010,

— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004: άρθρο 4 παράγραφος 1 και παράρτημα Ι μέρος Α 
τίτλος II παράγραφος 4 στοιχεία ζ), η) και ι), παράγραφος 5 στοιχεία στ) και η) και 
παράγραφος 6· τίτλος III παράγραφος 8 στοιχεία α), β), δ) και ε) και παράγραφος 9 στοιχεία 



PE627.760v03-00 582/860 RR\1184165EL.docx

EL

α) και γ),

— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004: άρθρο 3 παράγραφος 1 και παράρτημα III τμήμα 
IX κεφάλαιο 1 (I-1 β, γ, δ, ε· I-2 α (i, ii, iii), β (i, ii), γ· I-3· I-4· I-5· II-A 1, 2, 3, 4· II-B 1(α, 
δ), 2, 4 (α, β)), παράρτημα III τμήμα X κεφάλαιο 1(1),

— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005: άρθρο 5 παράγραφος 1 και παράρτημα I μέρος Α 
τίτλος I παράγραφος 4 στοιχεία ε) και ζ) και τίτλος II παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και ε)· 
άρθρο 5 παράγραφος 5· παράρτημα III (υπό «ΣΙΤΙΣΗ», σημείο 1. «Αποθήκευση», πρώτη και 
τελευταία πρόταση, και σημείο 2. «Διανομή», τρίτη πρόταση), άρθρο 5 παράγραφος 6, και

— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005: άρθρο 18.

Τροπολογία 195

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ταυτοπο
ίηση και 
καταγρα
φή των 
ζώων

ΚΑΔ 7 Οδηγία 2008/71/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 15ης 
Ιουλίου 2008, για την 
αναγνώριση και την 
καταγραφή των χοίρων (ΕΕ 
L 213 της 8.8.2008, σ. 31):

Άρθρα 3, 4 και 5

ΚΑΔ 8 Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος 
αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών 
και την επισήμανση του 
βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το 
βόειο κρέας και για την 
κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 820/97 (ΕΕ L 
204 της 11.8.2000, σ. 1):

Άρθρα 4 και 7

ΚΑΔ 9 Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2003, για τη 
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θέσπιση συστήματος 
αναγνώρισης και 
καταγραφής των 
αιγοπροβάτων και την 
τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και των 
οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 
64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 
9.1.2004, σ. 8):

Άρθρα 3, 4 και 5

Τροπολογία

Ταυτοποί
ηση και 
καταγρα
φή των 
ζώων

ΚΑΔ 7 Οδηγία 2008/71/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 15ης 
Ιουλίου 2008, για την 
αναγνώριση και την 
καταγραφή των χοίρων 
(ΕΕ L 213 της 8.8.2008, 
σ. 31):

Άρθρα 3, 4 και 5

ΚΑΔ 8 Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης 
Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος 
αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών 
και την επισήμανση του 
βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το 
βόειο κρέας και για την 
κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 820/97 (ΕΕ L 204 
της 11.8.2000, σ. 1):

Άρθρα 4 και 7

ΚΑΔ 9 Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2003, για τη 
θέσπιση συστήματος 
αναγνώρισης και 
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καταγραφής των 
αιγοπροβάτων και την 
τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και των 
οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 
64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 
9.1.2004, σ. 8):

Άρθρα 3, 4 και 5

Τροπολογία 196

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ασθένειε
ς ζώων

ΚΑΔ 10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
999/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας 
Μαΐου 2001, για τη 
θέσπιση κανόνων 
πρόληψης, καταπολέμησης 
και εξάλειψης ορισμένων 
μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 
147 της 31.5.2001, σ. 1):

Άρθρα 7, 11, 12, 13 και 15

ΚΑΔ 11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
2016/429 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης 
Μαρτίου 2016, σχετικά με 
τις μεταδοτικές νόσους των 
ζώων (ΕΕ L 84 της 
31.3.2016, σ. 1)

Άρθρο 18 παράγραφος 1, 
μόνο για τον αφθώδη 
πυρετό, τη φυσαλιδώδη 
νόσο των χοίρων και τον 
καταρροϊκό πυρετό.

Τροπολογία
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Ασθένειε
ς ζώων

ΚΑΔ 10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
999/2001 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας 
Μαΐου 2001, για τη 
θέσπιση κανόνων 
πρόληψης, 
καταπολέμησης και 
εξάλειψης ορισμένων 
μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 
147 της 31.5.2001, σ. 1):

Άρθρα 7, 11, 12, 13 και 
15

ΚΑΔ 11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
2016/429 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης 
Μαρτίου 2016, σχετικά με 
τις μεταδοτικές νόσους 
των ζώων (ΕΕ L 84 της 
31.3.2016, σ. 1)

Άρθρο 18 παράγραφος 1, 
μόνο για τον αφθώδη 
πυρετό, τη φυσαλιδώδη 
νόσο των χοίρων και τον 
καταρροϊκό πυρετό.

Τροπολογία 197

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Φυτοπρο
στατευτι
κά 
προϊόντα

ΚΑΔ 12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, σχετικά 
με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά και 
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την κατάργηση των 
οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 
91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 1).

Άρθρο 55 πρώτη και 
δεύτερη περίοδος.

ΚΑΔ 13 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής 
δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής 
χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71):

Άρθρο 5 παράγραφος 2 και 
άρθρο 8 παράγραφοι 1 έως 
5

Άρθρο 12 όσον αφορά τους 
περιορισμούς της χρήσης 
γεωργικών φαρμάκων σε 
προστατευόμενες περιοχές 
που προσδιορίζονται βάσει 
της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα και της νομοθεσίας 
«Natura 2000».

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 
και 3 σχετικά με τον 
χειρισμό και την 
αποθήκευση των 
γεωργικών φαρμάκων και 
τη διάθεση των 
καταλοίπων.

Τροπολογία

Φυτοπρο
στατευτι
κά 
προϊόντα

ΚΑΔ 12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, σχετικά 
με τη διάθεση 
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φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά και 
την κατάργηση των 
οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 
91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 
της 24.11.2009, σ. 1).

Άρθρο 55 πρώτη και 
δεύτερη περίοδος.

Άρθρο 67
ΚΑΔ 13 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, σχετικά 
με τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής 
δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής 
χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71):

Άρθρο 5 παράγραφος 2 
και άρθρο 8 παράγραφοι 1 
έως 5

Άρθρο 12 όσον αφορά 
τους περιορισμούς της 
χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων σε 
προστατευόμενες περιοχές 
που προσδιορίζονται 
βάσει της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα και 
της νομοθεσίας «Natura 
2000».

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 
και 3 σχετικά με τον 
χειρισμό και την 
αποθήκευση των 
γεωργικών φαρμάκων και 
τη διάθεση των 
καταλοίπων.

Άρθρο 14
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Τροπολογία 198

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σειρά 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Καλή 
μεταχείρι
ση των 
ζώων

ΚΑΔ 14 Οδηγία 2008/119/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2008, για τη 
θέσπιση στοιχειωδών 
κανόνων για την προστασία 
των μόσχων (ΕΕ L 10 της 
15.1.2009, σ. 7):

Άρθρα 3 και 4

ΚΑΔ 15 Οδηγία 2008/120/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2008, για τους 
στοιχειώδεις κανόνες για 
την προστασία των χοίρων 
(ΕΕ L 47 18.2.2009, σ. 5):

Άρθρα 3 και 4

ΚΑΔ 16 Οδηγία 98/58/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, σχετικά με 
την προστασία των ζώων 
στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 
της 8.8.1998, σ. 23):

Άρθρο 4

Τροπολογία

Καλή 
μεταχείρι
ση των 
ζώων

ΚΓΠΚ 
10α:

Τα ζώα πρέπει να είναι 
σε θέση να ξαπλώνουν, 
να στέκονται όρθια, να 
τεντώνουν τα άκρα τους 
και να περιστρέφονται.

ΚΑΔ 14 Οδηγία 2008/119/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2008, για τη 
θέσπιση στοιχειωδών 
κανόνων για την 
προστασία των μόσχων 
(ΕΕ L 10 της 15.1.2009, 
σ. 7):
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Άρθρα 3 και 4

ΚΑΔ 15 Οδηγία 2008/120/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2008, για 
τους στοιχειώδεις κανόνες 
για την προστασία των 
χοίρων (ΕΕ L 47 
18.2.2009, σ. 5):

Άρθρα 3 και 4

ΚΑΔ 16 Οδηγία 98/58/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, σχετικά με 
την προστασία των ζώων 
στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 
της 8.8.1998, σ. 23):

ΚΑΔ 
16α:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1099/2009 του 
Συμβουλίου, της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2009, για 
την προστασία των ζώων 
κατά τη θανάτωσή τους 
(ΕΕ L 303 της 
18.11.2009, σ. 1):
Άρθρα 3 και 4

ΚΑΔ 16β Οδηγία 2007/43/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 
28ης Ιουνίου 2007, 
σχετικά με τον 
καθορισμό ελάχιστων 
κανόνων για την 
προστασία των 
κοτόπουλων που 
εκτρέφονται για την 
παραγωγή κρέατος (ΕΕ 
L 182 της 12.7.2007, 
σ. 19):
Άρθρο 3

ΚΑΔ 16γ Οδηγία 1999/74/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 19ης 
Ιουλίου 1999, περί των 
στοιχειωδών απαιτήσεων 
για την προστασία των 
ωοπαραγωγών ορνίθων 
(ΕΕ L 203 της 3.8.1999, 



PE627.760v03-00 590/860 RR\1184165EL.docx

EL

σ. 53):
Άρθρο 3 

ΚΑΔ 16δ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1/2005 του Συμβουλίου, 
της 22ας Δεκεμβρίου 
2004, για την προστασία 
των ζώων κατά τη 
μεταφορά και συναφείς 
δραστηριότητες και για 
την τροποποίηση των 
οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 
93/119/ΕΚ και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1255/97 (ΕΕ L 3 της 
5.1.2005, σ. 1)
Άρθρο 3

Τροπολογία 199

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Παράρτημα XI

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΓΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 96, 97 ΚΑΙ 103:

- Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 
Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών·

- Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας· 

- Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων·

- Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία 
των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης·

- Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 
Ευρώπη·

- Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων 
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ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της 
οδηγίας 2001/81/ΕΚ·

-  [Κανονισμός XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από 
δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το 
κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αλλαγή του κλίματος]·

-  [Κανονισμός XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 
2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που 
απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αλλαγή του κλίματος]·

- Οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές· 

-  [Οδηγία XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση]·

-  [Κανονισμός XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 
98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την 
οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 
2015/652 του Συμβουλίου και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013]·

- Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. 

Τροπολογία

Παράρτημα XI

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΓΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 96, 97 ΚΑΙ 103:

- Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 
Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών·

- Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας· 

- Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων·

- Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία 
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των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης·

- Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 
Ευρώπη·

- Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων 
ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της 
οδηγίας 2001/81/ΕΚ·

-  [Κανονισμός XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από 
δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το 
κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αλλαγή του κλίματος]·

-  [Κανονισμός XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 
2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που 
απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αλλαγή του κλίματος]·

- Οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές· 

-  [Οδηγία XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση]·

-  [Κανονισμός XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 
98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την 
οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 
2015/652 του Συμβουλίου και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013]·

- Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. 

- Κανονισμός (ΕΕ) XX/XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων·
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.
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Τροπολογία 200

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIα 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΓΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΑΡΘΡΑ 96, 97 ΚΑΙ 103: 
- Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την 
προστασία των ζώων στα εκτροφεία·
- Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 19ης Ιουλίου 1999, περί των 
στοιχειωδών απαιτήσεων για την 
προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων 
- Οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 28ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον 
καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την 
προστασία των κοτόπουλων που 
εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος 
- Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη 
θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων· 
- Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τους 
στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία 
των χοίρων· 
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 543/2008 της 
Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2008, για 
τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με 
τους κανόνες εμπορίας για το κρέας 
πουλερικών· 
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, 
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για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες 
και για την τροποποίηση των οδηγιών 
64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97·
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του 
Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, 
για την προστασία των ζώων κατά τη 
θανάτωσή τους· 
- Κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ· 
- Κανονισμός (ΕΕ) 2019/4 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση 
στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων 
ζωοτροφών, την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου· 
- Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για 
τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες 
επίσημες δραστηριότητες που 
διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση 
της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των 
κανόνων για την υγεία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων, την υγεία των 
φυτών και τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα·

Τροπολογία 201

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – πίνακας 1 – σειρά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής R.14 Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 
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αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, 
καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια· 

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.) 

Τροπολογία

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, 
μόνιμες καλλιέργειες, γεωργικές εκτάσεις 
σε τυρφώνες, δάση, κλπ.)
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος 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)

Έγγραφα αναφοράς COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον 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))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Heubuch

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η υποχρέωση της ΕΕ να σέβεται τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής έχει κωδικοποιηθεί 
στο άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπου η ΕΕ δεσμεύεται να λαμβάνει υπόψη τους 
αναπτυξιακούς στόχους σε όλες τις πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και να αποφεύγει τις αντιφάσεις μεταξύ των πολιτικών. Η 
επισιτιστική ασφάλεια και η βιώσιμη γεωργία αποτελούν τομείς προτεραιότητας της 
συνεργασίας της ΕΕ για την ανάπτυξη. Το σχετικό πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ1 (2010) 
υπογραμμίζει τη σημασία της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) για την παγκόσμια 
επισιτιστική ασφάλεια και εστιάζει στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ. Παρόλο 
που η ασυνέπεια της ΚΓΠ με τους αναπτυξιακούς στόχους έχει μειωθεί με την πάροδο των 
ετών, ιδίως αφότου η συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία υποχρέωσε την ΕΕ να μειώσει τις 
ενισχύσεις για τη γεωργία που στρεβλώνουν το εμπόριο και να καταργήσει σταδιακά τις 
επιδοτήσεις των εξαγωγών, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα ασυνέπειας: 

 επιδοτήσεις για τη γεωργική παραγωγή στην ΕΕ που προκαλούν αυξημένες εξαγωγές ή 
εισαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων από ή προς αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. προαιρετική 

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: 
Πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες προς αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας. COM(2010)127 final. Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 31 Μαρτίου 
2010.
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συνδεδεμένη στήριξη για προϊόντα που κρίνονται ευαίσθητα στις αναπτυσσόμενες χώρες)·

 μέτρα στήριξης της αγοράς που προκαλούν αυξημένες εξαγωγές ορισμένων 
εμπορευμάτων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. στήριξη για την αποθεματοποίηση 
του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στην ΕΕ, το οποίο, λόγω υπερπαραγωγής, 
εξάγεται σε αναπτυσσόμενες χώρες σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές)·

 αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα ή γεωργική παραγωγή υψηλής έντασης πόρων (π.χ. οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του κτηνοτροφικού τομέα της ΕΕ επιδεινώνουν την 
κλιματική αλλαγή και συμβάλλουν στη μείωση των συγκομιδών σε τροπικές και 
υποτροπικές περιοχές). 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους στόχους και τα μέσα της ΚΓΠ, και προτείνει ένα νέο 
«μοντέλο υλοποίησης» που δίνει στα κράτη μέλη της ΕΕ μεγαλύτερη ευθύνη για τη 
διαμόρφωση της ΚΓΠ. Ελάχιστες είναι οι αλλαγές επί της ουσίας, πέρα από το πρόσθετο 
πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τη μειωμένη φιλοδοξία, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη θα 
καθορίσουν τους δικούς τους ειδικούς στόχους. Η συντάκτρια εκφράζει τη λύπη της για το 
γεγονός ότι η νομοθετική πρόταση για την πρόταση σχετικά με την ΚΓΠ δεν ανταποκρίνεται 
στην έκκληση της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία απαιτεί την 
ουσιαστική μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων, καθώς και τη στροφή 
από την γεωργία υψηλής έντασης πόρων στις αγροοικολογικές πρακτικές, έως το 2030.

Από την ανάλυση της πρότασης προκύπτει ότι, η πολιτική θα εξακολουθήσει να έχει 
αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη μετά το 2021, δεδομένου ότι η Επιτροπή 
προτείνει να παραμείνει το περιεχόμενο της ΚΓΠ ως έχει, δηλαδή να ακολουθηθεί η 
πεπατημένη: 

 η πρόταση της Επιτροπής συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων με σύντομο κεφάλαιο 
για τη ΣΑΠ, το οποίο δεν κατάφερε να διαβεβαιώσει τη συντάκτρια ότι τηρείται η 
υποχρέωση που απορρέει από τη ΣΛΕΕ: όσον αφορά το εμπόριο, αναφέρεται ότι «επί του 
παρόντος πάνω από το 90 % της άμεσης στήριξης δεν στρεβλώνει το εμπόριο», κάτι που 
εμμέσως σημαίνει ότι ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο του 10 % της άμεσης στήριξης 
εξακολουθεί να στρεβλώνει το εμπόριο. 

 Η παράγραφος για την κατ’ εξαίρεση χρήση μέτρων στήριξης της αγοράς είναι πολύ 
σύντομη και δεν αναλύει τα αποτελέσματα της ανάπτυξης. Δεν γίνεται καμία αναφορά 
στις πιθανές αρνητικές κλιματικές επιπτώσεις της ΚΓΠ στην ανάπτυξη, παρόλο που η 
γεωργία αντιπροσωπεύει το 11 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Δεδομένου ότι το σχέδιο κανονισμού δεν αποκαλύπτει πώς θα διασφαλίσουν η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της τη ΣΑΠ, ούτε πώς θα παρακολουθούν τον αντίκτυπο της ΚΓΠ στην 
ανάπτυξη, η συντάκτρια προτείνει να τροποποιηθεί ο κανονισμός με:

 μια ισχυρότερη δέσμευση όσον αφορά τη ΣΑΠ, με τη θέσπιση ειδικού στόχου για τη ΣΑΠ 
και την προσθήκη «κεφαλαίου για την ανάπτυξη»·

 την παρακολούθηση του αντίκτυπου της ΚΓΠ στην ανάπτυξη, με τη διεύρυνση του 
πλαισίου παρακολούθησης και την θέσπιση μηχανισμού καταγγελιών· 
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 τη διασφάλιση ότι οι επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνδεδεμένης εισοδηματικής 
στήριξης, δεν προκαλούν ζημία, με την εισαγωγή σειράς διασφαλίσεων·

 τον καθορισμό ελάχιστων περιβαλλοντικών προτύπων που πρέπει να εφαρμόζουν οι 
δικαιούχοι των άμεσων ενισχύσεων· 

 την επέκταση της στήριξης για καλλιέργειες ψυχανθών, ώστε να μειωθούν οι εισαγωγές 
σόγιας για ζωοτροφές·

 τον περιορισμό των αρνητικών οικολογικών και κλιματικών επιπτώσεων· την καλύτερη 
παρακολούθηση των δαπανών για τη δράση για το κλίμα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 
παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 
παράγραφος 2 και το άρθρο 208,

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των 
τροφίμων και της γεωργίας», της 29ης 
Νοεμβρίου 2017, εκτίθενται οι 
προκλήσεις, οι στόχοι και οι 

(1) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των 
τροφίμων και της γεωργίας», της 29ης 
Νοεμβρίου 2017, εκτίθενται οι 
προκλήσεις, οι στόχοι και οι 
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προσανατολισμοί για την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Οι στόχοι 
αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
ανάγκη να καταστεί η ΚΓΠ μια πολιτική 
που θα εστιάζει περισσότερο στα 
αποτελέσματα, θα ενισχύει τον 
εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και 
κλιματικής βιωσιμότητας του γεωργικού 
και δασοκομικού τομέα και των αγροτικών 
περιοχών, και θα συμβάλλει στη μείωση 
του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με 
νομοθεσία της Ένωσης.

προσανατολισμοί για την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (ΚΓΠ) και την επισιτιστική 
ασφάλεια μετά το 2020. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη 
να καταστεί η ΚΓΠ μια πολιτική που θα 
εστιάζει περισσότερο στα αποτελέσματα, 
θα παράγει υγιεινά τρόφιμα, θα ενισχύει 
τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και 
κλιματικής βιωσιμότητας του γεωργικού 
και δασοκομικού τομέα και των αγροτικών 
περιοχών, θα μειώνει τις αναπτυξιακές 
ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, και 
θα συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου που συνδέεται με νομοθεσία της 
Ένωσης. Στην ανακοίνωση τονίζεται 
επίσης η παγκόσμια διάσταση της ΚΓΠ 
και δηλώνεται η δέσμευση της Ένωσης 
για ενίσχυση της συνοχής της πολιτικής 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΠΒΑ).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Προκειμένου να επιλύσει τα 
ζητήματα που προκύπτουν από την 
παγκόσμια διάσταση και τις επιπτώσεις 
της ΚΓΠ, θα πρέπει η Επιτροπή να 
διασφαλίσει την συνοχή και τη συνέχεια 
με τις λοιπές εξωτερικές πολιτικές και τα 
μέσα της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη 
συνεργασία για την ανάπτυξη και το 
εμπόριο. Η δέσμευση της Ένωσης στη 
συνοχή της αναπτυξιακής πολιτική 
απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη οι 
αναπτυξιακοί στόχοι και αρχές κατά τον 
σχεδιασμό των γεωργικών πολιτικών, 
ιδίως για να εξασφαλίζεται ότι συνάδουν 
με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και 
τη Συμφωνία του Παρισιού.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς 
αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο 
εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Στην ΚΓΠ που 
βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει 
τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές 
προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως 
προς την επίτευξη των στόχων και τον 
τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά 
δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις, όπως η αυξανόμενη 
συγκέντρωση της γεωργικής γης και τις 
ευκαιρίες καθώς αυτές εκδηλώνονται σε 
ενωσιακό, διεθνές, εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο 
γεωργικής εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος 
ο εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Στην ΚΓΠ που 
βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει 
τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές 
προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως 
προς την επίτευξη των στόχων και τον 
τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά 
δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης, και 
μεταξύ άλλων της Ατζέντας του 2030 για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και της Συμφωνίας 
του Παρισιού. Τα παραπάνω 
επιτυγχάνονται μόνο όταν οι στόχοι είναι 
φιλόδοξοι και όταν γίνεται χρήση 
εποπτικού συστήματος ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η ΚΓΠ συμβάλλει σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στην 
προστασία του περιβάλλοντος, της 
βιοποικιλότητας, της καλής μεταχείρισης 
των ζώων, και στην κοινωνική 
δικαιοσύνη.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι συνέργειες μεταξύ του ΕΓΤΑΑ 
και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας από το 
ΕΓΤΑΑ, και ιδίως εκείνων που απορρέουν 
από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
για την «γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», που οδηγούν σε 
καινοτομίες στον γεωργικό τομέα και στις 
αγροτικές περιοχές.

(6) Οι συνέργειες μεταξύ του ΕΓΤΑΑ 
και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας από το 
ΕΓΤΑΑ, και ιδίως εκείνων που απορρέουν 
από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
για την «γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», που οδηγούν σε 
καινοτομίες στον γεωργικό τομέα και στις 
αγροτικές περιοχές που έχουν 
εναρμονιστεί με τους ΣΒΑ. Εν 
προκειμένω, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, 
παράλληλα με τον στόχο 2 (μηδενική 
πείνα) και οι στόχοι 5 (ισότητα των 
φύλων), 12 (υπεύθυνη κατανάλωση και 
παραγωγή), 13 (δράση για το κλίμα) και 
15 (ζωή στη στεριά). Όπου αυτό είναι 
πρόσφορο, τα αποτελέσματα έρευνας και 
καινοτομίας θα πρέπει να 
ανταλλάσσονται με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
συνεργασίας της Ένωσης με σκοπό την 
προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να δοθεί ουσία στους 
στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς 
και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον 

(11) Προκειμένου να δοθεί ουσία στους 
στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς 
και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον 
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πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθεί για ένα σύνολο γενικών 
στόχων που αντικατοπτρίζουν τους 
προσανατολισμούς οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας». Ένα σύνολο ειδικών στόχων θα 
πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω σε 
επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί από τα 
κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ. Ενόψει της ισορροπίας 
μεταξύ των διαστάσεων της βιώσιμης 
ανάπτυξης, σύμφωνα με την εκτίμηση 
των επιπτώσεων, οι συγκεκριμένοι αυτοί 
στόχοι θα πρέπει να μεταφέρουν τους 
γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο 
συγκεκριμένες προτεραιότητες και να 
λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το κλίμα, 
την ενέργεια και το περιβάλλον.

πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθεί για ένα σύνολο γενικών 
στόχων που αντικατοπτρίζουν τους 
προσανατολισμούς οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας». Ένα σύνολο ειδικών στόχων θα 
πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω σε 
επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί από τα 
κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ. Οι συγκεκριμένοι αυτοί 
στόχοι θα πρέπει να επιτύχουν τις 
διάφορες πτυχές βιώσιμης ανάπτυξης, 
μεταφράζοντας συγχρόνως τους γενικούς 
στόχους της ΚΓΠ σε πιο συγκεκριμένες 
προτεραιότητες και λαμβάνοντας υπόψη 
τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά το κλίμα, την ενέργεια και το 
περιβάλλον.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Υπό το πρίσμα του ρόλου της 
Ένωσης ως κύριου εξαγωγέα και 
εισαγωγέα, η ΚΓΠ διαδραματίζει ρόλο 
τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς 
γεωργικές αγορές, και κατ’ αυτόν τον 
τρόπο επηρεάζει τα μέσα βιοπορισμού 
των γεωργών μικρής κλίμακας και την 
ανθεκτικότητα των αγροτικών 
κοινοτήτων και οικοσυστημάτων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)



RR\1184165EL.docx 605/860 PE627.760v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Σύμφωνα με την ανακοίνωση για 
«Το μέλλον των τροφίμων και της 
γεωργίας», η ΚΓΠ θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη σύμφωνα τα άρθρα 3 και 21 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) και το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ. Η 
εξασφάλιση της συνοχής των πολιτικών 
για την ανάπτυξη περιλαμβάνει τη 
συμμόρφωση με την αρχή «μη 
πρόκλησης ζημίας» με την αποφυγή της 
δημιουργίας αρνητικών εξωτερικών 
επιπτώσεων (π.χ. μέσω της αποψίλωσης 
ή επιζήμιων πρακτικών ντάμπινγκ ), την 
τήρηση της ευρωπαϊκής συναίνεσης για 
την ανάπτυξη και τη δέσμευσή της να 
επιτύχει τους στόχους στην ατζέντα για 
την αειφόρο ανάπτυξη του 2030, καθώς 
και το δικαίωμα στην ανάπτυξη όπως 
ορίζεται στη διακήρυξη για το δικαίωμα 
στην ανάπτυξη1a.
__________________
1α η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα 
41/128 της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών, της 4ης Δεκεμβρίου 
1986.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Μια εξυπνότερη, πιο σύγχρονη και 
βιώσιμη ΚΓΠ πρέπει να ενστερνιστεί την 
έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να 
υπηρετήσει τη πολυ-λειτουργικότητα των 
συστημάτων γεωργίας, δασοκομίας και 
τροφίμων της Ένωσης, να επενδύσει στην 
τεχνολογική ανάπτυξη και την 
ψηφιοποίηση καθώς και να βελτιώσει την 
πρόσβαση σε σωστές, αμερόληπτες, 
συναφείς και νέες γνώσεις.

(12) Μια πιο έξυπνη, εκσυγχρονισμένη 
και πιο βιώσιμη ΚΓΠ πρέπει να 
ενστερνιστεί την έρευνα και την 
καινοτομία, ώστε να συμβάλει στην 
παραγωγή πιο υγιεινών τροφίμων, κυρίως 
με την προοδευτική επίτευξη μιας άνευ 
φυτοφαρμάκων γεωργίας, τη μείωση της 
φτώχειας, την εξυπηρέτηση της πολυ-
λειτουργικότητας των συστημάτων 
γεωργίας, δασοκομίας και τροφίμων της 
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Ένωσης, επενδύοντας στην τεχνολογική 
ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση και τις αγρο-
οικολογικές πρακτικές με τη βελτίωση 
της πρόσβασης σε αμερόληπτες, σωστές, 
συναφείς και νέες γνώσεις, καθώς και με 
τη δημιουργία ευκαιριών για τους 
αγρότες να ανταλλάσσουν πληροφορίες 
προς όφελος των αγροτικών κοινοτήτων 
και του γεωργικού τομέα σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Πρέπει, ειδικότερα, να 
ενσωματωθεί στην ΚΓΠ το στοιχείο της 
διάστασης του φύλου και της 
ενδυνάμωσης των γυναικών, ενώ τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν 
υποπρογράμματα στο πλαίσιο του 
στρατηγικού σχεδίου για την παροχή 
στήριξης στις γυναίκες γεωργούς 
προκειμένου να αξιοποιήσουν τα 
χρηματοδοτικά μέσα και να 
αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές τους.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ενώ στα πλαίσια του μοντέλου 
παράδοσης της ΚΓΠ η Ένωση πρέπει να 
ορίσει τους στόχους της Ένωσης και να 
ορίσει τους τύπους των παρεμβάσεων 
καθώς και τις βασικές απαιτήσεις της 
Ένωσης που ισχύουν για τα κράτη μέλη, το 
τελευταίο των κρατών μελών θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αυτού του 
πλαισίου της Ένωσης σε ρυθμίσεις 
στήριξης που ισχύουν για τους 
δικαιούχους. Στα πλαίσια αυτά, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης 
και να διασφαλίζουν ότι το νομικό πλαίσιο 
για τη χορήγηση στήριξης από την Ένωση 
στους δικαιούχους θα βασίζεται στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ και 

(13) Ενώ στα πλαίσια του μοντέλου 
παράδοσης της ΚΓΠ η Ένωση πρέπει να 
ορίσει τους στόχους της Ένωσης και να 
ορίσει τους τύπους των παρεμβάσεων 
καθώς και τις βασικές απαιτήσεις της 
Ένωσης που ισχύουν για τα κράτη μέλη, το 
τελευταίο των κρατών μελών θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αυτού του 
πλαισίου της Ένωσης σε ρυθμίσεις 
στήριξης που ισχύουν για τους 
δικαιούχους. Στα πλαίσια αυτά, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, 
την ενωσιακή υποχρέωση για τη 
διασφάλιση της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής κατά την 
ανάπτυξη των μέσων στήριξης της ΚΓΠ, 
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θα είναι σύμφωνο με τις αρχές και τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό και στο [Οριζόντια ρύθμιση].

την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, και να διασφαλίζουν ότι το 
νομικό πλαίσιο για τη χορήγηση στήριξης 
από την Ένωση στους δικαιούχους θα 
βασίζεται στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ και θα είναι σύμφωνο με τις 
αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και στο 
[Οριζόντια ρύθμιση].

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι άμεσες ενισχύσεις 
εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδες 
στοιχείο για την εξασφάλιση δίκαιης 
εισοδηματικής στήριξης των γεωργών, 
προκειμένου να προωθηθεί ένας έξυπνος 
και ανθεκτικός γεωργικός τομέας. Ομοίως, 
είναι απαραίτητες οι επενδύσεις για την 
αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισμό, την 
καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τη 
βελτίωση της ανταμοιβής της γεωργικής 
αγοράς.

(14) Οι άμεσες ενισχύσεις 
εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδες 
στοιχείο για την εξασφάλιση δίκαιης 
εισοδηματικής στήριξης των γεωργών, 
προκειμένου να προωθηθεί ένας έξυπνος 
και ανθεκτικός γεωργικός τομέας. Ομοίως, 
είναι απαραίτητες οι επενδύσεις για την 
αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισμό, την 
καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τη 
βελτίωση της ανταμοιβής της γεωργικής 
αγοράς. Εκτός αυτού, οι επενδυτικές 
στρατηγικές της Ένωσης θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν υπεύθυνες επενδύσεις στη 
βιώσιμη γεωργία, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην επεξεργασία και την προστιθέμενη 
αξία.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
ευρωπαϊκή αγορά, όπως περιγράφεται 
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ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, η αλλαγή του κλίματος και η 
συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και 
κρίσεις υγειονομικού και 
φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για 
αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την 
τελική ευθύνη για το σχεδιασμό των 
στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα 
αγροκτήματά τους, πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί 
η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί 
θα μπορούν να αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τη διαχείριση του κινδύνου, 
προκειμένου οι γεωργοί να έχουν επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, 
κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
παροχή συμβουλών.

στην ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον 
της διατροφής και της γεωργίας», το 
άνοιγμα της αγοράς, η αλλαγή του 
κλίματος και η συναφής συχνότητα και 
σοβαρότητα των ακραίων καιρικών 
φαινομένων καθώς και κρίσεις 
υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού 
χαρακτήρα ενδεχομένως να οδηγήσουν σε 
αστάθεια των τιμών και αυξημένες πιέσεις 
στα εισοδήματα. Για αυτό το λόγο, αν και 
οι γεωργοί έχουν την τελική ευθύνη για το 
σχεδιασμό των στρατηγικών σε ό,τι αφορά 
τα αγροκτήματά τους, πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να 
διασφαλιστούν η ρύθμιση της αγοράς και 
η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων για την 
υγεία και το κλίμα, αλλά και να 
αποτρέπονται παγίδες και προβλήματα 
που απαντώνται σε άλλα μοντέλα ανά τον 
κόσμο. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
και οι γεωργοί θα μπορούν να αξιοποιούν 
μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη 
διαχείριση του κινδύνου, προκειμένου οι 
γεωργοί να έχουν επαρκή χρηματοδοτικά 
μέσα για επενδύσεις και πρόσβαση σε 
κεφάλαιο κίνησης, κατάρτιση, μεταφορά 
τεχνογνωσίας και παροχή συμβουλών.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της δράσης για το κλίμα και 
η συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών της Ένωσης αποτελούν πολύ 
μεγάλη προτεραιότητα για το μέλλον της 
γεωργίας και της δασοκομίας της Ένωσης. 
Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα 
πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη 
φιλοδοξία σε ό,τι αφορά αυτούς τους 
στόχους. Δυνάμει του μοντέλου 
λειτουργίας, τα μέτρα για την 

(16) Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της δράσης για το κλίμα και 
η συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών της Ένωσης αποτελούν πολύ 
μεγάλη προτεραιότητα για το μέλλον της 
γεωργίας και της δασοκομίας της Ένωσης. 
Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα 
πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη 
φιλοδοξία και να επιταχυνθεί ώστε να 
εκπληρώσει αυτούς τους στόχους, 
καθιστώντας τη γεωργία ισχυρό πυλώνα 
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αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και της αλλαγής του 
κλίματος θα πρέπει να καθοδηγούνται από 
τα αποτελέσματα και το άρθρο 11 της 
ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
θεωρηθεί υποχρέωση επιτεύξεως 
συγκεκριμένου αποτελέσματος. Δεδομένου 
ότι πολλές αγροτικές περιοχές στην Ένωση 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα 
όπως η έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών 
απασχόλησης, οι ελλείψεις δεξιοτήτων, η 
έλλειψη επενδύσεων σε υποδομές, οι 
υποδομές και οι βασικές υπηρεσίες, καθώς 
και η διαρροή των νέων, είναι θεμελιώδους 
σημασίας η ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού στις περιοχές 
αυτές, σύμφωνα με το Cork 2.0. Η 
δήλωση, ιδίως μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των 
γενεών, με την προσέλκυση θέσεων 
απασχόλησης και ανάπτυξης της 
Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την 
ανανέωση των γενεών και την ανάπτυξη 
«έξυπνων χωριών» σε ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 
Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής. Δυνάμει του μοντέλου 
λειτουργίας, τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και της αλλαγής του 
κλίματος θα πρέπει να καθοδηγούνται από 
τα αποτελέσματα και το άρθρο 11 της 
ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
θεωρηθεί υποχρέωση επιτεύξεως 
συγκεκριμένου αποτελέσματος. Δεδομένου 
ότι πολλές αγροτικές περιοχές στην Ένωση 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα 
όπως η έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών 
απασχόλησης, οι ελλείψεις δεξιοτήτων, η 
έλλειψη επενδύσεων σε υποδομές, οι 
υποδομές και οι βασικές υπηρεσίες, καθώς 
και η διαρροή των νέων, είναι θεμελιώδους 
σημασίας η ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού στις περιοχές 
αυτές, σύμφωνα με το Cork 2.0. Η 
δήλωση, ιδίως μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, ακόμα και σε τρίτες 
χώρες για τον αυξανόμενο πληθυσμό 
τους, και της ανανέωσης των γενεών, με 
την προσέλκυση θέσεων απασχόλησης και 
ανάπτυξης της Επιτροπής στις αγροτικές 
περιοχές, την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης, την ανανέωση των γενεών και την 
ανάπτυξη «έξυπνων χωριών» σε ολόκληρη 
την ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 
Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
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πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να 
εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, το 
οποίο πρέπει να ερμηνεύεται ως 
πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε επαρκή, 
ασφαλή και θρεπτική τροφή. Επιπλέον, θα 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης 
στις νέες κοινωνικές απαιτήσεις όσον 
αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων και της βιώσιμης 
γεωργικής παραγωγής, της υγιεινότερης 
διατροφής, των απορριμμάτων τροφίμων 
και της καλής διαβίωσης των ζώων. Η 
ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί 
την παραγωγή με συγκεκριμένα και 
πολύτιμα χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα 
θα βοηθά τους αγρότες να προσαρμόζουν 
εκ των προτέρων την παραγωγή τους 
σύμφωνα με τα μηνύματα της αγοράς και 
τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

(17) Η ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να 
εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια για 
την Ένωση, δηλαδή την πρόσβαση ανά 
πάσα στιγμή σε επαρκή, ασφαλή και 
θρεπτική τροφή και την αύξηση της 
ευρωπαϊκής παραγωγής φυτοπρωτεΐνης. 
Επιπλέον, θα πρέπει να συμβάλει στη 
βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας 
της Ένωσης στις νέες κοινωνικές 
απαιτήσεις όσον αφορά τα τρόφιμα και την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένων και της 
βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, της 
υγιεινότερης διατροφής, της μείωσης των 
απορριμμάτων τροφίμων και της 
βελτιωμένης διαβίωσης των ζώων. Η ΚΓΠ 
θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την 
παραγωγή με συγκεκριμένα και πολύτιμα 
χαρακτηριστικά βοηθώντας παράλληλα 
τους αγρότες να προσαρμόζουν εκ των 
προτέρων την παραγωγή τους σύμφωνα με 
τα μηνύματα της αγοράς και τις απαιτήσεις 
των καταναλωτών, μέσω, μεταξύ άλλων, 
της πρόσβασης στη γη σε λογικές τιμές, 
ενθαρρύνοντας τους νέους γεωργούς να 
συστήσουν επιχείρηση και προάγοντας 
τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και την 
τοπική αγορά. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι αγρότες θα 
λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη όταν 
αποκτούν νέες δεξιότητες απαραίτητες 
για την μεταστροφή της παραγωγής τους, 
ώστε να αποκρίνονται στις 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των 
καταναλωτών και να διαφυλάσσονται τα 



RR\1184165EL.docx 611/860 PE627.760v03-00

EL

μέσα βιοπορισμού στις αγροτικές 
κοινότητες ανά τον κόσμο. Με την 
επιφύλαξη του χαρακτήρα της, ως 
εσωτερικής ενωσιακής πολιτικής, η 
πραγματική ενσωμάτωση της ΚΓΠ στην 
παγκόσμια οικονομία θα πρέπει να 
εξετάζεται αναφορικά με τις ευκαιρίες 
και την ευθύνη που απορρέει από αυτή 
για την Ένωση και τους παγκόσμιους 
εταίρους της. Αναφορικά με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, η συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) θα πρέπει 
να αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή 
για την Ένωση και τα κράτη μέλη της.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη 
δέσμευσή τους όσον αφορά τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) της Ατζέντας 
του 2030 και της Συμφωνίας του 
Παρισιού, η Ένωση και τα κράτη μέλη 
της θα πρέπει να μεταβούν σε ένα νέο 
ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων και 
γεωργίας, το οποίο θα εναρμονίζεται με 
τον μετασχηματιστικό χαρακτήρα της 
Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και της Συμφωνίας του 
Παρισιού, με βάση τα συμπεράσματα της 
Διεθνούς αξιολόγησης της γεωργικής 
γνώσης, επιστήμης και τεχνολογίας για 
την ανάπτυξη και τις συστάσεις του 
ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το 
δικαίωμα στη διατροφή. Ως εκ τούτου, 
αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
προώθηση διαφοροποιημένων και 
βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και 
ανθεκτικών γεωργικών πρακτικών, οι 
οποίες συμβάλλουν στην προστασία και 
τη βελτίωση των φυσικών πόρων, και 
στην ενίσχυση των οικοσυστημάτων και 
της ικανότητάς τους να προσαρμόζονται 



PE627.760v03-00 612/860 RR\1184165EL.docx

EL

και να μετριάζουν την κλιματική αλλαγή. 
Επομένως, τα μέτρα που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν 
θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την 
ικανότητα παραγωγής και επεξεργασίας 
τροφίμων και τη μακροπρόθεσμη 
επισιτιστική ασφάλεια των 
αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ).

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Η Ένωση θα πρέπει να συμβάλει 
στη διασφάλιση της παγκόσμιας 
επισιτιστικής ασφάλειας, με την 
ελαχιστοποίηση της εξάρτησης των 
αναπτυσσόμενων χωρών από τις 
εισαγωγές τροφίμων, την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους έναντι εξωτερικών 
κλυδωνισμών που συνδέονται, για 
παράδειγμα, με την αστάθεια των τιμών 
των βασικών γεωργικών προϊόντων ή με 
φυσικές καταστροφές. Για τον σκοπό 
αυτόν, η νέα ΚΓΠ θα πρέπει να συμβάλλει 
στην αξιοποίηση του δυναμικού των 
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, με στόχο την αύξηση και τη 
διαφοροποίηση της παραγωγής τροφίμων 
τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
εγχώριες και περιφερειακές αγορές.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Για να υλοποιηθούν οι Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
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Εθνών (ΣΒΑ), κυρίως οι στόχοι 1 
(μηδενική φτώχεια) και 2 (μηδενική 
πείνα) και για να επιτευχθεί συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής δυνάμει του 
άρθρου 208 ΣΛΕΕ καθώς και των 
διατάξεων της «ευρωπαϊκής συναίνεσης 
σχετικά με την ανάπτυξη», η ΚΓΠ πρέπει 
να προαγάγει βιώσιμες οικογενειακές 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να 
διασφαλιστεί τοπική επισιτιστική 
ασφάλεια και να αναχαιτιστεί η αποδημία 
του αγροτικού πληθυσμού. Συνεπώς δεν 
επιτρέπεται να εξάγονται προϊόντα από 
την ΕΕ με τιμές κάτω του κόστους 
παραγωγής.

Τροπολογία 18

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 

(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 
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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 
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].

ανακοίνωσε η Επιτροπή στις ανακοινώσεις 
της για το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας και το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ). Η ΣΑΠ θα πρέπει επίσης 
να λαμβάνεται υπόψη κατά τον 
σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση των προαναφερόμενων 
απαιτήσεων και προτύπων. 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, 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].

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν τέτοια συστήματα παροχής 
γεωργικών συμβουλών ώστε να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών 
επιχειρήσεων, καλύπτοντας την 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν τέτοια συστήματα παροχής 
γεωργικών συμβουλών ώστε να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών 
επιχειρήσεων, καλύπτοντας την 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 



RR\1184165EL.docx 615/860 PE627.760v03-00

EL

διάσταση και να εντοπίσουν τις αναγκαίες 
βελτιώσεις όλων των μέτρων για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για 
την ΚΓΠ. Τα εν λόγω συστήματα παροχής 
συμβουλών θα βοηθήσουν τους αγρότες 
και άλλους δικαιούχους της στήριξης της 
ΚΓΠ να συνειδητοποιήσουν της σχέσης 
μεταξύ διαχείρισης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης της γης, 
αφενός, και ορισμένων προδιαγραφών, 
απαιτήσεων και πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών, αφετέρου. Ο κατάλογος αυτός 
περιλαμβάνει πρότυπα που ισχύουν ή είναι 
απαραίτητα για τους γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους της ΚΓΠ και περιλαμβάνονται 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καθώς 
και εκείνα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία για τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση 
φυτοφαρμάκων, καθώς και τις 
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση 
αντοχής στα αντιμικροβιακά και τη 
διαχείριση κινδύνων. Προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα των συμβουλών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν 
συμβούλους στα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS), 
προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν 
σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία.

διάσταση και να εντοπίσουν τις αναγκαίες 
βελτιώσεις όλων των μέτρων για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για 
την ΚΓΠ. Τα εν λόγω συστήματα παροχής 
συμβουλών θα βοηθήσουν τους αγρότες 
και άλλους δικαιούχους της στήριξης της 
ΚΓΠ να συνειδητοποιήσουν της σχέσης 
μεταξύ διαχείρισης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης της γης, 
αφενός, και ορισμένων προδιαγραφών, 
απαιτήσεων και πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών, αφετέρου. Ο κατάλογος αυτός 
περιλαμβάνει πρότυπα που ισχύουν ή είναι 
απαραίτητα για τους γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους της ΚΓΠ και περιλαμβάνονται 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καθώς 
και εκείνα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία για τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση 
φυτοφαρμάκων, καθώς και τις 
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση 
αντοχής στα αντιμικροβιακά και τη 
διαχείριση κινδύνων. Προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα των συμβουλών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν 
συμβούλους στα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS), 
προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν 
σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία. Οι σύμβουλοι 
θα πρέπει επίσης να εκπαιδεύονται για 
την καλύτερη κατανόηση της παγκόσμιας 
διάστασης της ΚΓΠ.

Αιτιολόγηση

Ο γεωργός ούτε εμπλέκεται άμεσα στο διεθνές εμπόριο ούτε μπορεί να γνωρίζει τις 
διασυνδέσεις του διεθνούς εμπορίου ή τις παγκόσμιες επιπτώσεις για το περιβάλλον και το 
κλίμα. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις παρέχουν τη δυνατότητα 
ευαισθητοποίησης και περαιτέρω ενσωμάτωσης του ιδιωτικού τομέα στις κοινές προσπάθειες 
της ΕΕ να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στο διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία 20
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, 
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών 
αναγκών και της πραγματικής κατάστασης 
των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
βάσει των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, να καταρτίσουν οικολογικά 
προγράμματα προαιρετικά για τους 
γεωργούς, τα οποία θα πρέπει να 
συντονίζονται πλήρως με τις άλλες 
σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα πρέπει να 
οριστούν από τα κράτη μέλη ως ενισχύσεις 
που χορηγείται είτε για κίνητρα είτε ως 
αμοιβή για την παροχή δημόσιων αγαθών 
με γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το 
περιβάλλον και το κλίμα είτε ως 
αποζημίωση για την εισαγωγή αυτών των 
πρακτικών. Και στις δύο περιπτώσεις 
στόχος είναι η ενίσχυση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια 
πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις που ήδη προβλέπονται από 
το σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν τη θέσπιση 
οικολογικών συστημάτων για γεωργικές 
πρακτικές, όπως η ενισχυμένη διαχείριση 
των μόνιμων βοσκοτόπων και των 
χαρακτηριστικών τοπίου και η βιολογική 
γεωργία. Τα καθεστώτα αυτά μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν και «καθεστώτα 
εισόδου», τα οποία ενδεχομένως να 
αποτελέσουν προϋπόθεση για την ανάληψη 
πιο φιλόδοξων δεσμεύσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη.

(31) Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, 
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών 
αναγκών και της πραγματικής κατάστασης 
των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
βάσει των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, να καταρτίσουν οικολογικά 
προγράμματα προαιρετικά για τους 
γεωργούς, τα οποία θα πρέπει να 
συντονίζονται πλήρως με τις άλλες 
σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα πρέπει να 
οριστούν από τα κράτη μέλη ως ενισχύσεις 
που χορηγείται είτε για κίνητρα είτε ως 
αμοιβή για την παροχή δημόσιων αγαθών 
με γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το 
περιβάλλον και το κλίμα είτε ως 
αποζημίωση για την εισαγωγή αυτών των 
πρακτικών. Και στις δύο περιπτώσεις 
στόχος είναι η ενίσχυση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια 
πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις που ήδη προβλέπονται από 
το σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν τη θέσπιση 
οικολογικών συστημάτων για να 
προωθήσουν μοντέλα επωφελή για το 
περιβάλλον και κάθε είδους γεωργικές 
πρακτικές, όπως είναι, μεταξύ άλλων 
μέτρων, η ενισχυμένη διαχείριση των 
μόνιμων βοσκοτόπων και των 
χαρακτηριστικών τοπίου και η βιολογική 
γεωργία. Τα καθεστώτα αυτά μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν και «καθεστώτα 
εισόδου», τα οποία ενδεχομένως να 
αποτελέσουν προϋπόθεση για την ανάληψη 
πιο φιλόδοξων δεσμεύσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος 
του οικονομικού τους ανώτατου ορίου που 
διατίθεται για τις άμεσες ενισχύσεις για τη 
στήριξη συνδεδεμένων εισοδημάτων 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα ή / και 
η ποιότητα σε ορισμένους τομείς και 
παραγωγές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
κοινωνικούς, οικονομικούς ή 
περιβαλλοντικούς λόγους και βιώνουν 
ορισμένες δυσκολίες. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα 
πρόσθετο μέρος του χρηματοδοτικού 
ανώτατου ορίου τους που είναι διαθέσιμο 
για άμεσες πληρωμές, προκειμένου να 
χορηγήσουν στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος ειδικά για τη στήριξη της 
παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών, 
προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της 
Ένωσης από την άποψη αυτή.

(32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος 
του οικονομικού τους ανώτατου ορίου που 
διατίθεται για τις άμεσες ενισχύσεις για τη 
στήριξη συνδεδεμένων εισοδημάτων 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα ή / και 
η ποιότητα σε ορισμένους τομείς και 
παραγωγές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
κοινωνικούς, οικονομικούς ή 
περιβαλλοντικούς λόγους και βιώνουν 
ορισμένες δυσκολίες. Η συνδεδεμένη 
εισοδηματική στήριξη θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε σαφή περιβαλλοντική 
ή κοινωνικοοικονομική ανάγκη ή όφελος 
ή θα πρέπει να χορηγείται για μεθόδους 
παραγωγής που υπερβαίνουν τα πρότυπα 
που ορίζονται στο σύστημα πολλαπλής 
συμμόρφωσης. Τα κράτη μέλη καλούνται 
να διευκρινίσουν στο στρατηγικό τους 
πρόγραμμα τις αιτίες για τις οποίες η 
παροχή συνδεδεμένων ενισχύσεων 
δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε σχέση 
με τους οικονομικούς, κοινωνικούς ή 
οικολογικούς στόχους και γιατί δεν θα 
μπορούσαν να επιτευχθούν τέτοιοι στόχοι 
μέσω μέτρων ανάπτυξης της υπαίθρου. 
Σύμφωνα με το θεματολόγιο του 2030 για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμφωνία 
του Παρισιού, η συνδεδεμένη στήριξη του 
εισοδήματος δεν θα πρέπει να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και δεν θα πρέπει 
να δημιουργεί στρεβλώσεις στην 
εσωτερική και διεθνή αγορά. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα 
πρόσθετο μέρος του χρηματοδοτικού 
ανώτατου ορίου τους που είναι διαθέσιμο 
για άμεσες πληρωμές, προκειμένου να 
χορηγήσουν στήριξη συνδεδεμένου 
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εισοδήματος ειδικά για τη στήριξη της 
παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών, 
προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της 
Ένωσης από την άποψη αυτή, και 
συνεπώς να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση 
από τις εισαγωγές ζωτροφών, ιδίως 
σόγιας και ελαιοφοίνικα, που έχουν 
αρνητικές συνέπειες, όπως η αποψίλωση 
δασών, οι απαλλοτριώσεις γης, η απώλεια 
βιοποικιλότητας και ο εκτοπισμός 
κοινοτήτων. Όταν εισάγονται 
πρωτεϊνούχα φυτά από τρίτες χώρες, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτικό να 
πιστοποιείται από την ΕΕ ότι 
παρήχθησαν με βιώσιμο τρόπο. Οι 
ενισχύσεις που χορηγούνται προς στήριξη 
της παραγωγής ψυχανθών θα πρέπει να 
είναι σε συμφωνία με τις προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιέχονται 
στην έκθεσή της προς το Συμβούλιο και 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 
ανάπτυξη πρωτεϊνούχων φυτών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να 
προωθηθεί η υπεύθυνη εισαγωγή 
πρωτεϊνούχων φυτών στην Ένωση, με 
την εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου δράσης στο πλαίσιο μιας 
στρατηγικής για τα ψυχανθή σε επίπεδο 
Ένωσης, με στόχο τη μείωση της 
εξάρτησης από τις εισαγωγές σόγιας και 
ζωοτροφών από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Λαμβανομένης υπόψη της 
συνεχούς ανάπτυξης της ψηφιοποίησης 
στον γεωργικό τομέα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν 
υποπρόγραμμα για την αναβάθμιση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων στις αγροτικές 
περιοχές και να λάβουν περαιτέρω μέτρα 
για την ελαχιστοποίηση του ψηφιακού 
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χάσματος μεταξύ των φύλων, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των 
γυναικών σε διά βίου μάθηση και 
επαγγελματική κατάρτιση στις αγροτικές 
περιοχές.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση της συνδεδεμένης στήριξης 
του εισοδήματος με τις διεθνείς δεσμεύσεις 
της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως τις 
απαιτήσεις του μνημονίου συμφωνίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής για τους ελαιούχους σπόρους 
στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ17, όπως 
εφαρμόζεται μετά από αλλαγές στην 
ξεχωριστή βασική έκταση της ΕΕ για 
ελαιούχους σπόρους μετά από αλλαγές στη 
σύνθεση της ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει την εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τον σκοπό αυτό και να 
καθορίζει λεπτομερείς κανόνες.

(33) Πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση της συνδεδεμένης στήριξης 
του εισοδήματος με τις διεθνείς δεσμεύσεις 
της Ένωσης και τις γενικές διατάξεις για 
την εξωτερική της δράση. Αυτό 
περιλαμβάνει ιδίως τις απαιτήσεις του 
μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
για τους ελαιούχους σπόρους στο πλαίσιο 
της ΓΣΔΕ17, όπως εφαρμόζεται μετά από 
αλλαγές στην ξεχωριστή βασική έκταση 
της ΕΕ για ελαιούχους σπόρους μετά από 
αλλαγές στη σύνθεση της ΕΕ. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό αυτό 
και να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες.

_________________ _________________
17 Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της 
Οικονομικής Κοινότητας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο 
πλαίσιο της ΓΣΔΕ για τους ελαιούχους 
σπόρους (ΕΕ L 147 της 18.6.1993).

17 Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της 
Οικονομικής Κοινότητας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο 
πλαίσιο της ΓΣΔΕ για τους ελαιούχους 
σπόρους (ΕΕ L 147 της 18.6.1993).

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
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οι παρεμβάσεις συμφωνούν με τη 
δέσμευση της Ένωσης στην ΣΑΠ, θα 
πρέπει να προβλέπεται συνεχής και 
ολοκληρωμένη παρακολούθηση. Η 
εκτίμηση των εξωτερικών επιπτώσεων 
της ΚΓΠ θα πρέπει να διενεργείται 
συστηματικά, δηλαδή με τη βοήθεια των 
δεικτών των ΣΒΑ. Σε αυτή τη βάση, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
ώστε να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις με κανόνες που ορίζουν επαρκή 
μέτρα τα οποία θα διέπουν την 
παρακολούθηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διευρύνει την 
εντολή των παρατηρητηρίων της αγοράς 
της ΕΕ για παρακολούθηση της 
παγκόσμιας διάστασης της ΚΓΠ, ιδίως 
των εισαγωγών και των εξαγωγών προς 
και από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε 
προϊόντα που οι χώρες εταίροι κρίνουν 
ευαίσθητα και σε προϊόντα που 
προέρχονται από τομείς όπου 
χορηγούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ και όπου εφαρμόζονται 
τα μέτρα διαχείρισης κρίσεων της ΚΓΠ. 
Όταν το σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης επισημαίνει παραβιάσεις 
της υποχρέωσης για τη ΣΑΠ, θα πρέπει 
να ξεκινά διάλογο με τους εταίρους των 
αναπτυσσόμενων χωρών ώστε να 
προτείνει κατάλληλα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων που 
προκαλούν ανησυχία.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (34α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση της συνδεδεμένης 
εισοδηματικής στήριξης στον τομέα του 
βαμβακιού με τις διεθνείς ενωσιακές 
υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνοχή της 
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αναπτυξιακής πολιτικής, τα κράτη μέλη 
που χρησιμοποιούν την εν λόγω στήριξη 
θα πρέπει να παρακολουθούν τις 
επιπτώσεις της παραγωγής και του 
εμπορίου βαμβακιού και να υποβάλλουν 
εκθέσεις στην Επιτροπή, με σκοπό να 
διευκολύνεται η παρακολούθηση από την 
Επιτροπή του αντικτύπου της 
συνδεδεμένης στήριξης του βαμβακιού 
στην παραγωγή βαμβακιού στις 
αναπτυσσόμενες χώρες-εταίρους, ιδίως 
όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) Θα πρέπει να θεσπιστεί σύστημα 
για τον τομέα των καλλιεργειών 
ψυχανθών, με τρεις στόχους. Πρώτος 
στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης από 
το συμπυκνωμένο μείγμα ζωοτροφών που 
περιέχει σόγια, και δη εισαγόμενη σόγια η 
οποία προέρχεται από εκτάσεις που 
αποψιλώθηκαν ή μετατράπηκαν 
πρόσφατα, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 15, και 
με τη δέσμευση της Ένωσης και τις 
υφιστάμενες δεσμεύσεις ιδιωτικών 
εταιρειών όσον αφορά τη μηδενική 
αποψίλωση των δασών. Δεύτερος στόχος 
είναι το κλείσιμο των κύκλων θρεπτικών 
ουσιών και ο περιορισμός τους σε 
κλίμακα τοπικών και περιφερειακών 
λεκανών απορροής ποταμού, σύμφωνα με 
την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Τρίτος 
στόχος είναι η ενίσχυση των τοπικών και 
περιφερειακών αγορών τροφίμων και 
ζωοτροφών, και των τοπικά 
προσαρμοσμένων ποικιλιών σπόρων 
χαμηλών εισροών. Οι εν λόγω ενισχύσεις 
δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν τη 
μονοκαλλιέργεια ή τη συνεχή καλλιέργεια 
ψυχανθών.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει 
επίσης να επιδιωχθούν με την υποστήριξη 
επενδύσεων τόσο παραγωγικών όσο και μη 
παραγωγικών, τόσο σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις όσο και εκτός αυτών. 
Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να αφορούν 
μεταξύ άλλων υποδομές που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της 
γεωργίας και της δασοκομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
γεωργικές και δασικές εκτάσεις, του 
αναδασμού και βελτίωσης της γης, των 
γεωργοδασικών πρακτικών και της 
παροχής και εξοικονόμησης ενέργειας και 
νερού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή των στρατηγικών σχεδίων για την 
ΚΓΠ με τους στόχους της Ένωσης, καθώς 
και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών, στον εν λόγω κανονισμό 
περιλαμβάνεται ένας αρνητικός κατάλογος 
επενδυτικών θεμάτων.

(41) Οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει 
επίσης να επιδιωχθούν με την υποστήριξη 
επενδύσεων τόσο παραγωγικών όσο και μη 
παραγωγικών, τόσο σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις όσο και εκτός αυτών. 
Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να αφορούν 
μεταξύ άλλων υποδομές που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της 
γεωργίας και της δασοκομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
γεωργικές και δασικές εκτάσεις, του 
αναδασμού και βελτίωσης της γης, των 
γεωργοδασικών πρακτικών και της 
παροχής και εξοικονόμησης ενέργειας και 
νερού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή των στρατηγικών σχεδίων για την 
ΚΓΠ με τους στόχους της Ένωσης, καθώς 
και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών, στον εν λόγω κανονισμό 
περιλαμβάνεται ένας αρνητικός κατάλογος 
επενδυτικών θεμάτων. Λαμβανομένων 
υπόψη των εκθέσεων, των στρατηγικών 
και του μηχανισμού της Ένωσης, όπως 
το Εξωτερικό Επενδυτικό Πλαίσιο, και η 
συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για 
βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας, 
καθώς και η επερχόμενη έκθεση της 
ειδικής ομάδας Rural Africa (Αγροτική 
Αφρική), οι γεωργοί θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνονται να επενδύουν υπεύθυνα 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Αιτιολόγηση

Παρέχοντας καθοδήγηση και εγγυήσεις που βοηθούν την κάλυψη πιθανών κινδύνων, η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της μπορούν να προσφέρουν στους γεωργούς κίνητρα για υπεύθυνη επένδυση 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στους γεωργούς θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να εξισορροπούν 
τις πιθανές αρνητικές πτυχές της στήριξης της ΚΓΠ με τέτοιες επενδύσεις.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η ανακοίνωση σχετικά με «Το 
μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» 
αναφέρει την ανταλλαγή γνώσεων και 
επικεντρώνεται στην καινοτομία ως 
οριζόντιο στόχο για τη νέα ΚΓΠ. Η ΚΓΠ 
θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει το 
μοντέλο της διαδραστικής καινοτομίας, το 
οποίο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των 
φορέων προκειμένου να αξιοποιήσουν με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμπληρωματικά 
είδη γνώσεων με σκοπό τη διάδοση 
πρακτικών λύσεων. Οι υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
πρέπει να ενισχυθούν στο πλαίσιο των 
συστημάτων γνώσης και καινοτομίας της 
γεωργίας. Το στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ πρέπει να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, της έρευνας 
και των αγροτικών δικτύων. Κάθε κράτος 
μέλος ή περιφέρεια, ανάλογα με την 
περίπτωση, μπορεί να χρηματοδοτήσει 
ορισμένες δράσεις που αποσκοπούν στην 
ανταλλαγή γνώσεων και την καινοτομία, 
χρησιμοποιώντας τα είδη παρεμβάσεων 
που παρουσιάζονται στον παρόντα 
Κανονισμό.

(46) Η ανακοίνωση σχετικά με «Το 
μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» 
αναφέρει την ανταλλαγή γνώσεων και την 
επικέντρωση στην καινοτομία ως οριζόντιο 
στόχο για τη νέα ΚΓΠ. Η ΚΓΠ θα πρέπει 
να συνεχίσει να υποστηρίζει το μοντέλο 
της διαδραστικής καινοτομίας, το οποίο 
ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των 
φορέων προκειμένου να αξιοποιήσουν με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμπληρωματικά 
είδη γνώσεων με σκοπό τη διάδοση 
πρακτικών λύσεων. Οι υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
πρέπει να ενισχυθούν στο πλαίσιο των 
συστημάτων γνώσης και καινοτομίας της 
γεωργίας. Το στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ πρέπει να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, της έρευνας 
και των αγροτικών δικτύων. Θα πρέπει να 
προβλέπονται ανταλλαγές με 
εμπειρογνώμονες στον τομέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας, προκειμένου 
να διευκολύνεται η μεταφορά γνώσεων 
και βέλτιστων πρακτικών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Κάθε κράτος 
μέλος ή περιφέρεια, ανάλογα με την 
περίπτωση, μπορεί να χρηματοδοτήσει 
ορισμένες δράσεις που αποσκοπούν στην 
ανταλλαγή γνώσεων και την καινοτομία, 
χρησιμοποιώντας τα είδη παρεμβάσεων 
που παρουσιάζονται στον παρόντα 
Κανονισμό.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής χρηματοδότηση για ορισμένες 
προτεραιότητες, πρέπει να καθοριστούν 
κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες 
χρηματοδοτικές χορηγήσεις για αυτές τις 
προτεραιότητες για τη στήριξη στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΑΑ. Για να εξασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
γεωργών, θα πρέπει επίσης να καθοριστεί 
το μέγιστο ποσό για τη συνδεδεμένη 
στήριξη βάσει των άμεσων ενισχύσεων. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ένα πρόσθετο μέρος του 
χρηματοδοτικού ανώτατου ορίου τους που 
είναι διαθέσιμο για άμεσες ενισχύσεις για 
τη χορήγηση στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος ειδικά για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας 
ή/και της ποιότητας της παραγωγής 
πρωτεϊνούχων φυτών.

(51) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής χρηματοδότηση για ορισμένες 
προτεραιότητες, πρέπει να καθοριστούν 
κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες 
χρηματοδοτικές χορηγήσεις για αυτές τις 
προτεραιότητες για τη στήριξη στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΑΑ. Για να εξασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
γεωργών, τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ένωσης, θα πρέπει επίσης να καθοριστεί 
το μέγιστο ποσό για τη συνδεδεμένη 
στήριξη βάσει των άμεσων ενισχύσεων. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ένα πρόσθετο μέρος του 
χρηματοδοτικού ανώτατου ορίου τους που 
είναι διαθέσιμο για άμεσες ενισχύσεις για 
τη χορήγηση στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος ειδικά για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας 
ή/και της ποιότητας της παραγωγής 
πρωτεϊνούχων φυτών, ώστε να μειωθούν 
οι εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
σαφής στρατηγικός χαρακτήρας αυτών των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και να 
διευκολυνθούν οι δεσμοί με άλλες 
πολιτικές της Ένωσης και ιδίως με τους 
καθιερωμένους μακροπρόθεσμους 
εθνικούς στόχους που απορρέουν από την 
ενωσιακή νομοθεσία ή από διεθνείς 
συμφωνίες όπως αυτές που σχετίζονται με 
την αλλαγή του κλίματος, τη 
βιοποικιλότητα και το νερό, είναι σκόπιμο 
να υπάρχει ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο 
ΚΓΠ ανά κράτος μέλος.

(55) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
σαφής στρατηγικός χαρακτήρας αυτών των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και να 
διευκολυνθούν οι δεσμοί με άλλες 
πολιτικές της Ένωσης και ιδίως με τους 
καθιερωμένους μακροπρόθεσμους 
εθνικούς στόχους που απορρέουν από την 
ενωσιακή νομοθεσία ή από διεθνείς 
συμφωνίες όπως αυτές που σχετίζονται με 
την αλλαγή του κλίματος, τα δάση, τη 
βιοποικιλότητα και το νερό, καθώς και με 
την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, 
είναι σκόπιμο να υπάρχει ένα ενιαίο 
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στρατηγικό σχέδιο ΚΓΠ ανά κράτος μέλος.

Τροπολογία 31

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 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.

(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 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. Εν προκειμένω τα κράτη μέλη 
καλούνται να περιγράψουν πώς 
αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η 
εγκατάλειψη της υπαίθρου και η 
συγκέντρωση γαιών, η απερήμωση, η 
ποιότητα του νερού και η απώλεια 
βιοποικιλότητας, τα οποία έχουν 
επιπτώσεις και σε παγκόσμια κλίμακα.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση 
μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των 
πολλαπλών μέσων της ΚΓΠ, δεδομένου 
ότι θα πρέπει να καλύπτουν τύπους 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, τομεακών τύπων 
παρεμβάσεων και τύπων παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης 
διασφαλίζουν και να καταδεικνύουν την 
ευθυγράμμιση και την καταλληλότητα των 

(58) Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση 
μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των 
πολλαπλών μέσων της ΚΓΠ και της 
εξωτερικής της διάστασης, δεδομένου ότι 
θα πρέπει να καλύπτουν τύπους 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, τομεακών τύπων 
παρεμβάσεων και τύπων παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης 
διασφαλίζουν και να καταδεικνύουν την 
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επιλογών των κρατών μελών σε σχέση με 
τις προτεραιότητες και τους στόχους της 
Ένωσης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
περιέχουν μια στρατηγική παρέμβασης με 
γνώμονα τα αποτελέσματα, δομημένη 
γύρω από τους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
ποσοτικοποιημένων στόχων σε σχέση με 
αυτούς τους στόχους. Προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η παρακολούθησή τους 
σε ετήσια βάση, είναι σκόπιμο οι στόχοι 
αυτοί να βασίζονται σε δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων.

ευθυγράμμιση και την καταλληλότητα των 
επιλογών των κρατών μελών σε σχέση με 
τις προτεραιότητες και τους στόχους της 
Ένωσης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
περιέχουν μια στρατηγική παρέμβασης με 
γνώμονα τα αποτελέσματα, δομημένη 
γύρω από τους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
ποσοτικοποιημένων στόχων σε σχέση με 
αυτούς τους στόχους. Προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η παρακολούθησή τους 
σε ετήσια βάση, είναι σκόπιμο οι στόχοι 
αυτοί να βασίζονται σε δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να 
τονίζει τη συμπληρωματικότητα τόσο 
μεταξύ των εργαλείων της ΚΓΠ όσο και με 
τις άλλες πολιτικές της Ένωσης. 
Συγκεκριμένα, το κάθε στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει υπόψη, όπου 
ενδείκνυται, τη νομοθεσία για το 
περιβάλλον και το κλίμα και τα εθνικά 
σχέδια που απορρέουν από τη νομοθεσία 
αυτή πρέπει να περιγράφονται ως μέρος 
της ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης 
(«ανάλυση SWOT»). Είναι σκόπιμο να 
απαριθμηθούν τα νομοθετικά μέσα στα 
οποία θα πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ.

(59) Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να 
τονίζει τη συμπληρωματικότητα τόσο 
μεταξύ των εργαλείων της ΚΓΠ όσο και με 
τις άλλες πολιτικές της Ένωσης. 
Συγκεκριμένα, το κάθε στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει υπόψη, όπου 
ενδείκνυται, τη νομοθεσία για το 
περιβάλλον και το κλίμα, την ενωσιακή 
δέσμευση για τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής και τα εθνικά 
σχέδια που απορρέουν από τη νομοθεσία 
αυτή πρέπει να περιγράφονται ως μέρος 
της ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης 
(«ανάλυση SWOT»). Είναι σκόπιμο να 
απαριθμηθούν τα νομοθετικά μέσα στα 
οποία θα πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Σύμφωνα με την αρχή της 
επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή 
επικουρείται από επιτροπές που 
συγκροτούνται από εκπροσώπους των 
κρατών μελών κατά την εφαρμογή της 
ΚΓΠ. Προκειμένου να απλουστευθεί το 
σύστημα και να βελτιωθεί η θέση των 
κρατών μελών, δημιουργείται μία μόνο 
επιτροπή παρακολούθησης για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με τη 
συγχώνευση της Επιτροπής «Αγροτικής 
Ανάπτυξης» και της Επιτροπής «Άμεσων 
Ενισχύσεων», οι οποίες είχαν θεσπιστεί 
στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 
2014-2020. Η διαχειριστική αρχή και η 
επιτροπή ελέγχου φέρουν από κοινού την 
ευθύνη να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην 
υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ. Η επιτροπή πρέπει επίσης να 
επικουρείται από την επιτροπή «Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

(70) Σύμφωνα με την αρχή της 
επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή 
επικουρείται από επιτροπές που 
συγκροτούνται από εκπροσώπους των 
κρατών μελών κατά την εφαρμογή της 
ΚΓΠ. Προκειμένου να απλουστευθεί το 
σύστημα και να βελτιωθεί η θέση των 
κρατών μελών, δημιουργείται μία μόνο 
επιτροπή παρακολούθησης για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με τη 
συγχώνευση της Επιτροπής «Αγροτικής 
Ανάπτυξης» και της Επιτροπής «Άμεσων 
Ενισχύσεων», οι οποίες είχαν θεσπιστεί 
στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 
2014-2020. Η διαχειριστική αρχή και η 
επιτροπή ελέγχου φέρουν από κοινού την 
ευθύνη να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην 
υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να 
επικουρείται από την επιτροπή «Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής» και θα πρέπει να 
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή 
Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Σε ένα πλαίσιο όπου τα κράτη μέλη 
θα έχουν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και 
επικουρικότητα στο σχεδιασμό των 
παρεμβάσεων, τα δίκτυα αποτελούν 
βασικό εργαλείο για την καθοδήγηση και 
τον προσανατολισμό της πολιτικής και για 
τη διασφάλιση επαρκούς προσοχής και 
δυνατοτήτων στα κράτη μέλη. Ένα ενιαίο 
δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζει καλύτερο 
συντονισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων 
δικτύωσης στην Ένωση και σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό και 

(72) Σε ένα πλαίσιο όπου τα κράτη μέλη 
θα έχουν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και 
επικουρικότητα στο σχεδιασμό των 
παρεμβάσεων, τα δίκτυα αποτελούν 
βασικό εργαλείο για την καθοδήγηση και 
τον προσανατολισμό της πολιτικής και για 
τη διασφάλιση επαρκούς προσοχής και 
δυνατοτήτων στα κράτη μέλη. Ένα ενιαίο 
δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζει καλύτερο 
συντονισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων 
δικτύωσης στην Ένωση και σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό και 
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το εθνικό δίκτυο της ΚΓΠ αντικαθιστούν 
το σημερινό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και την ΕΣΚ για τα δίκτυα 
«γεωργικής παραγωγικότητας και 
βιωσιμότητας» και τα εθνικά αγροτικά 
δίκτυα, με τη μορφή πλατφόρμας που 
προβλέπει μεγαλύτερη ανταλλαγή 
γνώσεων για την αποτύπωση των 
αποτελεσμάτων και της προστιθέμενης 
αξίας της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ιδίως στο πλαίσιο της πολιτικής Horizon 
Europe (Ορίζων Ευρώπη). Με την ίδια 
προοπτική βελτίωσης της ανταλλαγής 
γνώσεων και καινοτομίας, δημιουργείται 
μια ΕΣΠ για την «γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα», με την 
εφαρμογή του διαδραστικού μοντέλου 
καινοτομίας σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που περιγράφεται στον παρόντα 
κανονισμό.

το εθνικό δίκτυο της ΚΓΠ αντικαθιστούν 
το σημερινό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και την ΕΣΚ για τα δίκτυα 
«γεωργικής παραγωγικότητας και 
βιωσιμότητας» και τα εθνικά αγροτικά 
δίκτυα, με τη μορφή πλατφόρμας που 
προβλέπει μεγαλύτερη ανταλλαγή 
γνώσεων για την αποτύπωση των 
αποτελεσμάτων και της προστιθέμενης 
αξίας της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ιδίως στο πλαίσιο της πολιτικής Horizon 
Europe (Ορίζων Ευρώπη). Με την ίδια 
προοπτική βελτίωσης της ανταλλαγής 
γνώσεων και καινοτομίας, δημιουργείται 
μια ΕΣΠ για την «γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα», με την 
εφαρμογή του διαδραστικού μοντέλου 
καινοτομίας σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που περιγράφεται στον παρόντα 
κανονισμό. Θα πρέπει να προβλέπεται 
ανταλλαγή με εμπειρογνώμονες στον 
τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, 
προκειμένου να υπάρχει ευαισθητοποίηση 
και να διευκολύνεται η μεταφορά 
γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Το μοντέλο λειτουργίας που 
επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως 
επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων 
κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια 
πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις 
συνεπάγεται ετήσια και πολυετή 
αξιολόγηση βάσει επιλεγμένων 
αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 

(74) Το μοντέλο λειτουργίας που 
επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως 
επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων 
κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια 
πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις 
συνεπάγεται ετήσια και πολυετή 
αξιολόγηση βάσει επιλεγμένων 
αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
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επιλεγεί ένα περιορισμένο και 
στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο 
που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο το κατά πόσον οι 
υποστηριζόμενες παρεμβάσεις 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
προβλεπόμενων στόχων. Οι δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων και εκροών που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον 
μπορούν να περιλαμβάνουν και 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στα εθνικά 
μέσα περιβαλλοντικής και κλιματικής 
ρύθμισης τα οποία απορρέουν από τη 
νομοθεσία της Ένωσης.

επιλεγεί ένα περιορισμένο και 
στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο 
που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο το κατά πόσον οι 
υποστηριζόμενες παρεμβάσεις 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
προβλεπόμενων στόχων. Οι δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων και εκροών που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον 
μπορούν να περιλαμβάνουν και 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στα εθνικά 
μέσα περιβαλλοντικής και κλιματικής 
ρύθμισης τα οποία απορρέουν από τη 
νομοθεσία της Ένωσης. Η εκτίμηση κατά 
πόσο οι στόχοι της ΚΓΠ επιτυγχάνονται 
θα πρέπει επίσης να διενεργείται βάσει 
δεικτών που σχετίζονται με τον 
αντίκτυπο της ΚΓΠ στους αναπτυξιακούς 
στόχους της Ένωσης και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Στα πλαίσια των επιδόσεων, 
εποπτείας και αξιολόγησης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρακολουθούν και να 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται. 
Οι πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη 
μέλη αποτελούν τη βάση με την οποία η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε 
όσον αφορά την επίτευξη συγκεκριμένων 
στόχων για όλη την περίοδο 
προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας για το 
σκοπό αυτό ένα βασικό σύνολο δεικτών.

(75) Στα πλαίσια των επιδόσεων, 
εποπτείας και αξιολόγησης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρακολουθούν και να 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται. 
Οι πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη 
μέλη αποτελούν τη βάση με την οποία η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε 
όσον αφορά την επίτευξη συγκεκριμένων 
στόχων για όλη την περίοδο 
προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας για το 
σκοπό αυτό ένα βασικό σύνολο δεικτών. 
Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τα κράτη 
μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να 
δημοσιεύει το οικολογικό αποτύπωμα της 
παραγωγής και κατανάλωσης γεωργικών 
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τροφίμων στην ΕΕ ετησίως.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75α) Το σύστημα παρακολούθησης της 
ΚΓΠ θα πρέπει να συμπληρώνεται από 
ανεξάρτητο σύστημα εντός της Ένωσης 
για την υποβολή καταγγελιών από 
πρόσωπα ή κοινότητες που πλήττονται 
από την ΚΓΠ. Θα πρέπει να αναγνωριστεί 
ο σημαντικός ρόλος της Επιτροπής 
Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου και του 
μόνιμου εισηγητή της για την ΚΓΠ. 

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 θ α) «συνοχή της αναπτυξιακής 
πολιτικής»: η υποχρέωση της Ένωσης να 
λαμβάνει υπόψη τους στόχους της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη στις 
πολιτικές που εφαρμόζει, και η 
υποχρέωσή της να αποφεύγει, κατά την 
επιδίωξη των στόχων εσωτερικής 
πολιτικής της, αρνητικά μέτρα πολιτικής 
που επηρεάζουν δυσμενώς τους 
αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης·
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 ι α)  «επισιτιστική ασφάλεια»: το 
δικαίωμα των ατόμων σε υγιεινά και 
πολιτιστικά κατάλληλα τρόφιμα που 
παράγονται μέσω οικολογικά ορθών και 
βιώσιμων μεθόδων, καθώς και το 
δικαίωμα κάθε λαού να καθορίζει τις 
δικές του επιλογές για τα τρόφιμα και τα 
συστήματα γεωργικής παραγωγής·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προώθηση ενός έξυπνου, 
ανθεκτικού και διαφοροποιημένου 
γεωργικού τομέα που θα διασφαλίζει την 
επισιτιστική ασφάλεια·

α) την προώθηση μιας μακρόπνοης, 
ανθεκτικής, βιώσιμης και 
διαφοροποιημένης γεωργικής παραγωγής 
χωρίς αποκλεισμούς, που θα διασφαλίζει 
τη βιώσιμη, αποκεντρωμένη, 
μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια, 
με την αποφυγή της υπερπαραγωγής και 
τη διασφάλιση της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της δράση για το κλίμα και 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων της Ένωσης·

β) την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας, της βιοποικιλότητας και της 
δράσης για το κλίμα και την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
της Ένωσης που συνδέονται με τη 
γεωργία·
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών.

γ) την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής 
ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών 
και κοινοτήτων με την ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στόχοι αυτοί συμπληρώνονται από τον 
εγκάρσιο στόχο του εκσυγχρονισμού του 
τομέα με την προώθηση και τη διάδοση 
της γνώσης, της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις 
αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση 
της υιοθέτησής τους.

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται κατά τρόπο 
που διασφαλίζει την επίτευξη των 
εγκάρσιων στόχων της Ατζέντας του 2030 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Συμφωνία του 
Παρισιού. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο 
συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των 
στόχων, ο κανονισμός αποσκοπεί στην 
προώθηση και τη διάδοση γνώσεων, 
τεχνικών και εργαλείων στη γεωργία και 
τις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση 
της υιοθέτησής τους, καθώς και στη 
διασφάλιση της μετάβασης στην αειφόρο 
ανάπτυξη που αναφέρεται στο άρθρο 11 
ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την υποστήριξη βιώσιμων 
γεωργικών εισοδημάτων και 
ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση 
για τη στήριξη της επισιτιστικής 
ασφάλειας·

α) την υποστήριξη βιώσιμων 
γεωργικών εισοδημάτων και 
ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση 
για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης 
επισιτιστικής ασφάλειας, αποφεύγοντας 
παράλληλα τις επιζήμιες πρακτικές 
νταμπινγκ ·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενίσχυση του προσανατολισμού 
προς την αγορά και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης 
εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και 
την ψηφιοποίηση·

β) ενίσχυση του προσανατολισμού 
προς την αγορά προωθώντας βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού και προϊόντα 
προστιθέμενης αξίας όπως αυτά που 
προέρχονται από τη βιολογική γεωργία 
και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 
μεταξύ άλλων με μεγαλύτερη έμφαση 
στην αμοιβαία μάθηση μεταξύ ομοτίμων, 
την έρευνα, την τεχνολογία και την 
ψηφιοποίηση·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή 
σε αυτήν, με τη σημαντική μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
τη γεωργία, σύμφωνα με τους στόχους 
της Συμφωνίας του Παρισιού και της 
Ένωσης όσον αφορά το κλίμα·
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 
της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-
οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας·

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς, της διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων και του εισοδήματος, 
της ισότητας των φύλων, της κοινωνικής 
ένταξης, της καταπολέμησης της 
φτώχειας, της τοπικής ανάπτυξης στις 
αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης 
της βιώσιμης δασοκομίας, καθώς και τη 
βελτίωση βασικών δημόσιων υπηρεσιών, 
για την προαγωγή της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής·

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) 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, απορρίμματα τροφίμων, 
καθώς και για καλή μεταχείριση των ζώων.

θ) 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 και τα απορρίμματα 
τροφίμων, καθώς και για περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα και καλύτερη μεταχείριση 
των ζώων, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) Συνοχή της αναπτυξιακής 
πολιτικής (ΣΑΠ): συστηματική 
συνεκτίμηση των στόχων της 
αναπτυξιακής συνεργασίας και αποφυγή 
του αρνητικού εξωτερικού αντικτύπου 
των ενωσιακών πολιτικών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και στους 
πληθυσμούς τους.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Στόχοι της Ένωσης και των κρατών 

μελών
1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
παρατίθενται στα άρθρα 5 και 6 του 
κανονισμού, τα συνδυασμένα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ θα οδηγήσουν σε:
α) καθαρή αύξηση του αριθμού των 
γεωργών, των γεωργικών εργατών και 
των συναφών θέσεων εργασίας σε 
αγροτικές περιοχές·
β) σημαντική μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου που συνδέονται 
με το αγροτικό τομέα έως το 2027·
γ) ανάσχεση και αντιστροφή της 
απώλειας βιοποικιλότητας·
δ) ανάσχεση και αντιστροφή της 
εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής·
ε) ανάσχεση και αντιστροφή της 
απώλειας επικονιαστών, πουλιών και 
εντόμων· 
στ) αύξηση της γενετικής 
διαφοροποίησης τόσο εντός όσο και 
μεταξύ καλλιεργειών και ζώων·
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ζ) μείωση των εξαγωγών ζώντων 
ζώων·
η) μείωση της ρύπανσης της 
ατμόσφαιρας και των υδάτων λόγω του 
γεωργικού τομέα·
θ) διατήρηση και αύξηση της 
επιφάνειας μόνιμου λειμώνα·
ι) μείωση της χρήσης των 
φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με την οδηγία 
2009/128/ΕΚ·
2. Στα σχέδια στρατηγικών σχεδίων 
τους, τα κράτη μέλη υποδεικνύουν πώς 
προτίθενται να συνεισφέρουν σε αυτούς 
τους στόχους και προτείνουν 
συγκεκριμένους εθνικούς στόχους.
3. Σύμφωνα με τη διαδικασία που 
σκιαγραφείται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του 
τίτλου V, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο 
συνδυασμός των εθνικών στόχων θα 
επιτρέπει την επίτευξη του ενωσιακού 
στόχου, που καθορίζεται στην παράγραφο 
1, ότι οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται 
από τα κράτη μέλη αρκούν για την 
επίτευξη των εθνικών τους στόχων. 
Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού, η Επιτροπή θα 
εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη έχουν 
προκρίνει συναφείς εθνικούς στόχους.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός ελάχιστων στόχων ανά την Ένωση είναι απαραίτητος ώστε αν διασφαλίζεται ότι 
εκπληρώνονται οι γενικοί στόχοι του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
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οι παρεμβάσεις συμμορφώνονται με τη 
δέσμευση της Ένωσης για τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), το 
δικαίωμα στην ανάπτυξη και το 
δικαίωμα στην τροφή. 
2. Οι παρεμβάσεις των κρατών 
μελών συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο θεματολόγιο 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 
2030, ιδίως στον ΣΒΑ 2, στον ΣΒΑ 10, 
στον ΣΒΑ 12 και στον ΣΒΑ 13. Ως εκ 
τούτου, η ΚΓΠ 
i) συμβάλλει στην ανάπτυξη 
διαφοροποιημένης και βιώσιμης γεωργίας 
και ανθεκτικών αγρο-οικολογικών 
πρακτικών τόσο εντός της Ένωσης όσο 
και σε χώρες εταίρους·
ii) συμβάλλει στη διατήρηση της 
γενετικής ποικιλότητας των σπόρων, των 
καλλιεργούμενων φυτών, των 
εκτρεφόμενων και εξημερωμένων ζώων 
και των συναφών άγριων ειδών, τόσο 
εντός της Ένωσης όσο και σε χώρες 
εταίρους·
iii) συμβάλλει στην αξιοποίηση του 
δυναμικού των γεωργών μικρής 
κλίμακας, των μικρών γεωργικών 
επιχειρήσεων, ιδίως των γυναικών, των 
αυτόχθονων πληθυσμών που 
δραστηριοποιούνται στη γεωργική 
παραγωγή και των νομαδικών 
κτηνοτρόφων τόσο εντός της Ένωσης 
όσο και σε χώρες εταίρους·
iv) συμβάλλει στην ανάπτυξη τοπικών 
συστημάτων τροφίμων και εγχώριων και 
περιφερειακών αγορών, τόσο εντός της 
Ένωσης όσο και σε χώρες εταίρους, με 
στόχο την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης 
από εισαγωγές τροφίμων και τη 
συντόμευση των αλυσίδων τροφίμων·
v) δίνει τέλος στις πρακτικές που 
στρεβλώνουν το παγκόσμιο εμπόριο στις 
γεωργικές αγορές·
vi) ενσωματώνει πλήρως μέτρα για τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 
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την προσαρμογή σε αυτή·
vii) τηρεί την συμφωνία του Παρισιού για 
την κλιματική αλλαγή· οι κανόνες που 
αφορούν το γεωργικό εμπόριο δεν 
εμποδίζουν τη βιώσιμη χρήση των πόρων 
ή τους πολυμερείς στόχους για το κλίμα.
3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
παρακολουθούν την εφαρμογή της ΚΓΠ 
και διασφαλίζουν ότι τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ αποφεύγουν να έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο στις τοπικές 
γεωργικές αγορές και στους τοπικούς 
παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Οι διατάξεις για την παρακολούθηση 
καθορίζονται στο άρθρο 119α.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 9β
Συμμόρφωση με τη Συμφωνία του 

Παρισιού
1. Οι στόχοι των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ επιδιώκονται σύμφωνα 
με τη Συμφωνία του Παρισιού και με 
γνώμονα την επίτευξη των παγκόσμιων 
στόχων που θέτει η Συμφωνία και τις 
δεσμεύσεις που περιγράφονται στις 
εθνικά καθορισμένες συνεισφορές της 
Ένωσης και των κρατών μελών.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τα στρατηγικά τους σχέδια 
ευθυγραμμίζονται με τους ήδη 
θεσπισμένους μακροπρόθεσμους εθνικούς 
στόχους που καθορίζονται στις 
νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο παράρτημα XI, ή που απορρέουν από 
αυτές, και με τους στόχους που ορίζονται 
στην παράγραφο 2.
3. Προτού εγκρίνει τα στρατηγικά 
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σχέδια, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
σέβονται τους στόχους που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν εργαλεία για να ευθυγραμμίσουν τα ενωσιακά κονδύλια με 
πρότυπα που αφορούν αποκλειστικά περιβαλλοντικές ανησυχίες. Είναι αναγκαία η 
αντιμετώπιση των μεθόδων παραγωγής (που μπορούν εν ευθέτω χρόνω να έχουν αντίκτυπο 
στην καταναλωτική συμπεριφορά) για να διασφαλιστεί ότι η Ένωση στο σύνολό της δεν θα 
θεσμοθετήσει την υπερπαραγωγή (όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα).

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες καλύπτουν τις οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις 
και παρέχουν επικαιροποιημένες 
τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία. Πρέπει να 
εντάσσονται στις αλληλένδετες υπηρεσίες 
συμβούλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 
ερευνητών, γεωργικών οργανώσεων και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών που 
αποτελούν τα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS).

2. Οι γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες καλύπτουν τις οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις 
και παρέχουν επικαιροποιημένες 
τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία. Πρέπει να 
εντάσσονται στις αλληλένδετες υπηρεσίες 
συμβούλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 
ερευνητών, γεωργικών οργανώσεων και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών που 
αποτελούν τα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS). 
Επιτρέπεται στους εμπειρογνώμονες στον 
τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας να 
έχουν συνεχή ανταλλαγή με το AKIS, 
ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά 
γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.
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Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 στ α) βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, οι 
οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση των 
οικοσυστημάτων, ενισχύουν την 
ικανότητα προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή και βελτιώνουν σταδιακά την 
ποιότητα της γης και του εδάφους, 
σύμφωνα με τους στόχους του ΣΒΑ 2.

Αιτιολόγηση

Η παροχή κατάρτισης στους γεωργούς και στους δικαιούχους κονδυλίων της ΚΓΠ όσον αφορά 
τον τρόπο υλοποίησης των επιδιώξεων του ΣΒΑ 2 εμπίπτει στο πλαίσιο της ενωσιακής 
δέσμευσης ως προς την αντιμετώπιση των κλιματικών ζητημάτων και την Ατζέντα του 2030.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι σύμβουλοι εκπαιδεύονται για 
την καλύτερη κατανόηση των 
επιπτώσεων της ΚΓΠ σε παγκόσμια 
κλίμακα.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος·

α) στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος, εντός του πεδίου εφαρμογής 
των απαιτήσεων του ΠΟΕ όσον αφορά 
την εξάλειψη της στήριξης που 
στρεβλώνει το εμπόριο·
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Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στήριξη 
σε εθελοντικά προγράμματα για το κλίμα 
και το περιβάλλον («οικολογικά 
προγράμματα») υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως 
διευκρινίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη αυξάνουν σταδιακά 
τη στήριξη σε προγράμματα για το κλίμα 
και το περιβάλλον («οικολογικά 
προγράμματα») υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως 
διευκρινίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά τη σύνταξη των 
στρατηγικών σχεδίων τους για την ΚΓΠ, 
τα κράτη μέλη θα θέσουν σε 
προτεραιότητα συστήματα εκτροφής που 
παρέχουν πολλαπλά οφέλη με αποδοτικό 
τρόπο για την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 6.1, όπως η ενισχυμένη 
διαχείριση των μόνιμων βοσκοτόπων και 
των χαρακτηριστικών τοπίου και η 
βιολογική γεωργία.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής των μέτρων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο οικολογικών προγραμμάτων 
πρέπει να οριστεί καλύτερα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ευέλικτα να επιλέγουν πρακτικές 
που είναι καλά προσαρμοσμένες στην επικράτειά τους, αλλά δίνουν προτεραιότητα στη στήριξη 
συστημάτων εκτροφής που αποτελούνται από πολλαπλές πρακτικές εκτροφής ώστε να 
μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα των οικολογικών προγραμμάτων επί του κλίματος και του 
περιβάλλοντος. Επιπλέον, στηρίζοντας τα υφιστάμενα συστήματα πιστοποίησης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εξασφαλίζουν ότι η διοίκηση των οικολογικών προγραμμάτων είναι απλούστερη.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όταν ένα κράτος μέλος προτείνει 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη στο 
στρατηγικό του σχέδιο, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 106, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι:
α) οι ενισχύσεις πληρούν την αρχή 
του μη βλάπτειν·
β) υπάρχει σαφής ανάγκη ή όφελος 
περιβαλλοντικού ή κοινωνικού 
χαρακτήρα που να δικαιολογείται από 
εμπειρικά ποσοτικοποιημένα και 
ανεξαρτήτως επαληθεύσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία·
γ) η στήριξη χρησιμοποιείται για την 
κάλυψη των ενωσιακών αναγκών στον 
τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας και 
δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στις 
εσωτερικές ή διεθνείς αγορές·
δ) η χορήγηση της συνδεδεμένης 
εισοδηματικής στήριξης δεν έχει 
εμπορικά αποτελέσματα που επηρεάζουν 
αρνητικά την ανάπτυξη των επενδύσεων, 
της παραγωγής και της επεξεργασίας 
στον τομέα των γεωργικών τροφίμων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες-εταίρους·
ε) η προαιρετική συνδεδεμένη 
στήριξη δεν χορηγείται για αγορές που 
βρίσκονται σε κρίση λόγω 
υπερπαραγωγής ή πλεονάζουσας 
προσφοράς·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Εφόσον είναι αναγκαίο, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
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σύμφωνα με το άρθρο 138, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από 
τα κράτη μέλη κατά τη χορήγηση 
συνδεδεμένης στήριξης εισοδήματος, με 
σκοπό την εξάλειψη των δυσμενών 
επιπτώσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, 
ελαιούχους σπόρους, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, όσπρια, λινάρι, κάνναβη, 
ρύζι, καρπούς με κέλυφος, γεώμηλα 
αμυλοποιίας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόρους, πρόβειο και αίγειο 
κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκο, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά 
και άλλες μη εδώδιμες καλλιέργειες, 
εξαιρουμένων των δέντρων, που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της βιολογικής γεωργίας που υπερβαίνει 
τα πρότυπα που ορίζονται στο σύστημα 
πολλαπλής συμμόρφωσης ή που κρίνονται 
ως σημαντικές για οικονομικούς, 
κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους: 
σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, οσπριοειδή, κτηνοτροφικά 
ψυχανθή, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, σπόροι, πρόβειο και αίγειο 
κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά και 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



PE627.760v03-00 644/860 RR\1184165EL.docx

EL

Άρθρο 58α
Ο τομέας των καλλιεργειών ψυχανθών

Στόχοι του τομέα των καλλιεργειών 
ψυχανθών
Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τους 
ακόλουθους στόχους στον τομέα των 
καλλιεργειών ψυχανθών:
α) το σύστημα αυξάνει τη βιώσιμη 
παραγωγή και κατανάλωση οσπριοειδών 
σε ολόκληρη την Ένωση, για να αυξηθεί 
η αυτάρκεια, σύμφωνα με τους στόχους 
που καθορίζονται στο παράρτημα Ι·
β) οι αρόσιμες καλλιέργειες 
ψυχανθών που υποστηρίζονται από την 
ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή 
εντάσσονται σε αμειψισπορά τουλάχιστον 
ανά τριετία ή σε συνδυασμό ειδών σε 
προσωρινές χορτολιβαδικές εκτάσεις σε 
αρόσιμη γη. Η εν λόγω εναλλαγή είναι 
συμβατή με τα συστήματα για το κλίμα 
και το περιβάλλον («οικολογικά 
συστήματα») του άρθρου 28, σύμφωνα με 
τα οποία ανταμείβεται η αμειψισπορά 
ανά τετραετία και άνω. Το σύστημα 
μπορεί επίσης να ανταμείβει τις 
υποκαλλιέργειες ή τις ενδιάμεσες 
καλλιέργειες που ειδάλλως δεν 
επιβραβεύονται στο πλαίσιο άλλων 
μέτρων·
γ) μπορούν επίσης να επιδοτηθούν 
βοηθητικές εκτάσεις βοσκής με μεγάλη 
ποικιλία ειδών, ή λιβάδια με μεγάλη 
ποικιλία ειδών, που περιλαμβάνει 
ψυχανθή και που, κατόπιν χορτοκοπής, 
χρησιμοποιείται ως χορτονομή σε 
μόνιμους βοσκότοπους, υπό τον όρο ότι 
δεν θα υπάρξει εκ νέου όργωμα και 
σπορά·
δ) τα μέτρα που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο ευθυγραμμίζονται με τις 
κλιματικές και περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις και τη νομοθεσία της 
Ένωσης, δεν προκαλούν άμεση ή έμμεση 
αλλαγή της χρήσης γης, και έχουν 
πραγματικά θετικό αντίκτυπο στις 
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παγκόσμιες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου σύμφωνα με το παγκόσμιο 
μοντέλο διαχείρισης βιόσφαιρας 
[GLOBIOM]·
ε) Οι εν λόγω ενισχύσεις δεν θα 
υποστηρίζουν τη μονοκαλλιέργεια ή τη 
συνεχή καλλιέργεια ψυχανθών.
στ) η μείωση της εξάρτησης από το 
συμπυκνωμένο μείγμα ζωοτροφών που 
περιέχει σόγια, και δη εισαγόμενη σόγια η 
οποία προέρχεται από εκτάσεις που 
αποψιλώθηκαν ή μετατράπηκαν 
πρόσφατα, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 15, και 
με τη δέσμευση της ΕΕ και τις 
υφιστάμενες δεσμεύσεις ιδιωτικών 
εταιρειών όσον αφορά τη μηδενική 
αποψίλωση των δασών.
ζ) το κλείσιμο των κύκλων 
θρεπτικών ουσιών και ο περιορισμός τους 
σε κλίμακα τοπικών και περιφερειακών 
λεκανών απορροής ποταμού, σύμφωνα με 
την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα·
η) η ενίσχυση των τοπικών και 
περιφερειακών αγορών τροφίμων και 
ζωοτροφών, και των τοπικά 
προσαρμοσμένων ποικιλιών σπόρων 
χαμηλών εισροών.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) Επενδύσεις στην παραγωγή 
βιοενέργειας οι οποίες δεν συνάδουν με τα 
κριτήρια αειφορίας στην οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού 
συγκεκριμένων πρώτων υλών.
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ, και παράλληλα λαμβάνουν 
υπόψη τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο 
στις επενδύσεις στον τομέα των 
γεωργικών τροφίμων, καθώς στην 
ανάπτυξη διαδικασιών παραγωγής και 
επεξεργασίας σε αναπτυσσόμενες χώρες-
εταίρους. 

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 5%, κατ’ ανώτατο όριο, 
των ποσών που ορίζονται στο παράρτημα 
VII.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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, ακριβή και 
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μεθοδολογία. κοινή μεθοδολογία.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 1α. Διεξάγονται ανεξάρτητες 
επιστημονικές μελέτες, για να 
προσδιοριστεί η συμβολή των διαφόρων 
δραστηριοτήτων που εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη στη μείωση των εκπομπών ή 
στη δέσμευση αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 1β. Με βάση τις μελέτες αυτές, η 
Επιτροπή προτείνει μεθοδολογία 
ανίχνευσης και διασφαλίζει ότι:
α) λογίζονται ως δαπάνες για το 
κλίμα μόνον οι δαπάνες που έχουν 
διατεθεί σε δραστηριότητες οι οποίες 
συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των 
εκπομπών και στη δέσμευση·
β) το ποσοστό κάθε δαπάνης που 
θεωρείται δαπάνη για το κλίμα είναι 
ανάλογο προς τον πραγματικό θετικό 
αντίκτυπο της δραστηριότητας στις 
εκπομπές ή στη δέσμευση αερίων του 
θερμοκηπίου·
γ) οι δαπάνες που διατίθενται σε 
δραστηριότητες που έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στις εκπομπές και στη 
δέσμευση αερίων του θερμοκηπίου 
αφαιρούνται από τις συνολικές δαπάνες 
για το κλίμα, με χρήση παρόμοιας 
μεθοδολογίας.
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Αιτιολόγηση

Στην έκθεσή του σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για την ΚΓΠ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο χαρακτήρισε «μη ρεαλιστική» την εκτιμώμενη συμβολή της ΚΓΠ στην επίτευξη των 
στόχων που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Η συμβολή αυτή πρέπει να υπολογίζεται σε κάθε 
παρέμβαση, με βάση τον πραγματικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων, όπως με εκτιμάται από 
επιστημονικές μελέτες που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο οργανισμός του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση 
του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ 
εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές 
αναπτυξιακής συνεργασίας συμμετέχουν 
αποτελεσματικά στην κατάρτιση, την 
παρακολούθηση και την εφαρμογή του 
στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ 
προκειμένου να ευθυγραμμίζονται με την 
πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας του 
κράτους μέλους με την Ένωση.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι· β) οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί εταίροι·

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

τα συμφέροντα της κοινωνίας των 
πολιτών, όπως ΜΚΟ, και αρμόδια όργανα 
υπεύθυνα για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και 
της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους 
αυτούς στην προετοιμασία των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Οι εταίροι 
από τρίτες χώρες προσκαλούνται να 
συμμετάσχουν στην προετοιμασία των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 στοιχεία δ), ε) και στ), η αξιολόγηση 
λαμβάνει υπόψη τα εθνικά περιβαλλοντικά 
και κλιματικά σχέδια που απορρέουν από 
τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο Παράρτημα XI.

Για τους συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 στοιχεία δ), ε) και στ), η αξιολόγηση 
λαμβάνει υπόψη τα εθνικά περιβαλλοντικά 
και κλιματικά σχέδια που απορρέουν από 
τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο Παράρτημα XI, τους στόχους της 
Συμφωνίας του Παρισιού και τον στόχο 
της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που συνδέονται με τη 
γεωργία κατά σημαντικά έως το 2027.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια επεξήγηση του πώς η 
περιβαλλοντική και κλιματική δομή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ πρέπει να 
συμβάλλει σε ήδη καθορισμένους 
μακροπρόθεσμους εθνικούς στόχους που 
ορίζονται ή απορρέουν από τις νομοθετικές 
πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα 
XI·

β) μια επεξήγηση του πώς η 
περιβαλλοντική και κλιματική δομή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ πρέπει να 
συμβάλλει σε ήδη καθορισμένους 
μακροπρόθεσμους εθνικούς στόχους που 
ορίζονται ή απορρέουν από τις νομοθετικές 
πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα 
XI, τους στόχους της Συμφωνίας του 
Παρισιού και τον στόχο της ΕΕ για 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που συνδέονται με τη 
γεωργία σημαντικά έως το 2027·

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) περιγραφής του τρόπου με τον 
οποίο οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 13, τα δίκτυα 
έρευνας και η ΚΓΠ θα συνεργαστούν στο 
πλαίσιο του AKIS και πώς παρέχονται 
υπηρεσίες υποστήριξης παροχής 
συμβουλών και καινοτομίας·

ii) περιγραφής του τρόπου με τον 
οποίο οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 13, τα δίκτυα 
έρευνας και η ΚΓΠ θα συνεργαστούν στο 
πλαίσιο του AKIS, πώς παρέχονται 
υπηρεσίες υποστήριξης παροχής 
συμβουλών και καινοτομίας και πώς οι 
εμπειρογνώμονες στον τομέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας έχουν τη 
δυνατότητα να έχουν συνεχή ανταλλαγή 
με το AKIS·

Τροπολογία 77

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 

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
προτεινόμενα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
με βάση την πληρότητα των σχεδίων, τη 
συνοχή με τις γενικές αρχές του δικαίου 
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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.

της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του 
άρθρου 208 της ΣΛΕΕ, 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, τη συμμόρφωση με τους 
υφιστάμενους μακροπρόθεσμους 
εθνικούς στόχους, οι οποίοι 
προσδιορίζονται στις νομοθετικές 
πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα 
XI του παρόντος κανονισμού, το επίπεδο 
διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους και τη διοίκηση και τον τρόπο 
με τον οποίο λαμβάνονται οι συνεισφορές 
των αρμόδιων αρχών και άλλων 
ενδιαφερομένων υπόψη σύμφωνα με το 
άρθρο 94. 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.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 208 ΣΛΕΕ υποχρεώνει την ΕΕ να «λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας 
για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 
αναπτυσσόμενες χώρες».

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 
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εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3. 
Το άρθρο 94 παράγραφος 2 και το άρθρο 
94 παράγραφος 2α θα πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη δημιουργία διοικητικών 
ικανοτήτων για τις δημόσιες αρχές και 
τους δικαιούχους, κατά περίπτωση.

στ) τη δημιουργία διοικητικών 
ικανοτήτων για τις δημόσιες αρχές και 
τους δικαιούχους, κατά περίπτωση, καθώς 
και για την κοινωνία των πολιτών και 
άλλους θεσμούς, δυνάμει του άρθρου 94.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα 
εθνικό δίκτυο Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (εθνικό δίκτυο ΚΓΠ) για τη 
δικτύωση των οργανισμών και των 
διοικήσεων, των συμβούλων, των 
ερευνητών και άλλων φορέων καινοτομίας 
στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο το αργότερο 
12 μήνες μετά την έγκριση του το 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την 
Επιτροπή.

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα 
εθνικό δίκτυο Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (εθνικό δίκτυο ΚΓΠ) για τη 
δικτύωση των οργανισμών και των 
διοικήσεων, των συμβούλων, των 
ερευνητών και άλλων φορέων καινοτομίας 
στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο το αργότερο 
12 μήνες μετά την έγκριση του το 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την 
Επιτροπή. Προβλέπεται ανταλλαγή με 
εμπειρογνώμονες στον τομέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας, προκειμένου 
να υπάρχει ευαισθητοποίηση και να 
διευκολύνεται η μεταφορά γνώσεων και 
βέλτιστων πρακτικών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.
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Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 β α) τη συνέπεια των μέτρων που 
καθορίζονται στο σχέδιο με τους 
ενωσιακούς στόχους αναπτυξιακής 
πολιτικής.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθούν την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και την πρόοδο που σημειώνεται 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με βάση 
τους δείκτες παραγωγής και 
αποτελεσμάτων.

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθούν την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και την πρόοδο που σημειώνεται 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με βάση 
τους δείκτες παραγωγής και 
αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιώντας 
στοιχεία από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
θα πρέπει να δημοσιεύει το οικολογικό 
αποτύπωμα της παραγωγής και 
κατανάλωσης γεωργικών τροφίμων στην 
ΕΕ ετησίως.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 119α
Παρακολούθηση της συνοχής της 

αναπτυξιακής πολιτικής και ανεξάρτητο 
σύστημα για την παραλαβή των 
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καταγγελιών
1. Η επίτευξη των στόχων που 
διατυπώνονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
3 αναλύεται, παρακολουθείται και 
αξιολογείται επίσης βάσει δεικτών των 
ΣΒΑ που σχετίζονται με τον αντίκτυπο 
της ΚΓΠ, τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
και τις παρεμβάσεις που στηρίζονται 
στους αναπτυξιακούς στόχους της 
Ένωσης και στις αναπτυσσόμενες χώρες.
2. Η Ένωση και τα κράτη μέλη 
επεκτείνουν την εντολή των 
παρατηρητηρίων της αγοράς της ΕΕ και 
αναπτύσσουν ένα μεθοδολογικό πλαίσιο 
για την παρακολούθηση των επιπτώσεων 
της ΚΓΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
ιδίως σε τομείς που έχουν χαρακτηριστεί 
ευαίσθητοι από τη χώρα-εταίρο ή/και σε 
προϊόντα από τους τομείς στους οποίους 
χορηγούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις και 
όπου εφαρμόζονται μέτρα διαχείρισης 
κρίσεων.
3. Η αξιολόγηση βασίζεται επίσης 
στα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχουν 
οι κυβερνήσεις, οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και άλλοι 
συμφεροντούχοι στις αναπτυσσόμενες 
χώρες που είναι εμπορικοί εταίροι της 
Ένωσης.
4. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα 
αποτελέσματα της εκτίμησης, τα 
αποδεικτικά στοιχεία που έχει λάβει και 
την απόκριση της Ένωσης σε επίπεδο 
πολιτικής.
5. Η επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 που 
συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με 
κανόνες που ορίζουν επαρκή μέτρα για 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση του αντίκτυπου της ΚΓΠ, 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
των παρεμβάσεων που στηρίζονται στους 
αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης και 
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στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διεθνείς 
πρωτοβουλίες, ιδίως από τον Ειδικό 
Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για το 
δικαίωμα στην τροφή, τον FAO και την 
Επιτροπή Επισιτιστικής Ασφάλειας..
6. Το σύστημα παρακολούθησης της 
ΚΓΠ θα συμπληρώνεται από ανεξάρτητο 
σύστημα εντός της Ένωσης για την 
υποβολή καταγγελιών από πρόσωπα ή 
κοινότητες που πλήττονται από την ΚΓΠ. 
Οι καταγγελίες παραλαμβάνονται από τον 
μόνιμο εισηγητή του Κοινοβουλίου για 
την ΚΓΠ και έναν σύμβουλο ακροάσεων 
της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Επιτροπής. 
Αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να 
παρουσιάζονται από τον καταγγέλλοντα ή 
τρίτα μέρη.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 119β
Κοινωνικές διασφαλίσεις

 Ρήτρα κοινωνικής διασφάλισης είναι 
διαθέσιμη σε θιγόμενες ομάδες ή χώρες 
σε περίπτωση αρνητικού αντικτύπου της 
ΚΓΠ στη μακροπρόθεσμη επισιτιστική 
ασφάλεια και αν δημιουργηθούν σοβαρές 
δυσκολίες σε μικροπαραγωγούς.

Αιτιολόγηση

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries 
depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and 
policy choices in the partner countries. Hence, regular assessment is required to receive 
evidence from within the partner countries and to take into account international 
developments in this area. A social safeguard clause may be based on the precedent of Article 
25(2b) of the European Partnership Agreement Cariforum-EU, which states that a safeguard 
measure may be taken when a product is being imported into the territory of the other Party 
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in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause 
disturbances in a sector of the economy, particularly where these disturbances produce major 
social problems

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η έκθεση 
που υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
στις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους 
έως και το 2030, το κράτος μέλος θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές και 
εξωτερικές επιπτώσεις του. Η έκθεση που 
υποβλήθηκε το 2023 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022. Για τις 
άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ, η έκθεση θα 
καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος 2022.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 208 ΣΛΕΕ υποχρεώνει την ΕΕ να «λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας 
για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 
αναπτυσσόμενες χώρες».

Τροπολογία 86

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 

2. Η εξουσία έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104, 
119α και 141 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για χρονική περίοδο επτά ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή συντάσσει 
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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.

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.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στα άρθρα 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 
37, 41, 50, 78, 81, 104 και 141 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
τερματίζει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν 
ισχύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στα άρθρα 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119α και 141 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
τερματίζει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν 
ισχύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7, 12, 
15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 
104 και 141 αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν 
έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7, 12, 
15, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 
81, 104, 119α και 141 αρχίζει να ισχύει 
μόνο εάν δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
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κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, 
πριν από την παρέλευση εν λόγω χρονικού 
διαστήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να 
προβάλουν αντίρρηση. Με πρωτοβουλία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες.

κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, 
πριν από την παρέλευση εν λόγω χρονικού 
διαστήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να 
προβάλουν αντίρρηση. Με πρωτοβουλία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες.
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(ΕΓΤΑΑ)
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21.11.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΏΝ

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με 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))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nedzhmi Ali

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για το 2021-
2027 ένα σημαντικό τμήμα του 
προϋπολογισμού της Ένωσης θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να διατίθεται για τη 
γεωργία, η οποία αποτελεί κοινή πολιτική 
στρατηγικής σημασίας. Ως εκ τούτου, το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για την ΚΓΠ θα 
πρέπει να ανέλθει σε 383,255 δισ. EUR σε 



PE627.760v03-00 662/860 RR\1184165EL.docx

EL

τιμές 2018 (431,946 δισ. EUR σε 
τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, η 
συμβιβαστική τροπολογία αντικατοπτρίζει την τελευταία κατανομή του ΠΔΠ ανά πρόγραμμα, 
όπως προτείνεται από τους εισηγητές για το ΠΔΠ και εγκρίνεται στην ενδιάμεση έκθεση σχετικά 
με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 
—θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στις 14 Μαρτίου και στις 30 
Μαΐου 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο ψήφισμά του σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-
2027, τόνισε τη σημασία των οριζόντιων 
αρχών που θα πρέπει να διέπουν το ΠΔΠ 
2021-2027 και όλες τις συναφείς 
πολιτικές της Ένωσης. Το Κοινοβούλιο 
επαναβεβαίωσε, στο πλαίσιο αυτό, τη 
θέση του ότι η Ένωση πρέπει να 
εκπληρώσει τη δέσμευσή της να 
πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του 
ΟΗΕ και θεώρησε λυπηρή την έλλειψη 
σαφούς και ορατής δέσμευσης για τον 
σκοπό αυτόν στις εν λόγω προτάσεις. Ως 
εκ τούτου, το Κοινοβούλιο ζήτησε να 
ενσωματωθούν οι ΣΒΑ σε όλες τις 
πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ένωσης 
για το επόμενο ΠΔΠ. Τόνισε, επιπλέον, 
ότι η εξάλειψη των διακρίσεων είναι 
ουσιώδης για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της ΕΕ με στόχο τη 
διαμόρφωση μιας Ευρώπης χωρίς 
αποκλεισμούς και ζήτησε, ως εκ τούτου, 
να συμπεριλαμβάνονται η συνεκτίμηση 
της διάστασης του φύλου και δεσμεύσεις 
υπέρ της ισότητας των φύλων σε όλες τις 
ενωσιακές πολιτικές και πρωτοβουλίες 
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στο επόμενο ΠΔΠ. Το Κοινοβούλιο 
υπογράμμισε στο ψήφισμά του ότι, μετά 
τη Συμφωνία του Παρισιού, οι σχετικές 
με το κλίμα εγκάρσιες δαπάνες θα πρέπει 
να αυξηθούν σημαντικά σε σύγκριση με 
το σημερινό ΠΔΠ και να φτάσουν το 30 
% το συντομότερο δυνατό και το 
αργότερο έως το 2027.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Στο ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και 
τους ιδίους πόρους, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέφρασε τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής της 
2ας Μαΐου 2018 σχετικά με το ΠΔΠ για 
την περίοδο 2021-2027 οδηγεί απευθείας 
σε μείωση κατά 15 % όσον αφορά το 
επίπεδο της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής, και εξέφρασε την ιδιαίτερη 
αντίθεσή του προς οποιεσδήποτε ριζικές 
περικοπές θα επηρεάσουν αρνητικά τον 
χαρακτήρα και τους στόχους αυτής της 
πολιτικής. Εν προκειμένω, έθεσε επίσης 
υπό αμφισβήτηση την πρόταση για 
δραστική περικοπή του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης κατά περισσότερο από 25 %·

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς 

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς 



PE627.760v03-00 664/860 RR\1184165EL.docx

EL

αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο 
εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Στην ΚΓΠ που 
βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει 
τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές 
προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως 
προς την επίτευξη των στόχων και τον 
τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά 
δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο 
εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Στην ΚΓΠ που 
βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει 
τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές 
προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως 
προς την επίτευξη των στόχων και τον 
τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά 
δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Η ΚΓΠ 
συμβάλλει επίσης στην εκπλήρωση της 
δέσμευσης της Ένωσης και των κρατών 
μελών της όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Το μέλλον της γεωργίας θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην παραγωγή τροφίμων 
υψηλής ποιότητας, καθώς εκεί έγκειται 
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
Ευρώπης. Τα πρότυπα της Ένωσης θα 
πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν 
όπου αυτό είναι εφικτό, και θα πρέπει να 
προβλεφθούν μέτρα για την περαιτέρω 
αύξηση της μακροπρόθεσμης 
παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα της 
παραγωγής τροφίμων, καθώς και για την 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την 
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αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, 
ενισχύοντας έτσι τον ρόλο της Ένωσης 
ως παγκόσμιου ηγέτη.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι συνέργειες μεταξύ του ΕΓΤΑΑ και 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας από το 
ΕΓΤΑΑ, και ιδίως εκείνων που απορρέουν 
από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
για την «γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», που οδηγούν σε 
καινοτομίες στον γεωργικό τομέα και στις 
αγροτικές περιοχές.

(6) Οι συνέργειες μεταξύ του ΕΓΤΑΑ και 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
άλλες ενωσιακές πολιτικές και οι διεθνείς 
δεσμεύσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη 
βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας και της καινοτομίας από το 
ΕΓΤΑΑ, και ιδίως εκείνων που απορρέουν 
από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
για την «γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», που οδηγούν σε 
καινοτομίες στον γεωργικό τομέα και στις 
αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
δίκαιη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων 
μεταξύ των κρατών μελών και να 
καλυφθούν τα κενά μεταξύ των διάφορων 
περιφερειών της Ένωσης, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη αξιόπιστοι 
κοινωνικοοικονομικοί δείκτες και το 
κόστος παραγωγής. Από την άποψη αυτή, 
είναι ζωτικής σημασίας να 
εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για όλους τους γεωργούς 
στην Ένωση, λαμβανομένων υπόψη των 
τρωτών σημείων και των ιδιαιτεροτήτων 
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των οικονομιών μικρής κλίμακας, καθώς 
και να εφαρμοστούν μέτρα για την 
άμβλυνση της αστάθειας των τιμών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Για την επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης για το κλίμα, οι στόχοι σχετικά 
με τη δράση για το κλίμα θα πρέπει να 
αντιστοιχούν συνολικά σε τουλάχιστον 
25 % των δαπανών του προϋπολογισμού 
της ΕΕ για τη στήριξη των στόχων για το 
κλίμα κατά την περίοδο 2021-2027 του 
ΠΔΠ, και να τεθεί ετήσιος στόχος 30 % 
το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 
μέχρι το 2027. Προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα πρέπει να 
καθοριστούν στόχοι για τη δράση για το 
κλίμα σε νομοθετικές πράξεις που 
αφορούν συγκεκριμένα το πρόγραμμα, 
και να απαιτείται η εκ των προτέρων 
ειδική διάθεση κονδυλίων για όλες τις 
διαδικασίες προγραμματισμού και 
σχεδιασμού, και όχι ο εκ των υστέρων 
λογιστικός έλεγχος. Οι μηχανισμοί για την 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην 
κλιματική αλλαγή θα πρέπει να 
ενοποιηθούν με τη μεταρρύθμιση, τη 
διεύρυνση και τη συγκεντροποίηση του 
συστήματος των δεικτών του Ρίο, με 
σκοπό τη διαφοροποίηση μεταξύ 
μετριασμού και προσαρμογής, καθώς και 
μεταξύ τομέων, και με την 
πραγματοποίηση αξιολογήσεων στη βάση 
της αρχής «προτεραιότητα στην 
ενεργειακή απόδοση» στη διάρκεια του 
σχεδιασμού για επενδύσεις σε υποδομές, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό για τη 
διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 
καθώς και με την εφαρμογή σαφών 
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κριτηρίων αποκλεισμού. Τα πλαίσια 
επιδόσεων θα πρέπει να βασίζονται σε 
κατάλληλους και λεπτομερείς δείκτες 
επιδόσεων και αποτελεσμάτων, που 
δείχνουν το επίπεδο φιλοδοξίας και 
εξετάζουν τα αποτελέσματα με βάση την 
προοπτική των εθνικών αναγκών, στόχων 
και ευκαιριών.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Υπό το πρίσμα της ανάγκης 
γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος 
στον γεωργικό τομέα της Ένωσης και 
βελτίωσης της πρόσβασης σε 
χρηματοοικονομικά μέσα για ομάδες 
προτεραιότητας, ιδίως νεαρούς γεωργούς 
και νεοεισερχόμενους που παρουσιάζουν 
υψηλότερα ποσοστά κινδύνου, η χρήση 
της εγγύησης του InvestEU και ο 
συνδυασμός επιχορηγήσεων και 
χρηματοοικονομικών μέσων θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί. Δεδομένου ότι η χρήση 
χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των 
κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω 
των διαφορών στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του 
τραπεζικού τομέα, την ύπαρξη επισφαλών 
κεφαλαίων, την εξοικείωση των δημόσιων 
διοικήσεων και το πιθανό φάσμα των 
δικαιούχων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθορίσουν στο στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ τους κατάλληλους στόχους, τους 
δικαιούχους και τους προτιμησιακούς 
όρους, καθώς και άλλους πιθανούς 
κανόνες επιλεξιμότητας.

(42) Υπό το πρίσμα της ανάγκης 
γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος 
στον γεωργικό τομέα της Ένωσης και 
βελτίωσης της πρόσβασης σε 
χρηματοοικονομικά μέσα για ομάδες 
προτεραιότητας, ιδίως νεαρούς γεωργούς, 
γυναίκες και νεοεισερχόμενους που 
παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά 
κινδύνου, η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU και ο συνδυασμός 
επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών 
μέσων θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. 
Δεδομένου ότι η χρήση 
χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των 
κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω 
των διαφορών στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του 
τραπεζικού τομέα, την ύπαρξη επισφαλών 
κεφαλαίων, την εξοικείωση των δημόσιων 
διοικήσεων και το πιθανό φάσμα των 
δικαιούχων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθορίσουν στο στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ τους κατάλληλους στόχους, τους 
δικαιούχους και τους προτιμησιακούς 
όρους, καθώς και άλλους πιθανούς 
κανόνες επιλεξιμότητας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη 
σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους 
αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα 
στις πολιτικές της Ένωσης και στην 
επίτευξη ενός γενικού στόχου 25% των 
δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης 
για τη στήριξη των στόχων για το κλίμα. 
Οι δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ 
αναμένεται ότι θα συμβάλουν καλύπτοντας 
το 40 % του συνολικού χρηματοδοτικού 
κονδυλίου της ΚΓΠ στους στόχους για το 
κλίμα. Οι σχετικές δράσεις θα 
προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και της εφαρμογής του 
προγράμματος, και θα αξιολογούνται εκ 
νέου στο πλαίσιο των σχετικών 
αξιολογήσεων και επανεξετάσεων.

(52) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη 
σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους 
αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα 
στις πολιτικές της Ένωσης και στην 
επίτευξη ενός γενικού στόχου τουλάχιστον 
25% των δαπανών του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για τη στήριξη των στόχων για 
το κλίμα κατά την περίοδο 2021-2027 του 
ΠΔΠ, και ενός ετήσιου στόχου 30% το 
συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 
μέχρι το 2027. Οι δράσεις στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ αναμένεται ότι θα συμβάλουν 
καλύπτοντας το 45 % του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου της ΚΓΠ στους 
στόχους για το κλίμα. Οι σχετικές δράσεις 
θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και της εφαρμογής του 
προγράμματος, και θα αξιολογούνται εκ 
νέου στο πλαίσιο των σχετικών 
αξιολογήσεων και επανεξετάσεων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55α) Το νέο μοντέλο υλοποίησης δεν 
πρέπει να θέσει υπό αμφισβήτηση την 
ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς ούτε τον 
ιστορικά ευρωπαϊκό χαρακτήρα της 
ΚΓΠ, που πρέπει να εξακολουθήσει να 
είναι μια πραγματικά κοινή πολιτική, 
διασφαλίζοντας ευρωπαϊκή προσέγγιση 
και ισότιμους όρους ανταγωνισμού.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 79 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(79α) Μετά το 2020, η ΚΓΠ πρέπει να 
στηρίξει αποτελεσματικότερα τους 
γεωργούς, με στόχο την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των τιμών και των 
εισοδημάτων.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80α) Οι εμπορικές συμφωνίες που 
έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες, σε σχέση 
με τον γεωργικό τομέα, πρέπει να 
περιλαμβάνουν μηχανισμούς και ρήτρες 
διασφάλισης ώστε να εξασφαλίζονται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
γεωργών της ΕΕ και των γεωργών τρίτων 
χωρών και να προστατεύονται οι 
καταναλωτές.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο τίτλος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, ο τίτλος 
ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ και τα άρθρα 41 και 43 του 
κανονισμού (ΕΕ) [ΕΚ] [ΚΚΔ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου26 εφαρμόζονται στη στήριξη 
που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

2. Ο τίτλος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, ο τίτλος 
ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ και τα άρθρα 41 και 43 του 
κανονισμού (ΕΕ) [ΕΚ] [ΚΚΔ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου26 εφαρμόζονται στη στήριξη 
που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια 
μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και 
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των στρατηγικών σχεδίων.

_________________ _________________
26 Κανονισμός (ΕΕ) [.../...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [ημερομηνία] [πλήρης 
τίτλος] (ΕΕ L).

26 Κανονισμός (ΕΕ) [.../...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [ημερομηνία] [πλήρης 
τίτλος] (ΕΕ L).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της 
αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας, των 
τροφίμων και των αγροτικών περιοχών και 
συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων 
γενικών στόχων:

Η ΚΓΠ εξακολουθεί να είναι κοινή 
πολιτική της Ένωσης και 
χρηματοδοτείται επαρκώς ώστε να 
εκπληρωθούν οι στόχοι της και να 
επιτευχθούν οι φιλοδοξίες μιας 
αναθεωρημένης και αποτελεσματικής 
ΚΓΠ. Η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το 
ΕΓΤΑΑ αποσκοπεί στην περαιτέρω 
βελτίωση της αειφόρου ανάπτυξης της 
γεωργίας, των τροφίμων και των 
αγροτικών περιοχών και συμβάλλει στην 
επίτευξη των ακόλουθων γενικών στόχων:

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·

ζ) ενισχυμένη στήριξη των οικογενειακών 
εκμεταλλεύσεων, προσέλκυση γυναικών 
και νέων γεωργών και διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 
της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-
οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας·

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 
της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές, 
απομακρυσμένες, υποκείμενες σε 
φυσικούς περιορισμούς και ορεινές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-
οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 
της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-
οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας·

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, 
της ισότητας των φύλων, της αποφυγής 
των διακρίσεων και της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της βιο-οικονομίας 
και της βιώσιμης δασοκομίας·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την επιδίωξη των ειδικών στόχων, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
απλούστευση και την απόδοση της 
στήριξης της ΚΓΠ.

2. Κατά την επιδίωξη των ειδικών στόχων, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
απλούστευση και την απόδοση της 
στήριξης της ΚΓΠ. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι ο οικονομικός έλεγχος, ο 
έλεγχος επιδόσεων και οι λειτουργίες 
λογιστικού ελέγχου διεκπεραιώνονται με 
τα ίδια υψηλά πρότυπα συνεχούς 
βελτίωσης σε όλα τα κράτη μέλη, με 
πλήρη σεβασμό των αρχών της 
επικουρικότητας και της ευελιξίας.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 
στα άρθρα 5 και 6 παράγραφος 1 
αξιολογείται βάσει κοινών δεικτών που 
αφορούν τις εκροές, τα αποτελέσματα και 
τις επιπτώσεις. Το σύνολο των κοινών 
δεικτών περιλαμβάνει:

Η επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 
στα άρθρα 5 και 6 παράγραφος 1 
αξιολογείται με την εφαρμογή μιας 
προσέγγισης βασισμένης στα 
αποτελέσματα και βάσει κοινών δεικτών 
που αφορούν τις εκροές, τα αποτελέσματα 
και τις επιπτώσεις. Το σύνολο των κοινών 
δεικτών περιλαμβάνει:

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος που αποφασίζει να 
χορηγήσει τη βασική εισοδηματική 
στήριξη βάσει των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
διαχειρίζεται εθνικό απόθεμα.

1. Κάθε κράτος μέλος που αποφασίζει να 
χορηγήσει τη βασική εισοδηματική 
στήριξη βάσει των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
διαχειρίζεται εθνικό απόθεμα σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Το συνολικό ποσό της στήριξης της 
Ένωσης που προορίζεται για τύπους 
παρεμβάσεων για το ΕΓΤΕ δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2027 είναι 286,543 δισ. EUR 
σε τιμές 2018 (322,948 δισ. EUR σε 
τρέχουσες τιμές).
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, η 
συμβιβαστική τροπολογία αντικατοπτρίζει την τελευταία κατανομή του ΠΔΠ ανά πρόγραμμα, 
όπως προτείνεται από τους εισηγητές για το ΠΔΠ και εγκρίνεται στην ενδιάμεση έκθεση σχετικά 
με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 
—θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Το συνολικό ποσό της στήριξης της 
Ένωσης που προορίζεται για τύπους 
παρεμβάσεων για το ΕΓΤΕ δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού για την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2027 είναι 96,712 δισ. EUR 
σε τιμές 2018 (108,999 δισ. EUR σε 
τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, η 
συμβιβαστική τροπολογία αντικατοπτρίζει την τελευταία κατανομή του ΠΔΠ ανά πρόγραμμα, 
όπως προτείνεται από τους εισηγητές για το ΠΔΠ και εγκρίνεται στην ενδιάμεση έκθεση σχετικά 
με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 
—θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας.

.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συνολικό ποσό της στήριξης 
της Ένωσης που προορίζεται για τύπους 
παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την 

διαγράφεται
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περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2027 είναι 78 811 
εκατομμύρια EUR, σε τρέχουσες τιμές, 
σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 202738.
__________________
38 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου 
για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 
2021-2027 Ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών, COM (2018) 
322 τελικό.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το 0,25 % των πόρων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 προορίζεται για τη 
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 
τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 7 
του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιου 
κανονισμού], συμπεριλαμβανομένων του 
ευρωπαϊκού δικτύου για την Κοινή 
Γεωργική Πολιτική, που αναφέρεται στο 
άρθρο 113 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, και της Ευρωπαϊκής 
Σύμπραξης καινοτομίας για τη γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, που 
αναφέρεται στο άρθρο 114 του παρόντος 
κανονισμού. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
ενδέχεται να αφορούν προηγούμενες και 
επόμενες περιόδους του στρατηγικού 
σχεδίου για την ΚΓΠ.

2. Το 0,25 % των πόρων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 79 
προορίζεται για τη χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων τεχνικής βοήθειας με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
(ΕΕ) [οριζόντιου κανονισμού], 
συμπεριλαμβανομένων του ευρωπαϊκού 
δικτύου για την Κοινή Γεωργική Πολιτική, 
που αναφέρεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, 
και της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
καινοτομίας για τη γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, που 
αναφέρεται στο άρθρο 114 του παρόντος 
κανονισμού. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
ενδέχεται να αφορούν προηγούμενες και 
επόμενες περιόδους του στρατηγικού 
σχεδίου για την ΚΓΠ.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Βάσει της ανάλυσης σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις 
ευκαιρίες και τις απειλές (ΠΑΕΑ) που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
ενδιάμεση αξιολόγηση για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
τη συνάφεια, τη συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ μέχρι το τέλος του τρίτου έτους 
μετά την έναρξη εφαρμογής των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι. Η 
Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες 
τις σχετικές πληροφορίες που είναι ήδη 
διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο [128] 
του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού].

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
ενδιάμεση αξιολόγηση για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
τη συνάφεια, τη συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ, καθώς και τη χρησιμοποίηση 
από τα κράτη μέλη των μεταβιβάσεων 
μεταξύ των άμεσων ενισχύσεων και των 
κατανομών του ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με το 
άρθρο 90 του παρόντος κανονισμού, 
μέχρι το τέλος του τρίτου έτους μετά την 
έναρξη εφαρμογής των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη 
τους δείκτες που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι. Η Επιτροπή μπορεί να 
χρησιμοποιήσει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες 
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σύμφωνα με το άρθρο [128] του [νέου 
δημοσιονομικού κανονισμού].

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή προβαίνει σε εκ των 
υστέρων αξιολόγηση για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
τη συνάφεια, τη συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία της Ένωσης στο ΕΓΤΕ 
και στο ΕΓΤΑΑ.

3. Η Επιτροπή προβαίνει σε εκ των 
υστέρων αξιολόγηση για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
τη συνάφεια, τη συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία της Ένωσης στο ΕΓΤΕ 
και στο ΕΓΤΑΑ, καθώς και τη 
χρησιμοποίηση από τα κράτη μέλη των 
μεταβιβάσεων μεταξύ των άμεσων 
ενισχύσεων και των κατανομών του 
ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
παρόντος κανονισμού.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος 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)

Έγγραφα αναφοράς COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI
11.6.2018

Γνωμοδότηση της
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
    Ημερομηνία ορισμού

Nedzhmi Ali
11.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή 26.9.2018

Ημερομηνία έγκρισης 21.11.2018

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

27
4
2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, 
Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider 
Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika 
Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, 
Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi 
Solé, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle 
Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, 
Stanisław Żółtek

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey 
Novakov, Tomáš Zdechovský



PE627.760v03-00 678/860 RR\1184165EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27 +

ALDE Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR Zbigniew Kuźmiuk

PPE Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, 
Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, 
Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, Iris Hoffmann, John Howarth, 
Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, 
Tiemo Wölken

VERTS/ALE Indrek Tarand

4 -

ECR Bernd Kölmel

ENF André Elissen, Stanisław Żółtek

NI Ελευθέριος Συναδινός

2 0

VERTS/ALE Jordi Solé, Monika Vana

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή



RR\1184165EL.docx 679/860 PE627.760v03-00

EL

30.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
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))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Joachim Zeller

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού επικροτεί τον στόχο που επιδιώκει η Επιτροπή για 
μετάβαση από ένα μοντέλο υλοποίησης της ΚΓΠ βασισμένο στη συμμόρφωση σε ένα 
μοντέλο βάσει επιδόσεων. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο στη γνωμοδότησή του 7/2018, η πρόταση δεν περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία 
ενός αποτελεσματικού συστήματος επιδόσεων. «Η έλλειψη σαφών, συγκεκριμένων και 
ποσοτικώς προσδιορισμένων στόχων της ΕΕ δημιουργεί αβεβαιότητα όσον αφορά τον τρόπο 
αξιολόγησης από την Επιτροπή των στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών για την ΚΓΠ. 
Σημαίνει επίσης ότι η επίτευξη των στόχων της ΕΕ δεν είναι μετρήσιμη» (γνώμη αριθ. 7/2018 
του ΕΕΣ, σημείο 8). 

Είναι επίσης λυπηρό το γεγονός ότι το προτεινόμενο πλαίσιο παρέχει μάλλον ανεπαρκή 
κίνητρα για επιδόσεις. Υπάρχει το ενδεχόμενο η απόκλιση από τους στόχους να είναι 
σημαντική ενώ ο αντίκτυπος στη χρηματοδότηση της ΕΕ θα είναι μικρός. Οι επιτυχείς 
επιδόσεις θα μπορούσαν στην καλύτερη περίπτωση να ενεργοποιήσουν μια οριακή 
πριμοδότηση «επιδόσεων».

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

– σαφείς, συγκεκριμένοι και ποσοτικώς προσδιορισμένοι στόχοι της ΕΕ, των οποίων η 
επίτευξη μπορεί να μετρηθεί, 

– μέτρα σαφώς συνδεδεμένα με τους στόχους, 
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– πλήρως ανεπτυγμένη δέσμη δεικτών εκροής, αποτελέσματος και αντικτύπου, 
– υποχρέωση συλλογής, από τα κράτη μέλη, αξιόπιστων και συγκρίσιμων στατιστικών 

στοιχείων σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα των γεωργών, 
– διαφανή κριτήρια αξιολόγησης του περιεχομένου και της ποιότητας των στρατηγικών 

σχεδίων για την ΚΓΠ, 
– ενισχύσεις βάσει επιδόσεων στα κράτη μέλη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς 
αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο 
εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Στην ΚΓΠ που 
βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει 
τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές 
προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως 
προς την επίτευξη των στόχων και τον 
τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά 
δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς 
αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο 
εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου, ιδίως για τους 
τελικούς δικαιούχους. Στην ΚΓΠ που 
βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει 
τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές 
προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως 
προς την επίτευξη των στόχων και τον 
τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα , ενώ 
διασφαλίζει ότι δεν υπονομεύεται ο 
κοινός χαρακτήρας της ΚΓΠ, καθιστά 
παράλληλα δυνατή την καλύτερη 
συνεκτίμηση των τοπικών συνθηκών και 
αναγκών, με την κατάλληλη προσαρμογή 
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της στήριξης για τη μεγιστοποίηση της 
συμβολής στην επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για τη διατήρηση των ουσιωδών 
στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης ώστε να 
διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα μεταξύ 
των αποφάσεων των κρατών μελών, χωρίς 
ωστόσο να περιοριστούν τα κράτη μέλη 
για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, 
πρέπει να καθοριστεί ένας ορισμός 
πλαισίου για την «γεωργική έκταση». Οι 
σχετικοί ορισμοί πλαισίου για τις 
"αρόσιμες εκτάσεις", τις "μόνιμες 
καλλιέργειες" και τους "μόνιμους 
λειμώνες" θα πρέπει να καθοριστούν με 
τέτοιο ευρύ τρόπο ώστε να επιτρέψουν στα 
κράτη μέλη να καθορίσουν τους περαιτέρω 
ορισμούς σύμφωνα με τις τοπικές 
συνθήκες. Ο ορισμός πλαισίου για τις 
«αρόσιμες εκτάσεις» πρέπει να καθοριστεί 
κατά τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να καλύπτουν διαφορετικές μορφές 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συστήματος όπως η γεωργική και η 
καλλιεργήσιμη έκταση με θάμνους και 
δέντρα. Για αυτό το λόγο πρέπει να 
συμπεριληφθούν και οι εκτάσεις που 
βρίσκονται σε αγρανάπαυση ώστε να 
διασφαλιστεί η αποσυνδεδεμένη φύση των 
παρεμβάσεων. Ο ορισμός πλαισίου για τις 
«μόνιμες καλλιέργειες» πρέπει να 
περιλαμβάνει τόσο τις εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται πραγματικά για την 
παραγωγή όσο και τις εκτάσεις, καθώς και 
τα φυτώρια και τα δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη. Ο ορισμός του πλαισίου για 
τους "μόνιμους λειμώνες" θα πρέπει να 
καθοριστεί κατά τέτοιο τρόπο που να 

(5) Για τη διατήρηση των ουσιωδών 
στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης ώστε να 
διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα μεταξύ 
των αποφάσεων των κρατών μελών, χωρίς 
ωστόσο να περιοριστούν τα κράτη μέλη 
για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, 
πρέπει να καθοριστεί ένας ορισμός 
πλαισίου για την «γεωργική έκταση». Οι 
σχετικοί ορισμοί πλαισίου για τις 
"αρόσιμες εκτάσεις", τις "μόνιμες 
καλλιέργειες" και τους "μόνιμους 
λειμώνες" θα πρέπει να καθοριστούν με 
τέτοιο ευρύ τρόπο ώστε να επιτρέψουν στα 
κράτη μέλη να καθορίσουν τους περαιτέρω 
ορισμούς σύμφωνα με τις τοπικές 
συνθήκες. Ο ορισμός πλαισίου για τις 
«αρόσιμες εκτάσεις» πρέπει να καθοριστεί 
κατά τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να καλύπτουν διαφορετικές μορφές 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συστήματος όπως η γεωργική και η 
καλλιεργήσιμη έκταση με θάμνους και 
δέντρα. Για αυτό το λόγο πρέπει να 
συμπεριληφθούν και οι εκτάσεις που 
βρίσκονται σε αγρανάπαυση ώστε να 
διασφαλιστεί η αποσυνδεδεμένη φύση των 
παρεμβάσεων. Ο ορισμός πλαισίου για τις 
«μόνιμες καλλιέργειες» πρέπει να 
περιλαμβάνει τόσο τις εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται πραγματικά για την 
παραγωγή όσο και τις εκτάσεις, καθώς και 
τα φυτώρια και τα δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη. Ο ορισμός του πλαισίου για 
τους "μόνιμους λειμώνες" θα πρέπει να 
καθοριστεί κατά τέτοιο τρόπο που να 
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επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν 
περαιτέρω κριτήρια και να τους επιτρέπει 
επίσης να συμπεριλαμβάνουν και άλλα 
είδη εκτός από χόρτα ή άλλες ποώδεις 
χορτονομές στις οποίες μπορούν να 
βοσκήσουν ή στις οποίες θα μπορούν να 
παράγουν ζωοτροφές, είτε αυτές 
χρησιμοποιούνται για πραγματική 
παραγωγή είτε όχι.

επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν 
περαιτέρω κριτήρια και να τους επιτρέπει 
επίσης να συμπεριλαμβάνουν και άλλα 
είδη εκτός από τα αγρωστώδη ή άλλα 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά που 
προσφέρονται για βοσκή, να παρέχουν 
κτηνοτροφικές εκτάσεις για επικονιαστές, 
ή στις οποίες θα μπορούν να παράγουν 
ζωοτροφές, είτε αυτές χρησιμοποιούνται 
για πραγματική παραγωγή είτε όχι.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι επιδόσεις της ΚΓΠ, η 
στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να 
στοχεύει στους πραγματικούς γεωργούς. 
Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει 
κοινή προσέγγιση σε ότι αφορά αυτή τη 
στήριξη, θα πρέπει να καθοριστεί ένας 
ορισμός πλαισίου για τον «πραγματικό 
γεωργό» με τα ουσιαστικά στοιχεία που 
πρέπει να διαθέτει. Βάσει του πλαισίου 
αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται 
πραγματικοί γεωργοί βάσει 
προϋποθέσεων όπως οι δοκιμές 
εισοδήματος, η εισροή γεωργικής 
εργασίας, το αντικείμενο της επιχείρησης 
και η εγγραφή στα μητρώα. Επίσης, δεν 
θα πρέπει να αποκλείει τη στήριξη 
πολυπαραγωγών γεωργών που 
δραστηριοποιούνται σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις αλλά ασχολούνται και με 
μη γεωργικές δραστηριότητες εκτός της 
εκμετάλλευσής τους, καθώς οι πολλαπλές 
δραστηριότητές τους συχνά ενισχύουν τον 
κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών 
περιοχών.

(9) Προκειμένου να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι επιδόσεις της ΚΓΠ, η 
στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να 
στοχεύει στους γεωργούς που ασκούν 
γεωργική δραστηριότητα στις γεωργικές 
εκτάσεις της εκμετάλλευσής τους. 
Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει 
κοινή προσέγγιση σε ότι αφορά αυτή τη 
στήριξη, θα πρέπει να καθοριστεί ένας 
ορισμός πλαισίου για τον «γεωργό» με τα 
ουσιαστικά στοιχεία που πρέπει να 
διαθέτει, καθώς και σαφής ορισμός του 
«γεωργού» για τους σκοπούς του 
καθορισμού της επιλεξιμότητας για 
στήριξη. Βάσει του πλαισίου αυτού, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ποιοι 
γεωργοί είναι επιλέξιμοι για στήριξη· 
δεδομένου ότι η κατεύθυνση της 
πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη έχει 
ενθαρρύνει τους γεωργούς να 
διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές 
τους έξω από τη γεωργική εκμετάλλευση, 
αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει τη 
στήριξη πολυπαραγωγών γεωργών που 
δραστηριοποιούνται σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις αλλά ασχολούνται και με 
μη γεωργικές δραστηριότητες εκτός της 
εκμετάλλευσής τους, καθώς οι πολλαπλές 
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δραστηριότητές τους συχνά ενισχύουν τον 
κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών 
περιοχών.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του γεωργού θα πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο ΕΕ για τους σκοπούς του 
καθορισμού της επιλεξιμότητας των ενισχύσεων προκειμένου να διασφαλίζονται ίσοι όροι 
ανταγωνισμού. Η χρήση του όρου «γεωργός» δεν θα πρέπει να συνδεθεί με όρους που θέτουν 
υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητά του. Η διαγραφή του όρου «πραγματικός» θα εφαρμοστεί στο 
σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή μεταξύ των τύπων παρεμβάσεων 
άμεσων ενισχύσεων και των τύπων 
παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης κατά 
την επίτευξη του στόχου της ανανέωσης 
των γενεών, θα πρέπει να καθοριστεί σε 
επίπεδο Ένωσης ένα ορισμός πλαισίου για 
τον «νεαρό αγρότη» με τα ουσιαστικά 
στοιχεία που πρέπει να διαθέτει.

(10) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή μεταξύ τύπων παρεμβάσεων 
άμεσης ενίσχυσης και τύπων 
παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης κατά 
την επίτευξη του στόχου της ανανέωσης 
των γενεών ο οποίος είναι καίριας 
σημασίας, θα πρέπει να καθοριστεί σε 
επίπεδο Ένωσης ένα ορισμός πλαισίου για 
τον «νεαρό αγρότη» με τα ουσιαστικά 
γενικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει, τα 
οποία δεν θα πρέπει να είναι περιοριστικά 
προκειμένου να διευκολύνονται οι 
νεοεισερχόμενοι στη γεωργία και να 
αποτυπώνεται η επιτόπια 
πραγματικότητα στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Τα προηγούμενα καθεστώτα στήριξης στον τομέα ήταν υπερβολικά περιοριστικά και είχαν ως 
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των νεαρών αγροτών από τη στήριξη.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Μια εξυπνότερη, πιο σύγχρονη και 
βιώσιμη ΚΓΠ πρέπει να ενστερνιστεί την 
έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να 
υπηρετήσει τη πολυ-λειτουργικότητα των 
συστημάτων γεωργίας, δασοκομίας και 
τροφίμων της Ένωσης, να επενδύσει στην 
τεχνολογική ανάπτυξη και την 
ψηφιοποίηση καθώς και να βελτιώσει την 
πρόσβαση σε σωστές, αμερόληπτες, 
συναφείς και νέες γνώσεις.

(12) Μια εξυπνότερη, πιο σύγχρονη και 
βιώσιμη ΚΓΠ πρέπει να ενστερνιστεί την 
έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να 
υπηρετήσει τη πολυ-λειτουργικότητα των 
συστημάτων γεωργίας, 
γεωργοδασοκομίας, δασοκομίας και 
τροφίμων της Ένωσης, να επενδύσει στην 
τεχνολογική ανάπτυξη και την 
ψηφιοποίηση καθώς και να βελτιώσει την 
πρόσβαση σε σωστές, αμερόληπτες, 
συναφείς και νέες γνώσεις.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι άμεσες ενισχύσεις 
εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδες 
στοιχείο για την εξασφάλιση δίκαιης 
εισοδηματικής στήριξης των γεωργών, 
προκειμένου να προωθηθεί ένας έξυπνος 
και ανθεκτικός γεωργικός τομέας. Ομοίως, 
είναι απαραίτητες οι επενδύσεις για την 
αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισμό, την 
καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τη 
βελτίωση της ανταμοιβής της γεωργικής 
αγοράς.

(14) Οι άμεσες ενισχύσεις που είναι 
αξιόπιστες, δίκαιες και αμερόληπτες 
εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδες 
στοιχείο για την εξασφάλιση 
εισοδηματικής στήριξης των γεωργών, 
προκειμένου να προωθηθεί ένας έξυπνος 
και ανθεκτικός γεωργικός τομέας. Ομοίως, 
είναι απαραίτητες οι επενδύσεις για την 
αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, την ενίσχυση της θέσης 
των γεωργών στην αλυσίδα τροφίμων, 
τον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία, τη 
διαφοροποίηση και την υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
ανταμοιβής της γεωργικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις της ΚΓΠ πρέπει να είναι αμερόληπτες και δίκαιες προκειμένου να διασφαλίζεται 
συνεχής δημόσια στήριξη.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η νομοθεσία της Ένωσης πρέπει να 
προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θέτουν προϋποθέσεις στο ελάχιστο 
εμβαδόν για τη λήψη αποσυνδεδεμένων 
ενισχύσεων στο στρατηγικό τους σχέδιο 
για την ΚΓΠ. Οι απαιτήσεις και 
προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να 
συνδέονται με την ανάγκη αποφυγής της 
υπερβολικής διοικητικής επιβάρυνσης που 
προκαλείται από τη διαχείριση 
πολυάριθμων πληρωμών μικρών ποσών 
και από τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής συμβολής της στήριξης 
στους στόχους της ΚΓΠ στους οποίους 
συμβάλλουν οι αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις. Προκειμένου να διασφαλισθεί 
ένα ελάχιστο επίπεδο στήριξης του 
γεωργικού εισοδήματος για όλους τους 
πραγματικούς γεωργούς, καθώς και να 
τηρηθεί ο στόχος της Συνθήκης για τη 
διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για 
τη γεωργική κοινότητα, θα πρέπει να 
καθοριστεί μια ετήσια αποσυνδεδεμένη 
ενίσχυση ανά περιοχή ως είδος 
παρέμβασης στη «βασική εισοδηματική 
στήριξη για τη βιωσιμότητα». Για την 
καλύτερη στόχευση της εν λόγω στήριξης, 
τα ποσά των ενισχύσεων δύνανται να 
διαφοροποιηθούν, ανά ομάδες περιοχών, 
βάσει κοινωνικοοικονομικών ή/και 
γεωπονικών συνθηκών. Προκειμένου να 
αποφευχθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις 
για το εισόδημα των γεωργών, τα κράτη 
μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
εφαρμόσουν τη βασική εισοδηματική 
στήριξη για την αειφορία με βάση τα 
δικαιώματα ενίσχυσης. Στην περίπτωση 
αυτή, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω σύγκλιση 
θα πρέπει να είναι ανάλογη με την αξία 
που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο των 
καθεστώτων βασικών ενισχύσεων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
πληρωμές για γεωργικές πρακτικές που 

(26) Η νομοθεσία της Ένωσης πρέπει να 
προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θέτουν προϋποθέσεις στο ελάχιστο 
εμβαδόν για τη λήψη αποσυνδεδεμένων 
ενισχύσεων στο στρατηγικό τους σχέδιο 
για την ΚΓΠ. Οι απαιτήσεις και 
προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να 
συνδέονται με την ανάγκη αποφυγής της 
υπερβολικής διοικητικής επιβάρυνσης που 
προκαλείται από τη διαχείριση 
πολυάριθμων πληρωμών μικρών ποσών 
και από τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής συμβολής της στήριξης 
στους στόχους της ΚΓΠ στους οποίους 
συμβάλλουν οι αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις. Προκειμένου να διασφαλισθεί 
ένα ελάχιστο επίπεδο στήριξης του 
γεωργικού εισοδήματος για όλους τους 
πραγματικούς γεωργούς, καθώς και να 
τηρηθεί ο στόχος της Συνθήκης για τη 
διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για 
τη γεωργική κοινότητα, θα πρέπει να 
καθοριστεί μια ετήσια αποσυνδεδεμένη 
ενίσχυση ανά περιοχή ως είδος 
παρέμβασης στη «βασική εισοδηματική 
στήριξη για τη βιωσιμότητα». Για την 
καλύτερη στόχευση της εν λόγω στήριξης, 
τα ποσά των ενισχύσεων δύνανται να 
διαφοροποιηθούν, ανά ομάδες περιοχών, 
βάσει κοινωνικοοικονομικών ή/και 
γεωπονικών συνθηκών. Προκειμένου να 
αποφευχθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις 
για το εισόδημα των γεωργών, τα κράτη 
μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
εφαρμόσουν τη βασική εισοδηματική 
στήριξη για την αειφορία με βάση τα 
δικαιώματα ενίσχυσης. Στην περίπτωση 
αυτή, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω σύγκλιση 
θα πρέπει να είναι ανάλογη με την αξία 
που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο των 
καθεστώτων βασικών ενισχύσεων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
πληρωμές για γεωργικές πρακτικές που 
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είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να επιτύχουν περαιτέρω σύγκλιση 
προκειμένου να συνεχίσουν να 
απομακρύνονται σταδιακά από ιστορικές 
αξίες.

είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να επιτύχουν περαιτέρω σύγκλιση 
προκειμένου να προχωρήσουν σταδιακά 
σε πλήρη σύγκλιση έως το 2026.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ισότιμη μεταχείριση των γεωργών στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, δεν δικαιολογείται πλέον η καταβολή 
ενισχύσεων στους γεωργούς για γεωργικές δραστηριότητες βάσει των ετών αναφοράς 2000 - 
2002.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Υπό το πρίσμα της ανάγκης 
γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος 
στον γεωργικό τομέα της Ένωσης και 
βελτίωσης της πρόσβασης σε 
χρηματοοικονομικά μέσα για ομάδες 
προτεραιότητας, ιδίως νεαρούς γεωργούς 
και νεοεισερχόμενους που παρουσιάζουν 
υψηλότερα ποσοστά κινδύνου, η χρήση 
της εγγύησης του InvestEU και ο 
συνδυασμός επιχορηγήσεων και 
χρηματοοικονομικών μέσων θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί. Δεδομένου ότι η χρήση 
χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των 
κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω 
των διαφορών στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του 
τραπεζικού τομέα, την ύπαρξη επισφαλών 
κεφαλαίων, την εξοικείωση των δημόσιων 
διοικήσεων και το πιθανό φάσμα των 
δικαιούχων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθορίσουν στο στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ τους κατάλληλους στόχους, τους 
δικαιούχους και τους προτιμησιακούς 
όρους, καθώς και άλλους πιθανούς 
κανόνες επιλεξιμότητας.

(42) Υπό το πρίσμα της ανάγκης 
γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος 
στον γεωργικό τομέα της Ένωσης και 
βελτίωσης της πρόσβασης σε 
χρηματοοικονομικά μέσα για ομάδες 
προτεραιότητας, ιδίως νεαρούς γεωργούς 
και νεοεισερχόμενους που παρουσιάζουν 
υψηλότερα ποσοστά κινδύνου, θα πρέπει 
να καταστεί διαθέσιμη η χρήση της 
εγγύησης του InvestEU και ο συνδυασμός 
επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών 
μέσων, με παράλληλη τήρηση των 
κανόνων περί συνετού δανεισμού και 
αποθάρρυνση του μη βιώσιμου 
δανεισμού. Δεδομένου ότι η χρήση 
χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των 
κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω 
των διαφορών στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του 
τραπεζικού τομέα, την ύπαρξη επισφαλών 
κεφαλαίων, την εξοικείωση των δημόσιων 
διοικήσεων και το πιθανό φάσμα των 
δικαιούχων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθορίσουν στο στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ τους κατάλληλους στόχους, τους 
δικαιούχους και τους προτιμησιακούς 
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όρους, καθώς και άλλους πιθανούς 
κανόνες επιλεξιμότητας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η έννοια της «γεωργικής 
δραστηριότητας» ορίζεται κατά τρόπον 
ώστε να περιλαμβάνει τόσο την παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δενδρυλλίων 
περιοδικής υλοτόμησης και του 
βαμβακιού, όσο και τη διατήρηση της 
γεωργικής έκτασης σε κατάσταση που την 
καθιστά κατάλληλη για βόσκηση ή 
καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές 
ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών 
μεθόδων και μηχανημάτων·

α) η έννοια της «γεωργικής 
δραστηριότητας» ορίζεται κατά τρόπον 
ώστε να περιλαμβάνει τόσο την παραγωγή 
γεωργικών εμπορευμάτων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της 
ΣΛΕΕ, επιπλέον της παραγωγής 
δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών 
οικοσυστήματος από τη γεωργική 
έκταση, συμπεριλαμβανομένων των 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης και 
του βαμβακιού, όσο και τη διατήρηση της 
γεωργικής έκτασης σε κατάσταση που την 
καθιστά κατάλληλη για βόσκηση ή 
καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές 
ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών 
μεθόδων και μηχανημάτων·

Αιτιολόγηση

Η γεωργική παραγωγή είναι πολύ ευρύτερη από την παραγωγή προϊόντων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, 
µόνιµων βοσκότοπων ή µόνιµων 
καλλιεργειών. Οι όροι «αρόσιμες 
εκτάσεις», «μόνιμες καλλιέργειες» και 
«μόνιμοι βοσκότοποι» καθορίζονται 
περαιτέρω από τα κράτη μέλη εντός του 
ακόλουθου πλαισίου:

β) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, 
µόνιµων καλλιεργειών, μόνιμων 
βοσκότοπων και γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων. Οι όροι «αρόσιμες 
εκτάσεις», «μόνιμες καλλιέργειες», 
«μόνιμοι βοσκότοποι» και 
«γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
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καθορίζονται περαιτέρω από τα κράτη 
μέλη εντός του ακόλουθου πλαισίου:

Αιτιολόγηση

Η γεωργοδασοκομία πρέπει να ενσωματωθεί στη γεωργική πολιτική και να εξομοιωθεί με άλλες 
χρήσεις της γης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ως «μόνιμες καλλιέργειες» 
νοούνται οι μη εναλλασσόμενες 
καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους 
βοσκότοπους και τους μόνιμους λειμώνες, 
οι οποίες καταλαμβάνουν τη γη για 
περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και 
αποδίδουν επαναλαμβανόμενες 
συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των 
φυτωρίων καθώς και των πρεμνοφυών 
δασών μικρού περίτροπου χρόνου·

ii) ως «μόνιμες καλλιέργειες» 
νοούνται οι μη εναλλασσόμενες 
καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους 
βοσκότοπους και τους μόνιμους λειμώνες, 
οι οποίες καταλαμβάνουν τη γη για 
περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και 
αποδίδουν επαναλαμβανόμενες 
συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων, των 
φυτωρίων καθώς και των πρεμνοφυών 
δασών μικρού περίτροπου χρόνου·

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 
που δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή περισσότερο και 
χρησιμοποιούνται για τη καλλιέργεια 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένο). Μπορεί να περιλαμβάνει 
άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα 
που προσφέρονται για βοσκλή·

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 
που δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή περισσότερο και 
χρησιμοποιούνται για τη καλλιέργεια 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένο). Ο ορισμός πλαισίου του 
«μόνιμου βοσκότοπου» θα πρέπει να 
καθοριστεί κατά τρόπο που να επιτρέπει 
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στα κράτη μέλη να καθορίζουν 
περαιτέρω κριτήρια και να 
συμπεριλαμβάνουν και άλλα είδη εκτός 
από τα αγρωστώδη ή άλλα ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά που προσφέρονται για 
βοσκή ή για την παραγωγή ζωοτροφών ή 
ως κτηνοτροφικές εκτάσεις για 
επικονιαστές, είτε αυτές 
χρησιμοποιούνται για πραγματική 
παραγωγή είτε όχι·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των μόνιμων βοσκότοπων πρέπει να είναι αρκετά ευρύς ώστε να περιλαμβάνει 
διάφορες καταστάσεις και διάφορες χρήσεις των κτηνοτροφικών εκτάσεων σε κάθε κράτος 
μέλος.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) ως γεωργοδασοκομικά συστήματα 
νοούνται τα συστήματα χρήσης γης στα 
οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με 
τη γεωργία στην ίδια έκταση·

Αιτιολόγηση

Η γεωργοδασοκομία θα πρέπει να ενσωματωθεί στη γεωργική πολιτική και να εξομοιωθεί με 
άλλες χρήσεις γης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή έχει δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι με 
σκοπό την προσαρμογή των κοινών 

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι με 
σκοπό την προσαρμογή των κοινών 
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δεικτών επιδόσεων, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η 
πείρα από την εφαρμογή τους ή η 
προσθήκη νέων.

δεικτών επιδόσεων, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων ώστε να ληφθούν υπόψη η 
πείρα από την εφαρμογή τουςκαι οι 
παρατηρήσεις του ΕΕΣ στη γνώμη του 
αριθ. 7/2018, παράρτημα Ι, και, κατά 
περίπτωση, την προσθήκη νέων δεικτών.

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρει το ΕΕΣ, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία ενός 
αποτελεσματικού συστήματος επιδόσεων και, ειδικότερα, μια συνεκτική δέσμη δεικτών εκροής, 
αποτελέσματος και αντικτύπου.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τη χρήση βέλτιστων πρακτικών 
γεωργοδασοκομίας τόσο σε γεωργικές 
όσο και σε δασικές εκτάσεις·

Αιτιολόγηση

Οι πρακτικές γεωργοδασοκομίας έχουν πολλά οφέλη για το περιβάλλον και αυξάνουν την 
ανθεκτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά τουλάχιστον 25 % για το 
τμήμα μεταξύ 60 000 EUR και 
75 000 EUR·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η επιβολή μειώσεων/ανώτατων ορίων στις άμεσες ενισχύσεις οδηγεί σε τυχαία κίνητρα που δεν 
στηρίζουν τη δομική ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η μείωση των άμεσων 
ενισχύσεων άνω των 60 000 ευρώ δεν επηρεάζει μόνο τις πολύ μεγάλες μονάδες, αλλά και τις 
μονάδες μεσαίου μεγέθους που επίσης επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις και να 
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επεκταθούν. Εάν εφαρμοστούν τα προτεινόμενα ανώτατα όρια του άρθρου 15, θα μπορούσαν 
επίσης να δημιουργήσουν ένα κίνητρο για τον διαχωρισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με 
τρόπο που δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος. Ο υπολογισμός των μισθών και των σχετικών 
εισφορών θα μπορούσε να προκαλέσει διοικητικό φόρτο τόσο στους γεωργούς όσο και στα 
κράτη μέλη. Χρειάζεται απλούστευση.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά τουλάχιστον 50 % για το 
τμήμα μεταξύ 75 000 EUR και 
90 000 EUR·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η επιβολή μειώσεων/ανώτατων ορίων στις άμεσες ενισχύσεις οδηγεί σε τυχαία κίνητρα που δεν 
στηρίζουν τη δομική ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η μείωση των άμεσων 
ενισχύσεων άνω των 60 000 ευρώ δεν επηρεάζει μόνο τις πολύ μεγάλες μονάδες, αλλά και τις 
μονάδες μεσαίου μεγέθους που επίσης επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις και να 
επεκταθούν. Εάν εφαρμοστούν τα προτεινόμενα ανώτατα όρια του άρθρου 15, θα μπορούσαν 
επίσης να δημιουργήσουν ένα κίνητρο για τον διαχωρισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με 
τρόπο που δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος. Ο υπολογισμός των μισθών και των σχετικών 
εισφορών θα μπορούσε να προκαλέσει διοικητικό φόρτο τόσο στους γεωργούς όσο και στα 
κράτη μέλη. Χρειάζεται απλούστευση.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά τουλάχιστον 75 % για το 
τμήμα μεταξύ 90 000 EUR και 
100 000 EUR·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η επιβολή μειώσεων/ανώτατων ορίων στις άμεσες ενισχύσεις οδηγεί σε τυχαία κίνητρα που δεν 
στηρίζουν τη δομική ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η μείωση των άμεσων 
ενισχύσεων άνω των 60 000 ευρώ δεν επηρεάζει μόνο τις πολύ μεγάλες μονάδες, αλλά και τις 
μονάδες μεσαίου μεγέθους που επίσης επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις και να 
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επεκταθούν. Εάν εφαρμοστούν τα προτεινόμενα ανώτατα όρια του άρθρου 15, θα μπορούσαν 
επίσης να δημιουργήσουν ένα κίνητρο για τον διαχωρισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με 
τρόπο που δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος. Ο υπολογισμός των μισθών και των σχετικών 
εισφορών θα μπορούσε να προκαλέσει διοικητικό φόρτο τόσο στους γεωργούς όσο και στα 
κράτη μέλη. Χρειάζεται απλούστευση.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά 100 % για το ποσό που 
υπερβαίνει τα 100 000 EUR.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η επιβολή μειώσεων/ανώτατων ορίων στις άμεσες ενισχύσεις οδηγεί σε τυχαία κίνητρα που δεν 
στηρίζουν τη δομική ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η μείωση των άμεσων 
ενισχύσεων άνω των 60 000 ευρώ δεν επηρεάζει μόνο τις πολύ μεγάλες μονάδες, αλλά και τις 
μονάδες μεσαίου μεγέθους που επίσης επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις και να 
επεκταθούν. Εάν εφαρμοστούν τα προτεινόμενα ανώτατα όρια του άρθρου 15, θα μπορούσαν 
επίσης να δημιουργήσουν ένα κίνητρο για τον διαχωρισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με 
τρόπο που δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος. Ο υπολογισμός των μισθών και των σχετικών 
εισφορών θα μπορούσε να προκαλέσει διοικητικό φόρτο τόσο στους γεωργούς όσο και στα 
κράτη μέλη. Χρειάζεται απλούστευση.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

διαγράφεται

α) τους μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα που δηλώνει ο 
γεωργός, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων και των κοινωνικών εισφορών που 
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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.

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής όσον 
αφορά τον καθορισμό ανώτατου ορίου και την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων, αλλά 
φοβάται ότι η δυνατότητα αφαίρεσης του μισθολογικού κόστους – συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους της μη αμειβόμενης εργασίας – από το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνονται 
υπόψη για τον καθορισμό ανώτατου ορίου, θα περιορίσει τον αντίκτυπο του μέτρου.

Δεν δικαιολογείται η αντιστάθμιση των μισθών πριν από την επιβολή ανώτατου ορίου, διότι οι 
τρέχουσες πληρωμές συνδέονται με ιστορικό δραστηριότητας που δεν συνδέεται με την 
τρέχουσα γεωργική δραστηριότητα.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης των 
ενισχύσεων πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά κύριο λόγο για να συμβάλει στη 
χρηματοδότηση της συμπληρωματικής 

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

εισοδηματικής στήριξης για τη 
βιωσιμότητα.

Αιτιολόγηση

Το προϊόν της επιβολής ανώτατου ορίου από τον πυλώνα I θα πρέπει να παραμείνει εντός του 
πυλώνα Ι για να χρησιμοποιείται ως αναδιανεμητική ενίσχυση.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
αξιόπιστες και συγκρίσιμες στατιστικές 
σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
συνεκτιμούν τις πηγές εισοδήματος πέραν 
της γεωργικής δραστηριότητας·

Αιτιολόγηση

Όπως δηλώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τα δημοσιευμένα στοιχεία για το εισόδημα 
των γεωργών δεν επαρκούν «για να υποστηριχθεί ο ισχυρισμός ότι προκειμένου να επιτευχθεί 
δίκαιο βιοτικό επίπεδο, τα γεωργικά εισοδήματα χρειάζονται συνολικά σημαντική στήριξη».

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέψουν συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη για τους νέους 
γεωργούς υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη 
για τους νέους γεωργούς και τους 
νεοεισερχόμενους υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 
«προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας 
και διευκόλυνσης της ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
αγροτικές περιοχές» που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και να 
διαθέσουν τουλάχιστον το 2% των 
κονδυλίων τους για άμεσες ενισχύσεις για 
τον εν λόγω στόχο σύμφωνα με το άρθρο 
86 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη δύναται 
να παρέχουν συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη στους νέους 
γεωργούς που εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση και οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
της βασικής ενίσχυσης εισοδήματος που 
προβλέπεται άρθρο 17.

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 
«προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας 
και διευκόλυνσης της ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
αγροτικές περιοχές» που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και να 
διαθέσουν τουλάχιστον το 2% των 
κονδυλίων τους για άμεσες ενισχύσεις για 
τον εν λόγω στόχο σύμφωνα με το άρθρο 
86 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη παρέχουν 
συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη 
στους νέους γεωργούς που εγκαθίσταται 
για πρώτη φορά σε γεωργική 
εκμετάλλευση και οι οποίοι δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο της βασικής 
ενίσχυσης εισοδήματος που προβλέπεται 
άρθρο 17.

Αιτιολόγηση

Όπως δηλώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν είναι δυνατό ένα κράτος μέλος να καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες για την προώθηση της 
ανανέωσης των γενεών.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως πρόσθετες ενισχύσεις για τη 
στήριξη του βασικού εισοδήματος όπως 
ορίζεται στο υποτμήμα 2 του παρόντος 
τμήματος· ή

α) ως πρόσθετες ενισχύσεις για τη 
στήριξη του βασικού εισοδήματος όπως 
ορίζεται στο υποτμήμα 2 του παρόντος 
τμήματος·

Τροπολογία 26
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, δ) γεωργοδασοπονία και συστήματα 
ολοκληρωμένης παραγωγής,

Αιτιολόγηση

Η γεωργοδασοκομία έχει πολλά οφέλη σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης παραγωγής.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης των προϊόντων του 
τομέα των οπωροκηπευτικών,

ια) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών, με 
την προώθηση βραχειών αλυσίδων 
εφοδιασμού, και της αποθήκευσης των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών,

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) δράσεις για την αύξηση των 
κτηνοτροφικών εκτάσεων για 
επικονιαστές·

Αιτιολόγηση

Οι επικονιαστές έχουν ζωτική σημασία για τη γεωργία και σήμερα απειλούνται.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο ορισμός μιας κυψέλης και οι 
μέθοδοι υπολογισμού του αριθμού των 
κυψελών·

β) ο ορισμός μιας κυψέλης και οι 
μέθοδοι υπολογισμού του αριθμού των 
κυψελών πουθεωρείται ισοδύναμος με 
μονάδα ζωικού κεφαλαίου·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εισαχθούν δράσεις για τη στήριξη και την ποσοτικοποίηση της μελισσοκομίας.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την προώθηση, την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, των προτύπων 
καλής μεταχείρισης των ζώων, την 
καταπολέμηση της ανθεκτικότητας των 
επιβλαβών οργανισμών και τις φιλικές 
προς το περιβάλλον καλλιεργητικές 
πρακτικές, τις τεχνικές παραγωγής και τις 
μεθόδους παραγωγής, την περιβαλλοντικά 
ορθή χρήση και διαχείριση υποπροϊόντων 
και αποβλήτων, ιδιαίτερη προστασία των 
υδάτων, του εδάφους και άλλων φυσικών 
πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και 
στ)·

δ) την προώθηση, την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, των προτύπων 
καλής μεταχείρισης των ζώων, την 
καταπολέμηση της ανθεκτικότητας των 
επιβλαβών οργανισμών και τις φιλικές 
προς το περιβάλλον καλλιεργητικές 
πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της 
ενσωμάτωσης τριφυλλιού και άλλων 
καλλιεργειών δέσμευσης αζώτου, τις 
τεχνικές παραγωγής και τις μεθόδους 
παραγωγής, την περιβαλλοντικά ορθή 
χρήση και διαχείριση υποπροϊόντων και 
αποβλήτων, με παράλληλο σεβασμό της 
«αρχής της εγγύτητας», ιδιαίτερη 
προστασία των υδάτων, του εδάφους και 
άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ)·

Αιτιολόγηση

Οι καλλιέργειες δέσμευσης αζώτου έχουν πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης της 
χρήσης τεχνητού αζώτου και της βελτίωσης της δομής του εδάφους

Τροπολογία 31
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση κινδύνων, με στόχο την 
αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις 
αγορές ενός ή περισσοτέρων τομέων που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο στ)· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και γ).

η) τις προδραστικές στρατηγικές 
άμβλυνσης και πρόληψης του κινδύνου σε 
συνδυασμό με τη διαχείριση κινδύνων, με 
στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση 
κρίσεων στις αγορές ενός ή περισσοτέρων 
τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 39 
στοιχείο στ)· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και γ).

Αιτιολόγηση

Η άμβλυνση και πρόληψη κινδύνου μπορεί να στοιχίζουν λιγότερο στον γεωργό και θα πρέπει 
να έχουν ισότιμη αντιμετώπιση με τη διαχείριση κινδύνου.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) την προστασία των εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του 
άνθρακα του εδάφους·

i) την προστασία των εδαφών και την 
ανασύσταση της γονιμότητας και της 
δομής του εδάφους, συμπεριλαμβανομένης 
της βελτίωσης των δυνατοτήτων 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα στο 
έδαφος·

Αιτιολόγηση

Η σωστή δομή εδάφους συνεπάγεται καλύτερη γονιμότητα εδάφους, η οποία μειώνει την ανάγκη 
για τεχνητά λιπάσματα.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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α) περιβαλλοντικές, κλιματικές και 
άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης·

α) ενθάρρυνση μέτρων 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 
προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάλληλης προστασίας των υγροτόπων 
και των οργανικών εδαφών, καθώς και 
άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης που είναι 
επωφελείς για το περιβάλλον·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η προστασία του περιβάλλοντος και να υποστηρίζονται 
επαρκώς τα μέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις∙

γ) Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 
των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναγνωριστούν οι επαχθείς δεσμεύσεις όσον αφορά την τήρηση των 
οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, στ) εργαλεία άμβλυνσης, πρόληψης 
και διαχείρισης κινδύνων,

Αιτιολόγηση

Η άμβλυνση και πρόληψη κινδύνου μπορεί να στοιχίζουν λιγότερο στον γεωργό και θα πρέπει 
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να έχουν ισότιμη αντιμετώπιση με τη διαχείριση κινδύνου.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 την παροχή 
κινήτρων για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
πρακτικές, μέτρα άμβλυνσης της 
κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής και 
άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης που είναι 
επωφελείς για το περιβάλλον υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, 
και όπως καθορίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να δοθούν κίνητρα στις πρακτικές που έχουν επιπτώσεις ως προς το κόστος 
για τον γεωργό κατά την εφαρμογή τους.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 
Όπου κρίνεται αναγκαίο, μπορούν επίσης 
να καλύπτουν το κόστος συναλλαγής. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα 
κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
προκαταβολές για να ενθαρρύνουν την 
υιοθέτηση καινοτόμων μέτρων και να 
χορηγούν στήριξη ως κατ' αποκοπή ή ως 
εφάπαξ ενίσχυση ανά μονάδα. Οι 
ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, οι δεσμεύσεις 
για τη μετατροπή ή τη διατήρηση 
πρακτικών και μεθόδων βιολογικής 
καλλιέργειας όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, και τη 
δημιουργία και αναγέννηση 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων και 
δασικών περιβαλλοντικών και κλιματικών 
υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα καθορίζουν 
τη χορήγηση ενίσχυσης ανά εκτάριο.

Αιτιολόγηση

Μελέτες, τόσο του ΚΚΕρ όσο και άλλες, έχουν καταδείξει την υψηλή περιβαλλοντική αξία και 
την αξία όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής που έχει η δασοκομία και η 
σημασία της περιλαμβάνεται στις αιτιολογικές σκέψεις 5, 38, 39, 41. Ωστόσο, δεν γίνεται 
συγκεκριμένη αναφορά στη «γεωργοδασοκομία» σε κανένα από τα άρθρα. Η διατύπωση εδώ 
προέρχεται απευθείας από την αιτιολογική σκέψη 39.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τους φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς για τη 
συγκεκριμένη περιοχή.

3. Όταν τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ διαφορετικά επίπεδα 
περιορισμού, μπορούν να αποφασίσουν να 
διαφοροποιήσουν το ποσό στήριξης ανά 
εκτάριο που χορηγείται στους 
δικαιούχους· η αποζημίωση είναι 
ανάλογη με τη σοβαρότητα των 
προσδιοριζόμενων περιορισμών. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού του είδους 
παρεμβάσεων προκειμένου να 
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αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τους φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς για τη 
συγκεκριμένη περιοχή. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι σχετικοί υπολογισμοί 
είναι ενδεδειγμένοι, ακριβείς και ότι 
πραγματοποιούνται εκ των προτέρων 
βάσει σωστής, δίκαιης και 
επαληθεύσιμης μεθόδου υπολογισμού. 

Αιτιολόγηση

Τα μεταβαλλόμενα επίπεδα ή οι ζώνες ενισχύσεων θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον βαθμό 
του μειονεκτήματος ή του περιορισμού που προσδιορίζεται και η μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό τους θα πρέπει να είναι σαφής και διαφανής.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πρόσθετες δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 υπολογίζονται για 
φυσικούς ή άλλους περιορισμούς ανά 
περιοχή, σε σύγκριση με τις περιοχές που 
δεν επηρεάζονται από φυσικούς ή άλλους 
περιορισμούς ανά περιοχή.

4. Οι πρόσθετες δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 υπολογίζονται για 
φυσικούς ή άλλους περιορισμούς ανά 
περιοχή, σε σύγκριση με τις περιοχές που 
δεν επηρεάζονται από φυσικούς ή άλλους 
περιορισμούς ανά περιοχή, και η 
χρησιμοποιούμενη μέθοδος υπολογισμού 
είναι διαφανής, επαρκής και 
επαληθεύσιμη.

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός των επιπέδων των ενισχύσεων θα πρέπει να είναι σαφής, διαφανής και 
επαληθεύσιμος.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δενδροφυτεύσεις και μη 
παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται 
με τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ)·

α) δημιουργία γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων, δενδροφυτεύσεις και μη 
παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται 
με τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ)·

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα γεωργοδασοκομίας έχουν πολλά οφέλη για το περιβάλλον και αυξάνουν την 
ανθεκτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η δημιουργία και η διατήρηση των 
γεωργοδασοκομικών περιοχών δεν αποτελεί «δενδροφύτευση», δεδομένου ότι η έκταση 
εξακολουθεί συνήθως να είναι «γεωργική» στο σύστημα ΟΣΔΕ/ΣΑΑ. Το κόστος για τη 
μεμονωμένη προστασία των δένδρων από τα ζώα μπορεί να είναι υψηλό και η συμπερίληψη της 
«γεωργοδασοκομίας» στο άρθρο αυτό εξασφαλίζει ότι το 100 % του κόστους θα είναι επιλέξιμο 
για βοήθεια.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγούν στήριξη για εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων υπό τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ· 
επιπλέον, θα πρέπει να υποστηρίζονται 
και να ενθαρρύνονται στρατηγικές 
μετριασμού του κινδύνου οι οποίες 
αυξάνουν την ανθεκτικότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μειώνουν 
την έκθεση στην αστάθεια εισοδήματος.

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός και η πρόληψη καταστάσεων κινδύνων πρέπει να ενθαρρύνεται και να έχουν 
ισότιμη αντιμετώπιση με τη διαχείριση κινδύνου.

Τροπολογία 43
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
μέτρα που αυξάνουν την ανθεκτικότητα 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
στρατηγικών διαφοροποίησης 
καλλιεργειών και γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων·

Αιτιολόγηση

Τα γεωργοδασοκομικά συστήματα και οι στρατηγικές διαφοροποίησης καλλιεργειών μπορούν 
να αυξήσουν την ανθεκτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την ανταλλαγή 
γνώσεων και πληροφοριών για τις 
γεωργικές, δασικές και αγροτικές 
επιχειρήσεις, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την ανταλλαγή 
γνώσεων και πληροφοριών για τις 
γεωργικές, γεωργοδασοκομικές, δασικές 
και αγροτικές επιχειρήσεις, υπό τους όρους 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να μην εφαρμόσουν κριτήρια επιλογής για 
επενδυτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν 
σαφώς σε περιβαλλοντικούς σκοπούς ή 
πραγματοποιούνται σε σχέση με 

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, επιπλέον, 
κριτήρια επιλογής για επενδυτικές 
παρεμβάσεις που στοχεύουν σαφώς σε 
περιβαλλοντικούς σκοπούς ή 
πραγματοποιούνται σε σχέση με 
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δραστηριότητες αποκατάστασης. δραστηριότητες αποκατάστασης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει πάντα να εφαρμόζονται περιβαλλοντικά κριτήρια επιλογής για τη διασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Δεν μπορούν να επιλεγούν για τη 
χορήγηση στήριξης οι δραστηριότητες που 
έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν εφαρμοστεί 
πλήρως πριν υποβληθεί στη διαχειριστική 
αρχή η αίτηση χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, ανεξάρτητα από το εάν έχουν 
πραγματοποιηθεί όλες οι σχετικές 
ενισχύσεις.

5. Δεν επιλέγονται για τη χορήγηση 
στήριξης δραστηριότητες που έχουν 
δρομολογηθεί πριν υποβληθεί στη 
διαχειριστική αρχή η αίτηση 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, 
ανεξάρτητα από το εάν έχουν εκτελεστεί 
όλες οι σχετικές πληρωμές.

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με την τρέχουσα περίοδο, η πρόταση θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση έργων η 
εκκίνηση των οποίων προηγήθηκε της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Αυτό θα επιτείνει 
τον κίνδυνο εμφάνισης του φαινομένου της μη αποδοτικής δαπάνης.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 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·

α) 100 % για τη στήριξη μέσω 
άμεσων ενισχύσεων σε περιοχές όπου οι 
γεωργοί πράγματι εφαρμόζουν πρακτικές 
για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής·
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Αιτιολόγηση

Αντί της χρήσης διορθωτικού συντελεστή 40 % για το σύνολο της στήριξης που παρέχεται μέσω 
άμεσων ενισχύσεων – κάτι που το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θεωρεί ρεαλιστικό – ένας πιο 
αξιόπιστος τρόπος εκτίμησης της συμβολής θα ήταν η χρήση του συντελεστή αυτού μόνο για τη 
στήριξη μέσω άμεσων ενισχύσεων σε περιοχές όπου οι γεωργοί εφαρμόζουν πράγματι 
πρακτικές για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (για παράδειγμα, προστασία υγροτόπων 
και τυρφώνων).

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους στόχους για κάθε σχετικό 
κοινό δείκτη αποτελεσμάτων και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, ειδικούς δείκτες 
αποτελεσμάτων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ και συναφή ορόσημα. Η αξία 
αυτών των στόχων δικαιολογείται από την 
αξιολόγηση των αναγκών που αναφέρεται 
στο άρθρο 96. Όσον αφορά τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), οι 
στόχοι προκύπτουν από τα στοιχεία της 
επεξήγησης στην παράγραφο 2 στοιχεία α) 
και β) αυτού του άρθρου·

α) την αρχική κατάσταση και τους 
στόχους για κάθε σχετικό κοινό δείκτη 
αποτελεσμάτων και δείκτες αντικτύπου 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και 
συναφή ορόσημα. Η αξία αυτών των 
στόχων δικαιολογείται από την 
αξιολόγηση των αναγκών που αναφέρεται 
στο άρθρο 96. Όσον αφορά τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), οι 
στόχοι προκύπτουν από τα στοιχεία της 
επεξήγησης στην παράγραφο 2 στοιχεία α) 
και β) αυτού του άρθρου·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μπορέσει η Επιτροπή να αξιολογήσει πόσο φιλόδοξοι είναι οι στόχοι, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για την αρχική κατάσταση. Η Επιτροπή θα 
αξιολογεί αυτούς τους στόχους και την αιτιολόγησή τους στο πλαίσιο της έγκρισης των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
σχετικά με το περιεχόμενο του πλαισίου 
επιδόσεων. Σε αυτές τις πράξεις 

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
σχετικά με το περιεχόμενο του πλαισίου 
επιδόσεων κατόπιν διαβούλευσης με το 
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περιλαμβάνονται ο κατάλογος των δεικτών 
πλαισίου, άλλοι δείκτες που απαιτούνται 
για την κατάλληλη παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της πολιτικής, οι μέθοδοι 
υπολογισμού των δεικτών και οι αναγκαίες 
διατάξεις για τη διασφάλιση της ακρίβειας 
και της αξιοπιστίας των δεδομένων που 
συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε αυτές 
τις πράξεις περιλαμβάνονται ο κατάλογος 
των δεικτών πλαισίου, άλλοι δείκτες που 
απαιτούνται για την κατάλληλη 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
πολιτικής, οι μέθοδοι υπολογισμού των 
δεικτών και οι αναγκαίες διατάξεις για τη 
διασφάλιση της ακρίβειας και της 
αξιοπιστίας των δεδομένων που 
συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρει το ΕΕΣ, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία ενός 
αποτελεσματικού συστήματος επιδόσεων και, ειδικότερα, μια συνεκτική δέσμη δεικτών εκροής, 
αποτελέσματος και αντικτύπου.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος 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)
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με 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))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bronis Ropė

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Την 1η Ιουνίου 2018, η Επιτροπή παρουσίασε τις νομοθετικές προτάσεις για την κοινή 
γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόταση σχετικά με τη 
θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και να χρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), γνωστή και ως πρόταση «στρατηγικού σχεδίου για την 
ΚΓΠ».

Η επιτροπή REGI όρισε τον κ. Bronis Ropė συντάκτη της γνωμοδότησής της σχετικά με 
αυτόν τον σημαντικό φάκελο και ο κ. Ropė προτείνει τις ακόλουθες βασικές τροποποιήσεις 
στην πρόταση της Επιτροπής: 

1. Εξέχων ρόλος για το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της ΚΓΠ: Τα κονδύλια του προϋπολογισμού 
για το ΕΓΤΑΑ δεν θα πρέπει να μειωθούν, καθώς η ανάγκη για στήριξη εξακολουθεί να είναι 
υψηλή, επίσης ενόψει της αντιμετώπισης των υφιστάμενων και νέων προκλήσεων στις 
αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, τα ποσοστά συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να είναι 
υψηλότερα και το μερίδιο του ΕΓΤΑΑ στην παρέμβαση LEADER θα πρέπει να αυξηθεί.

2. Διατήρηση στενού δεσμού μεταξύ του ΕΓΤΑΑ και της πολιτικής για τη συνοχή: Ο 
συντάκτης της γνωμοδότησης τονίζει ότι το ΕΓΤΑΑ συμβάλλει σημαντικά στην επιδίωξη της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, και ότι έχει σημαντική 
εδαφική διάσταση. Συνιστά, ως εκ τούτου, να εξακολουθήσουν να συγχρονίζονται οι δαπάνες 
του ΕΓΤΑΑ με την πολιτική για τη συνοχή, με σκοπό να διευκολυνθούν οι ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις στις αγροτικές περιοχές και να απλουστευθούν οι διαδικασίες για τους 
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δικαιούχους, ούτως ώστε οι κοινότητες να αντλούν πόρους από διαφορετικές ενωσιακές 
πηγές για τη βελτιστοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης και την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε αγροτικές περιοχές. Ο δεσμός αυτός είναι απαραίτητος προκειμένου να 
μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ διάφορων ταμείων στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Σύμφωνα με τον συντάκτη της γνωμοδότησης, αυτό 
είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν 
οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει 
να καταστούν η πολιτική για τη συνοχή και η πρόταση στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ πιο 
συνεκτικές μεταξύ τους όσον αφορά ορισμένες οριζόντιες αρχές (π.χ. εταιρική σχέση, 
βιώσιμη ανάπτυξη, απαγόρευση των διακρίσεων) και εδαφικούς στόχους. 

3. Ακύρωση της δυνατότητας χρήσης του ΕΓΤΑΑ που παρέχεται μέσω του InvestEU: Ο 
συντάκτης της γνωμοδότησης τάσσεται κατά της πρότασης της Επιτροπής που προβλέπει τη 
δυνατότητα παροχής του ΕΓΤΑΑ μέσω του InvestEU.

4. Ενίσχυση των δαπανών δράσης για το κλίμα: Σύμφωνα με τον συντάκτη της 
γνωμοδότησης, οι δαπάνες δράσης για το κλίμα θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 
το 30 % του προϋπολογισμού της ΕΕ, σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου, και ορισμένα 
ταμεία θα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς 
αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο 
εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της 
ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων 
της Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Στην ΚΓΠ που 

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις, 
όπως οι αυξανόμενες περιφερειακές και 
κοινωνικές ανισότητες και η κλιματική 
αλλαγή, και τις ευκαιρίες καθώς αυτές 
εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό, αγροτικό και τοπικό 
επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαία η 
βελτίωση της διακυβέρνησης της ΚΓΠ, η 
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βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει 
τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές 
προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως 
προς την επίτευξη των στόχων και τον 
τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά 
δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

καλύτερη υλοποίηση των στόχων της 
Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Στην ΚΓΠ που 
βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης») με χρηματοδότηση που 
στοχεύει επίσης στην παραγωγικότητα 
και την ποιότητα, η Ένωση θα πρέπει να 
θέσει τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, 
όπως είναι οι στόχοι της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής 
ανάπτυξης, και οι βασικές προϋποθέσεις, 
ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν 
μεγαλύτερη ευθύνη ως προς τον τρόπο με 
τον οποίον θα εκπληρώσουν κοινούς 
σκοπούς και θα επιτύχουν ενωσιακούς, 
εθνικούς και περιφερειακούς στόχους. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά 
δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Για να 
διασφαλιστεί ότι θα αποφευχθεί μια 
επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ, θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί ένα σύνολο αυστηρών 
διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σχεδιασμένων για την αποφυγή τυχόν 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και την 
εξασφάλιση μη διακριτικής μεταχείρισης 
για όλους στο σύνολο της επικράτειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η χρήση κοινών ορισμών που 
δημιουργήθηκαν αποκλειστικά σε επίπεδο 
Ένωσης δυσκολεύει τα κράτη μέλη στο 
να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές 
τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει 
να έχουν την ευελιξία να διευκρινίζουν 
ορισμένους ορισμούς στο στρατηγικό τους 

(3) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την 
ευελιξία να διευκρινίζουν ορισμένους 
ορισμούς στο στρατηγικό τους σχέδιο για 
την ΚΓΠ. Ωστόσο, για να εξασφαλιστούν 
οι ίσοι όροι ανταγωνισμού, θα πρέπει να 
καθοριστεί ένα ορισμένο πλαίσιο σε 
επίπεδο Ένωσης που να συνιστά και να 
καθορίζει τα απαραίτητα κοινά στοιχεία τα 
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σχέδιο για την ΚΓΠ. Ωστόσο, για να 
εξασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού, 
θα πρέπει να καθοριστεί ένα ορισμένο 
πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης που να 
συνιστά και καθορίζει τα απαραίτητα 
βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να 
περιληφθούν στους ορισμούς αυτούς 
(«ορισμοί πλαισίου»).

οποία θα πρέπει να περιληφθούν στους 
ορισμούς αυτούς («ορισμοί πλαισίου»).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι συνέργειες μεταξύ του ΕΓΤΑΑ 
και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας από το 
ΕΓΤΑΑ, και ιδίως εκείνων που απορρέουν 
από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
για την «γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», που οδηγούν σε 
καινοτομίες στον γεωργικό τομέα και στις 
αγροτικές περιοχές.

(6) Οι συνέργειες μεταξύ του ΕΓΤΑΑ 
και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας από το 
ΕΓΤΑΑ, και ιδίως εκείνων που απορρέουν 
από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
για την «γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», που οδηγούν σε 
καινοτομίες οι οποίες έχουν θετικό 
αντίκτυπο στον γεωργικό τομέα και στις 
αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι επιδόσεις της ΚΓΠ, η 
στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να 
στοχεύει στους πραγματικούς γεωργούς. 
Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει 
κοινή προσέγγιση σε ότι αφορά αυτή τη 
στήριξη, θα πρέπει να καθοριστεί ένας 
ορισμός πλαισίου για τον «πραγματικό 

(9) Προκειμένου να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι επιδόσεις της ΚΓΠ, η 
στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να 
στοχεύει στους πραγματικούς γεωργούς. 
Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει 
κοινή προσέγγιση σε ό,τι αφορά αυτή τη 
στήριξη, θα πρέπει να καθοριστεί ένας 
ορισμός πλαισίου για τον «πραγματικό 
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γεωργό» με τα ουσιαστικά στοιχεία που 
πρέπει να διαθέτει. Βάσει του πλαισίου 
αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται 
πραγματικοί γεωργοί βάσει προϋποθέσεων 
όπως οι δοκιμές εισοδήματος, η εισροή 
γεωργικής εργασίας, το αντικείμενο της 
επιχείρησης και η εγγραφή στα μητρώα. 
Επίσης, δεν θα πρέπει να αποκλείει τη 
στήριξη πολυπαραγωγών γεωργών που 
δραστηριοποιούνται σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις αλλά ασχολούνται και με 
μη γεωργικές δραστηριότητες εκτός της 
εκμετάλλευσής τους, καθώς οι πολλαπλές 
δραστηριότητές τους συχνά ενισχύουν τον 
κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών 
περιοχών.

γεωργό» με τα κοινά στοιχεία που πρέπει 
να διαθέτει. Βάσει του πλαισίου αυτού, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ποιοι 
γεωργοί δεν θεωρούνται πραγματικοί 
γεωργοί βάσει προϋποθέσεων όπως οι 
δοκιμές εισοδήματος, η εισροή γεωργικής 
εργασίας, το αντικείμενο της επιχείρησης 
και η εγγραφή στα μητρώα. Η στήριξη 
πολυπαραγωγών γεωργών που 
δραστηριοποιούνται σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις αλλά ασχολούνται και με 
μη γεωργικές δραστηριότητες εκτός της 
εκμετάλλευσής τους, δεν θα πρέπει να 
εξαιρείται, καθώς οι πολλαπλές 
δραστηριότητές τους συχνά ενισχύουν τον 
κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών 
περιοχών. Ο ορισμός πλαισίου πρέπει, σε 
κάθε περίπτωση, να συμβάλλει στη 
διατήρηση του μοντέλου της 
οικογενειακής γεωργίας που υφίσταται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
στηρίζεται σε τεκμηριωμένη γεωργική 
δραστηριότητα.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να δοθεί ουσία στους 
στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς 
και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον 
πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθεί για ένα σύνολο γενικών 
στόχων που αντικατοπτρίζουν τους 
προσανατολισμούς οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας». Ένα σύνολο ειδικών στόχων θα 
πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω σε 

(11) Προκειμένου να επιδιωχθούν οι 
στόχοι της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς 
και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον 
πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθεί για ένα σύνολο γενικών 
στόχων που αντικατοπτρίζουν τους 
προσανατολισμούς οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας». Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα 
προσοχή στον αντίκτυπο που έχει η 
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επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί από τα 
κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ. Ενόψει της ισορροπίας 
μεταξύ των διαστάσεων της βιώσιμης 
ανάπτυξης, σύμφωνα με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων, οι συγκεκριμένοι αυτοί 
στόχοι θα πρέπει να μεταφέρουν τους 
γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο 
συγκεκριμένες προτεραιότητες και να 
λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το κλίμα, 
την ενέργεια και το περιβάλλον.

γεωργική πολιτική της ΕΕ σε τρίτες 
χώρες, με στόχο την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης τόσο εντός όσο και 
εκτός της Ένωσης. Ένα σύνολο ειδικών 
στόχων θα πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω 
σε επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί και 
να επιδιωχθεί από τα κράτη μέλη στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. 
Ενόψει της ισορροπίας μεταξύ των 
διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης, 
σύμφωνα με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων, οι συγκεκριμένοι αυτοί 
στόχοι θα πρέπει να μεταφέρουν τους 
γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο 
συγκεκριμένες προτεραιότητες, με έμφαση 
στις ερημωμένες περιοχές, και να 
λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το κλίμα, 
τη βιοποικιλότητα των άγριων ειδών και 
την αγροβιοποικιλότητα, την προστασία 
των υδάτων, τη δημόσια υγεία, την 
απασχόληση, την ανανεώσιμη ενέργεια, 
την καλή μεταχείριση των ζώων και το 
περιβάλλον.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει ρητά 
υπόψη την πολιτική ισότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφιστώντας 
ιδιαίτερα την προσοχή στην ανάγκη 
προώθησης της συμμετοχής των 
γυναικών στην ανάπτυξη του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στη 
μεγαλύτερη προβολή του έργου των 
γυναικών, και θα πρέπει κατ’ επέκταση 
να λαμβάνεται αυτό υπόψη στο πλαίσιο 
των ειδικών στόχων που εξετάζουν τα 
κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Μια εξυπνότερη, πιο σύγχρονη και 
βιώσιμη ΚΓΠ πρέπει να ενστερνιστεί την 
έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να 
υπηρετήσει τη πολυ-λειτουργικότητα των 
συστημάτων γεωργίας, δασοκομίας και 
τροφίμων της Ένωσης, να επενδύσει στην 
τεχνολογική ανάπτυξη και την 
ψηφιοποίηση καθώς και να βελτιώσει την 
πρόσβαση σε σωστές, αμερόληπτες, 
συναφείς και νέες γνώσεις.

(12) Μια εξυπνότερη, πιο σύγχρονη και 
βιώσιμη ΚΓΠ πρέπει να ενστερνιστεί την 
έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να 
υπηρετήσει την πολυλειτουργικότητα των 
συστημάτων γεωργίας, δασοκομίας και 
τροφίμων και των έξυπνων χωριών της 
Ένωσης, επενδύοντας στην τεχνολογική 
ανάπτυξη και την ψηφιοποίηση καθώς και 
βελτιώνοντας την πρόσβαση σε σωστές, 
αμερόληπτες, συναφείς και νέες γνώσεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο 
άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα 
πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει 
επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες και να 
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης 
και σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για την εναρμόνιση των 
απαιτήσεων προσβασιμότητας για 
προϊόντα και υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν 
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στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, στην ενσωμάτωση της 
οπτικής του φύλου, καθώς και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 
Τα Ταμεία δεν θα πρέπει να 
υποστηρίζουν δράσεις που συμβάλλουν σε 
οποιαδήποτε μορφή διαχωρισμού, 
διάκρισης ή αποκλεισμού. Οι στόχοι των 
Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο 
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και 
σύμφωνα με τη Σύμβαση του Aarhus και 
της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου διατήρησης, προστασίας και 
βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και καταπολέμησης της 
κλιματικής αλλαγής, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 
1 της ΣΛΕΕ, με παράλληλη εφαρμογή της 
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 αβ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Οι στόχοι των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ θα πρέπει να 
συνδέονται με εκείνους που ορίζονται 
στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων. Για να επιτευχθεί ένα 
καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για 
όλους, είναι απαραίτητο η στήριξη να 
επικεντρωθεί στο γενικό και διεθνώς 
αναγνωρισμένο Θεματολόγιο του 2030 
του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και 
να συνεισφέρει στην επίτευξη των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που 
έχουν οριστεί για το 2030. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνέπεια, 
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τη συνοχή και τις συνέργειες με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
τοπικά προβλήματα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, η αλλαγή του κλίματος και η 
συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και 
κρίσεις υγειονομικού και 
φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για 
αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την 
τελική ευθύνη για το σχεδιασμό των 
στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα 
αγροκτήματά τους, πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί 
η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί 
θα μπορούν να αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τη διαχείριση του κινδύνου, 
προκειμένου οι γεωργοί να έχουν επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, 
κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
παροχή συμβουλών.

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, οι εμπορικές συμφωνίες με 
τρίτες χώρες, η αλλαγή του κλίματος και η 
συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και 
κρίσεις υγειονομικού και 
φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Οι 
ανισορροπίες στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
ιδίως σε βάρος του πρωτογενούς τομέα, 
που αποτελεί τον πιο αδύναμο κρίκο, 
επίσης επηρεάζουν αρνητικά το εισόδημα 
των παραγωγών. Για αυτόν τον λόγο, αν 
και οι γεωργοί έχουν την τελική ευθύνη για 
το σχεδιασμό των στρατηγικών σε ό,τι 
αφορά τα αγροκτήματά τους, πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση 
κινδύνων. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη 
μέλη και οι γεωργοί θα μπορούν να 
αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για 
τη διαχείριση του κινδύνου, προκειμένου 
οι γεωργοί να έχουν επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, 
κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
παροχή συμβουλών.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της δράσης για το κλίμα και 
η συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών της Ένωσης αποτελούν πολύ 
μεγάλη προτεραιότητα για το μέλλον της 
γεωργίας και της δασοκομίας της Ένωσης. 
Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα 
πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη 
φιλοδοξία σε ό,τι αφορά αυτούς τους 
στόχους. Δυνάμει του μοντέλου 
λειτουργίας, τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και της αλλαγής του 
κλίματος θα πρέπει να καθοδηγούνται από 
τα αποτελέσματα και το άρθρο 11 της 
ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
θεωρηθεί υποχρέωση επιτεύξεως 
συγκεκριμένου αποτελέσματος. Δεδομένου 
ότι πολλές αγροτικές περιοχές στην Ένωση 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα 
όπως η έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών 
απασχόλησης, οι ελλείψεις δεξιοτήτων, η 
έλλειψη επενδύσεων σε συνδεσιμότητα, 
υποδομές και βασικές υπηρεσίες, καθώς 
και η διαρροή των νέων, είναι θεμελιώδους 
σημασίας η ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού στις περιοχές 
αυτές, σύμφωνα με τη δήλωση του Cork 
2.0., ιδίως μέσω της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και της ανανέωσης των γενεών, 
με την προσέλκυση θέσεων απασχόλησης 
και ανάπτυξης της Επιτροπής στις 
αγροτικές περιοχές, την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, την ανανέωση των 
γενεών και την ανάπτυξη «έξυπνων 
χωριών» σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή 
ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 

(16) Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της διατήρησης της 
βιοποικιλότητας και της γενετικής 
ποικιλομορφίας στο γεωργικό σύστημα 
και της δράσης για το κλίμα και η 
συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών της Ένωσης αποτελούν πολύ 
μεγάλη προτεραιότητα για το μέλλον της 
γεωργίας, της δασοκομίας και της 
αγροτικής ανάπτυξης της Ένωσης. 
Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα 
πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη 
φιλοδοξία σε ό,τι αφορά αυτούς τους 
στόχους. Δυνάμει του μοντέλου 
λειτουργίας, τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση και την περαιτέρω αποφυγή 
της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της 
αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να 
καθοδηγούνται από τα αποτελέσματα και 
το άρθρο 11 της ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον 
σκοπό αυτόν, να θεωρηθεί υποχρέωση 
επιτεύξεως συγκεκριμένου αποτελέσματος. 
Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές 
στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 
προβλήματα και μειονεκτήματα όπως η 
έλλειψη πρόσβασης στις αγορές και η 
μειούμενη απόδοση επενδύσεων στις 
αγροτικές περιοχές, η έλλειψη ελκυστικών 
ευκαιριών απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, οι ελλείψεις δεξιοτήτων, η 
έλλειψη επενδύσεων σε συνδεσιμότητα, 
υποδομές και βασικές υπηρεσίες, καθώς 
και η διαρροή των νέων, είναι θεμελιώδους 
σημασίας η ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού στις περιοχές 
αυτές, σύμφωνα με τη δήλωση του Cork 
2.0., ιδίως μέσω της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και της ανανέωσης των γενεών, 
με την προσέλκυση θέσεων απασχόλησης 
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αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 
Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

και ανάπτυξης της Επιτροπής στις 
αγροτικές περιοχές, την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, την ανανέωση των 
γενεών και την ανάπτυξη «έξυπνων 
χωριών» σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή 
ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, τα αγροοικολογικά 
συστήματα τροφίμων, οι αποκεντρωμένες 
υποδομές για την επεξεργασία και την 
εμπορία γεωργικών προϊόντων, η 
αναδυόμενη βιοοικονομία, η κυκλική 
οικονομία και ο οικολογικός τουρισμός 
μπορούν να προσφέρουν καλές 
δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης 
στις αγροτικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, 
ο συμπληρωματικός ρόλος των 
χρηματοπιστωτικών μέσων θα πρέπει να 
ενισχυθεί για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφεύγουν την προσθήκη κανόνων που 
θα περιπλέξουν τη χρήση του ΕΓΤΕ και 
του ΕΓΤΑΑ από τους δικαιούχους.
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Τροπολογία 13

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 
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 

(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 και το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ). 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, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση 
των ζώων. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
επίσης να αποζημιώνονται δεόντως για 
την τήρηση αυτών των προτύπων. Οι 
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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].

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. 
Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις για τη 
συμμόρφωση με τα εν λόγω πρότυπα 
ισχύουν εξίσου για όλα τα κράτη μέλη, θα 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι πληρωμές 
για την τήρηση των εν λόγω προτύπων 
συγκλίνουν το συντομότερο δυνατό. 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].

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στο γεωργικό 
τομέα από γεωργούς νεαρής ηλικίας 
αποτελεί οικονομική πρόκληση και 
στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
κατά τη χορήγηση και στόχευση των 
αμέσων ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή 
κρίνεται απαραίτητη για την 
ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα 
στην Ένωση και, για τον λόγο αυτό, τα 
κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
θεσπίσουν συμπληρωματική στήριξη 
εισοδήματος για τους νέους αγρότες. Αυτό 
το είδος παρεμβάσεων θα πρέπει να 
θεσπιστεί για να παράσχει στους νέους 
γεωργούς πρόσθετη εισοδηματική 
στήριξη στην αρχή της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας.

(30) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στον 
γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας και νέους γεωργούς αποτελεί 
οικονομική πρόκληση και στοιχείο που θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη χορήγηση 
και στόχευση των αμέσων ενισχύσεων. Η 
ανάπτυξη αυτή κρίνεται απαραίτητη για 
την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού 
τομέα στην Ένωση και, για τον λόγο αυτό, 
τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
θεσπίσουν συμπληρωματική στήριξη 
εισοδήματος για τους νέους αγρότες, 
καθώς και στήριξη της έναρξης 
δραστηριότητας για γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και άλλες αγροτικές 
επιχειρήσεις.

Τροπολογία 15
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Λόγω της έντονης γήρανσης του 
γεωργικού πληθυσμού, που απειλεί να 
εντείνει την ερήμωση των αγροτικών 
περιοχών, και δεδομένης της επείγουσας 
ανάγκης να προωθηθεί η ένταξη νέων 
γεωργών στον τομέα, δικαιολογείται επί 
του παρόντος να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να αυξήσουν από τα 40 στα 
45 έτη το όριο ηλικίας ως βασική 
απαίτηση επιλεξιμότητας για τις ειδικές 
ενισχύσεις που χορηγούνται στους νέους 
γεωργούς, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο 
σύμφωνα με την ανάλυση των 
πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των 
ευκαιριών και των απειλών (ΠΑΕΑ).

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος 
του οικονομικού τους ανώτατου ορίου που 
διατίθεται για τις άμεσες ενισχύσεις για τη 
στήριξη συνδεδεμένων εισοδημάτων 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα ή / και 
η ποιότητα σε ορισμένους τομείς και 
παραγωγές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
κοινωνικούς, οικονομικούς ή 
περιβαλλοντικούς λόγους και βιώνουν 
ορισμένες δυσκολίες. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα 
πρόσθετο μέρος του χρηματοδοτικού 
ανώτατου ορίου τους που είναι διαθέσιμο 
για άμεσες πληρωμές, προκειμένου να 

(32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος 
του οικονομικού τους ανώτατου ορίου που 
διατίθεται για τις άμεσες ενισχύσεις για τη 
στήριξη συνδεδεμένων εισοδημάτων 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα και η 
ποιότητα σε ορισμένους τομείς και 
παραγωγές, ιδίως στους τομείς της 
κτηνοτροφίας και της παραγωγής ειδικών 
φυτών, παραγωγές που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για κοινωνικούς, οικονομικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους και βιώνουν 
ορισμένες δυσκολίες, και όπου άλλα μέσα 
δεν επαρκούν ή δεν υπάρχουν. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιλέγουν ελεύθερα ποιοι τομείς θα 
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χορηγήσουν στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος ειδικά για τη στήριξη της 
παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών, 
προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της 
Ένωσης από την άποψη αυτή.

επωφεληθούν από αυτό. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα 
πρόσθετο μέρος του χρηματοδοτικού 
ανώτατου ορίου τους που είναι διαθέσιμο 
για άμεσες πληρωμές, προκειμένου να 
χορηγήσουν στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος ειδικά για τη στήριξη της 
παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών, 
προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της 
Ένωσης από την άποψη αυτή.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, φαίνεται ότι χωρίς στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος οι γεωργοί 
εγκαταλείπουν τους τομείς της κτηνοτροφίας και της παραγωγής ειδικών φυτών και στρέφονται 
προς οικονομικά προσφορότερες καλλιέργειες, όπως τα δημητριακά ή η κράμβη. Προκειμένου 
να ενθαρρυνθεί η παραγωγή ειδικών φυτών και η κτηνοτροφία και να υπάρξει θετικός 
αντίκτυπος στην απασχόληση και στο περιβάλλον, η στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος θα 
συνεχίσει να εφαρμόζεται και η χρηματοδότηση αυτή της στήριξης θα πρέπει να αυξηθεί.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για 
την αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές 
καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά τις βασικές προϋποθέσεις για 
τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κριτήρια 
επιλογής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή διακριτική 
ευχέρεια για να καθορίσουν 
συγκεκριμένους όρους ανάλογα με τις 
ανάγκες τους. Τα είδη παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνουν 
ενισχύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και άλλες διαχειριστικές δεσμεύσεις τις 
οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές τους ανάγκες. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν 
πληρωμές σε γεωργούς και άλλους 
διαχειριστές της γης, οι οποίοι 

(37) Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για 
την αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές 
καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά τις βασικές προϋποθέσεις για 
τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κριτήρια 
επιλογής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή διακριτική 
ευχέρεια για να καθορίσουν 
συγκεκριμένους όρους ανάλογα με τις 
ανάγκες τους. Τα είδη παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνουν 
ενισχύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και άλλες διαχειριστικές δεσμεύσεις τις 
οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιφέρειες που επισημοποιήθηκαν 
νόμιμα και υφίστανται αυτήν τη στιγμή, ή 
τοπικές τους ανάγκες. Τα κράτη μέλη θα 
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αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση 
δεσμεύσεις διαχείρισης που συμβάλλουν 
στην άμβλυνση και προσαρμογή της 
κλιματικής αλλαγής και στην προστασία 
και βελτίωση του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και 
της ποσότητας των υδάτων, της ποιότητας 
του αέρα, του εδάφους, και 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
δεσμεύσεων στο Natura 2000 και της 
στήριξης της γενετικής ποικιλότητας. Η 
στήριξη μέσω και βάσει πληρωμών για 
δεσμεύσεις διαχείρισης μπορεί επίσης να 
χορηγηθεί με τη μορφή τοπικών, 
ολοκληρωμένων ή συνεργατικών 
προσεγγίσεων και παρεμβάσεων βάσει 
αποτελεσμάτων.

πρέπει να χορηγούν πληρωμές σε 
γεωργούς και άλλους διαχειριστές της γης, 
οι οποίοι αναλαμβάνουν σε εθελοντική 
βάση δεσμεύσεις διαχείρισης που 
συμβάλλουν στην άμβλυνση και 
προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και 
στην προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της 
ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων, 
της ποιότητας του αέρα, του εδάφους, και 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
δεσμεύσεων στο Natura 2000 και της 
στήριξης της γενετικής ποικιλότητας. Η 
στήριξη μέσω και βάσει πληρωμών για 
δεσμεύσεις διαχείρισης μπορεί επίσης να 
χορηγηθεί με τη μορφή τοπικών, 
ολοκληρωμένων ή συνεργατικών 
προσεγγίσεων και παρεμβάσεων βάσει 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα μέτρα για τη δασοκομία πρέπει 
να συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
Δασικής Στρατηγικής της Ένωσης και να 
βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά 
προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των 
κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να 
βασίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν 
από τον κανονισμό για την συμπερίληψη 
των εκπομπών και των απορροφήσεων 
αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γης, τη 
χρήση της γης και τη δασοκομία 
[Κανονισμός LULUCF] και εκείνων που 
ελήφθησαν στις υπουργικές διασκέψεις για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη. 
Οι παρεμβάσεις πρέπει να βασίζονται σε 
σχέδια διαχείρισης δασών ή σε ισοδύναμα 
μέσα και μπορεί να περιλαμβάνουν την 

(39) Τα μέτρα για τη δασοκομία πρέπει 
να συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
Δασικής Στρατηγικής της Ένωσης και να 
βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά 
προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των 
κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να 
βασίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν 
από τον κανονισμό για την συμπερίληψη 
των εκπομπών και των απορροφήσεων 
αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γης, 
την αλλαγή χρήσης της γης και τη 
δασοκομία [Κανονισμός LULUCF] και 
εκείνων που ελήφθησαν στις υπουργικές 
διασκέψεις για την προστασία των δασών 
στην Ευρώπη. Οι παρεμβάσεις πρέπει να 
βασίζονται σε σχέδια διαχείρισης δασών ή 
σε ισοδύναμα μέσα και μπορεί να 
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ανάπτυξη δασικών περιοχών και την 
αειφόρο διαχείριση των δασών, 
συμπεριλαμβανομένης της δάσωσης της 
γης και της δημιουργίας και αναγέννησης 
των γεωργοδασοκομικών συστημάτων· την 
προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση 
των δασικών πόρων, λαμβανομένων 
υπόψη των αναγκών προσαρμογής· 
επενδύσεις για τη διασφάλιση και 
ενίσχυση της διατήρησης και 
ανθεκτικότητας των δασών και την παροχή 
δασικών οικοσυστημάτων και υπηρεσιών 
για το κλίμα· και μέτρα και επενδύσεις για 
την υποστήριξη της ανανεώσιμης 
ενέργειας και της βιο-οικονομίας.

περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και την αειφόρο διαχείριση των 
δασών, συμπεριλαμβανομένης της 
δάσωσης της γης, της πρόληψης 
πυρκαγιών και της δημιουργίας και 
αναγέννησης των γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων· την προστασία, 
αποκατάσταση και βελτίωση των δασικών 
πόρων, λαμβανομένων υπόψη των 
αναγκών προσαρμογής· επενδύσεις για τη 
διασφάλιση και ενίσχυση της διατήρησης, 
διαφοροποίησης και ανθεκτικότητας των 
δασών και την παροχή δασικών 
οικοσυστημάτων και υπηρεσιών για το 
κλίμα· και μέτρα και επενδύσεις για την 
υποστήριξη της ανανεώσιμης ενέργειας και 
της βιοοικονομίας.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 
δίκαιο εισόδημα και ένας ανθεκτικός 
γεωργικός τομέας σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν στήριξη σε 
γεωργούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
φυσικούς και άλλους ειδικούς για την 
εκάστοτε περιοχή περιορισμούς. Όσον 
αφορά τις ενισχύσεις για περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς, θα συνεχίσει να 
ισχύει η πολιτική για την αγροτική 
ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. Η 
ΚΓΠ, προκειμένου να προσδώσει 
βελτιωμένη προστιθέμενη αξία στο 
περιβάλλον και να ενισχύσει τις συνέργειές 
της με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη 
φύση και τη βιοποικιλότητα, είναι 
απαραίτητο να διατηρηθεί χωριστό μέτρο 
με στόχο την αποζημίωση των δικαιούχων 
για τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με 
την εφαρμογή των οδηγιών πλαισίου 

(40) Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 
δίκαιο εισόδημα και ένας ανθεκτικός 
γεωργικός τομέας σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν στήριξη σε 
γεωργούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
φυσικούς και άλλους ειδικούς για την 
εκάστοτε περιοχή οικονομικούς ή 
κοινωνικούς περιορισμούς. Όσον αφορά 
τις ενισχύσεις για περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς, θα συνεχίσει να 
ισχύει η πολιτική για την αγροτική 
ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. Για 
την ΚΓΠ, προκειμένου να προσδώσει 
βελτιωμένη προστιθέμενη αξία στο 
περιβάλλον και να ενισχύσει τις συνέργειές 
της με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη 
φύση και τη βιοποικιλότητα, είναι 
απαραίτητο να διατηρηθεί χωριστό μέτρο 
με στόχο την αποζημίωση των δικαιούχων 
για τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με 
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Natura 2000. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξακολουθήσει να παρέχεται στήριξη 
στους γεωργούς και τους 
δασοκαλλιεργητές για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων μειονεκτημάτων που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
και τη συμβολή στην αποτελεσματική 
διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Θα 
πρέπει επίσης να διατεθεί στήριξη στους 
γεωργούς ώστε να βοηθηθούν αυτοί για 
την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων 
στις λεκάνες απορροής ποταμών που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα. Η στήριξη πρέπει 
να συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις 
που περιγράφονται στα Στρατηγικά Σχέδια 
της ΚΓΠ που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές προς τους 
γεωργούς δεν θα οδηγήσουν σε διπλή 
χρηματοδότηση με τα οικολογικά 
συστήματα. Επιπλέον, οι ειδικές ανάγκες 
των περιοχών Natura 2000 θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη από τα κράτη μέλη στον 
συνολικό σχεδιασμό των στρατηγικών 
τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

την εφαρμογή των οδηγιών πλαισίου 
Natura 2000. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξακολουθήσει να παρέχεται στήριξη 
στους γεωργούς και τους 
δασοκαλλιεργητές για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων μειονεκτημάτων που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
και τη συμβολή στην αποτελεσματική 
διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Θα 
πρέπει επίσης να διατεθεί στήριξη στους 
γεωργούς ώστε να βοηθηθούν αυτοί για 
την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων 
στις λεκάνες απορροής ποταμών που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα. Η στήριξη πρέπει 
να συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις 
που περιγράφονται στα Στρατηγικά Σχέδια 
της ΚΓΠ που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές προς τους 
γεωργούς δεν θα οδηγήσουν σε διπλή 
χρηματοδότηση με τα οικολογικά 
συστήματα. Επιπλέον, οι ειδικές ανάγκες 
των περιοχών Natura 2000 θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη από τα κράτη μέλη στον 
συνολικό σχεδιασμό των στρατηγικών 
τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Υπό το πρίσμα της ανάγκης 
γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος 
στον γεωργικό τομέα της Ένωσης και 
βελτίωσης της πρόσβασης σε 
χρηματοοικονομικά μέσα για ομάδες 
προτεραιότητας, ιδίως νεαρούς γεωργούς 
και νεοεισερχόμενους που παρουσιάζουν 
υψηλότερα ποσοστά κινδύνου, η χρήση 
της εγγύησης του InvestEU και ο 

(42) Υπό το πρίσμα της ανάγκης 
γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος 
στον γεωργικό τομέα της Ένωσης και 
βελτίωσης της πρόσβασης σε 
χρηματοοικονομικά μέσα για ομάδες 
προτεραιότητας, ιδίως νεαρούς γεωργούς 
και νεοεισερχόμενους που παρουσιάζουν 
υψηλότερα ποσοστά κινδύνου, η 
συμπληρωματικότητα επιχορηγήσεων και 
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συνδυασμός επιχορηγήσεων και 
χρηματοοικονομικών μέσων θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί. Δεδομένου ότι η χρήση 
χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των 
κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω 
των διαφορών στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του 
τραπεζικού τομέα, την ύπαρξη επισφαλών 
κεφαλαίων, την εξοικείωση των δημόσιων 
διοικήσεων και το πιθανό φάσμα των 
δικαιούχων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθορίσουν στο στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ τους κατάλληλους στόχους, τους 
δικαιούχους και τους προτιμησιακούς 
όρους, καθώς και άλλους πιθανούς 
κανόνες επιλεξιμότητας.

χρηματοοικονομικών μέσων θα πρέπει να 
ενισχυθεί. Δεδομένου ότι η χρήση 
χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των 
κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω 
των διαφορών στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του 
τραπεζικού τομέα, την ύπαρξη επισφαλών 
κεφαλαίων, την εξοικείωση των δημόσιων 
διοικήσεων και το πιθανό φάσμα των 
δικαιούχων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθορίσουν στο στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ τους κατάλληλους στόχους, τους 
δικαιούχους και τους προτιμησιακούς 
όρους, καθώς και άλλους πιθανούς 
κανόνες επιλεξιμότητας.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Οι νεαροί γεωργοί και οι 
νεοεισερχόμενοι εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον 
αφορά την πρόσβαση στη γη, τις υψηλές 
τιμές και την πρόσβαση στο πιστωτικό 
σύστημα. Οι επιχειρήσεις τους απειλούνται 
περισσότερο από τη μεταβλητότητα των 
τιμών (τόσο για εισροές όσο και για 
προϊόντα) και οι ανάγκες τους όσον αφορά 
την κατάρτιση σε επιχειρηματικές 
δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης 
κινδύνου είναι υψηλές. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη για τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προβλέψουν μια 
στρατηγική προσέγγιση και να 
προσδιορίσουν ένα σαφές και συνεκτικό 
σύνολο παρεμβάσεων για την ανανέωση 
των γενεών, στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου στόχου που αφορά το θέμα 
αυτό. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 

(43) Οι νεαροί γεωργοί και οι 
νεοεισερχόμενοι εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον 
αφορά την πρόσβαση στη γη, τις υψηλές 
τιμές και την πρόσβαση στο πιστωτικό 
σύστημα. Οι επιχειρήσεις τους απειλούνται 
περισσότερο από τη μεταβλητότητα των 
τιμών (τόσο για εισροές όσο και για 
προϊόντα) και οι ανάγκες τους όσον αφορά 
την κατάρτιση σε επιχειρηματικές 
δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης 
κινδύνου είναι υψηλές. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη για τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προβλέψουν μια 
στρατηγική προσέγγιση και να 
προσδιορίσουν ένα σαφές και συνεκτικό 
σύνολο παρεμβάσεων για την ανανέωση 
των γενεών, στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου στόχου που αφορά το θέμα 
αυτό. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη 
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μπορούν να καθορίζουν, στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ, προτιμησιακούς 
όρους για τα χρηματοοικονομικά μέσα για 
τους νέους γεωργούς και τους 
νεοεισερχομένους και να συμπεριλάβουν 
στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ 
τη δέσμευση τουλάχιστον ενός ποσού που 
θα αντιστοιχεί στο 2% του κονδυλίου των 
ετήσιων άμεσων ενισχύσεων. Το μέγιστο 
ποσό της ενίσχυσης για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών και την ίδρυση αγροτικών 
επιχειρήσεων πρέπει να αυξηθεί έως και 
στα 100,000 ΕΥΡΩ στα οποία μπορούν να 
έχουν πρόσβαση μέσω ή και σε συνδυασμό 
με χρηματοοικονομικά μέσα.

μπορούν να καθορίζουν, στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ, προτιμησιακούς 
όρους για τα χρηματοοικονομικά μέσα για 
τους νέους γεωργούς και τους 
νεοεισερχομένους και να συμπεριλάβουν 
στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ 
τη δέσμευση τουλάχιστον ενός ποσού που 
θα αντιστοιχεί στο 2% του κονδυλίου των 
ετήσιων άμεσων ενισχύσεων. Το μέγιστο 
ποσό της ενίσχυσης για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών, γεωργών νεαρής ηλικίας, 
την ίδρυση αγροτικών επιχειρήσεων και 
την ανάπτυξη των πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων πρέπει να αυξηθεί 
έως και στα 100 000 EUR στα οποία 
μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω ή και 
σε συνδυασμό με χρηματοοικονομικά 
μέσα.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Η στήριξη θα πρέπει να επιτρέπει 
την καθιέρωση και την εφαρμογή της 
συνεργασίας μεταξύ δύο τουλάχιστον 
οντοτήτων με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων της ΚΓΠ. Μπορεί να περιλαμβάνει 
όλες τις πτυχές αυτής της συνεργασίας, 
όπως θέσπιση συστημάτων ποιότητας· 
συλλογική δράση στον τομέα του 
περιβάλλοντος και του κλίματος· 
προώθηση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού 
και τοπικών αγορών· πιλοτικά σχέδια· 
έργα επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο 
της ΕΣΚ για τοπικά αναπτυξιακά 
προγράμματα για την παραγωγικότητα και 
τη βιωσιμότητα της γεωργίας, έξυπνα 
χωριά, ενώσεις αγοραστών και δίκτυα 
ανταλλαγής μηχανών· γεωργικές 
συνεργασίες· σχέδια διαχείρισης δασών· 
δίκτυα και συμπράξεις· κοινωνική 
γεωργία· κοινοτικά στηριζόμενη γεωργία· 
δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος 

(45) Η στήριξη θα πρέπει να επιτρέπει 
την καθιέρωση και την εφαρμογή της 
συνεργασίας μεταξύ δύο τουλάχιστον 
οντοτήτων με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων της ΚΓΠ. Μπορεί να περιλαμβάνει 
όλες τις πτυχές αυτής της συνεργασίας, 
όπως θέσπιση συστημάτων ποιότητας· 
συλλογική δράση στον τομέα του 
περιβάλλοντος και του κλίματος· 
προώθηση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού 
και τοπικών αγορών· ανάπτυξη 
παραδοσιακών τοπικών και 
περιφερειακών εμπορικών σημάτων· 
πιλοτικά σχέδια· έργα επιχειρησιακών 
ομάδων στο πλαίσιο της ΕΣΚ για τοπικά 
αναπτυξιακά προγράμματα για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας, έξυπνα χωριά, ενώσεις 
αγοραστών και δίκτυα ανταλλαγής 
μηχανών· γεωργικές συνεργασίες· σχέδια 
διαχείρισης δασών· δίκτυα και 
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LEADER· και σύσταση ομάδων και 
οργανώσεων παραγωγών, καθώς και άλλες 
μορφές συνεργασίας οι οποίες κρίνονται 
απαραίτητες για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων της ΚΓΠ.

συμπράξεις· κοινωνική γεωργία· κοινοτικά 
στηριζόμενη γεωργία· δράσεις στο πλαίσιο 
του προγράμματος LEADER· και σύσταση 
ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, 
καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας οι 
οποίες κρίνονται απαραίτητες για την 
επίτευξη των ειδικών στόχων της ΚΓΠ.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των έργων που 
δρομολογούνται από τις τοπικές 
κοινότητες, καθώς και η αποτελεσματική 
χρήση της χορηγούμενης 
χρηματοδότησης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθορίζουν στους 
δημοσιονομικούς κανόνες ότι οι δαπάνες 
για την οικονομική και διοικητική 
διαχείριση των πράξεων, οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τις τοπικές 
αγροτικές κοινότητες και άλλους 
παρόμοιους τοπικούς φορείς με σκοπό 
την υλοποίηση των στρατηγικών που 
αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], 
αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45β) Προκειμένου να προωθηθούν 
έμπρακτα η ψηφιοποίηση και η 
καινοτομία, να διευκολυνθούν η 
επιχειρηματική ανάπτυξη, η κοινωνική 
ένταξη και η απασχόληση στις αγροτικές 
περιοχές, καθώς και η ανάπτυξη έξυπνου 
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και βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού 
στις αγροτικές περιοχές, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αναπτύξουν και να θέσουν 
σε εφαρμογή τις στρατηγικές έξυπνων 
χωριών στο πλαίσιο των στρατηγικών 
τους σχεδίων για την ΚΓΠ. Για πιο 
αποτελεσματική χρήση όλων των 
διαρθρωτικών ταμείων που συμμετέχουν 
στις αγροτικές περιοχές (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΠΑ, 
ΕΚΤ+ και ΕΤΘΑ), αυτή η στρατηγική θα 
πρέπει να υλοποιείται μέσω της τοπικής 
ανάπτυξης που πραγματοποιείται από 
τους τοπικούς φορείς όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) ... [νέος ΚΚΔ]. Για τον 
λόγο αυτόν, η οικονομική στήριξη του 
ΕΓΤΑΑ για στρατηγικές εκσυγχρονισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής 
για τα «έξυπνα χωριά» όπως ορίζεται στο 
στρατηγικό σχέδιο του κράτους μέλους 
για την ΚΓΠ, θα πρέπει να καθορίζεται 
τουλάχιστον στο 5% των κονδυλίων του 
ΕΓΤΑΑ.

Αιτιολόγηση

Τα «έξυπνα χωριά» θα πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μέλλοντος της αγροτικής 
ανάπτυξης, επομένως θα πρέπει να διατίθενται επαρκείς πόροι του ΕΓΤΑΑ για την ανάπτυξη 
και την υλοποίηση των στρατηγικών «έξυπνων χωριών» στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων 
των κρατών μελών για την ΚΓΠ. Θα πρέπει επίσης να διατίθενται πόροι και από άλλα 
διαρθρωτικά ταμεία για τον σκοπό αυτόν, ώστε να διατηρηθεί η ζωτική σημασία των αγροτικών 
περιοχών της ΕΕ.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η ανακοίνωση σχετικά με «Το 
μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» 
αναφέρει την ανταλλαγή γνώσεων και 
επικεντρώνεται στην καινοτομία ως 
οριζόντιο στόχο για τη νέα ΚΓΠ. Η ΚΓΠ 
θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει το 
μοντέλο της διαδραστικής καινοτομίας, το 
οποίο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των 
φορέων προκειμένου να αξιοποιήσουν με 

(46) Η ανακοίνωση σχετικά με «Το 
μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» 
αναφέρει την ανταλλαγή γνώσεων και 
επικεντρώνεται στην καινοτομία ως 
οριζόντιο στόχο για τη νέα ΚΓΠ. Η ΚΓΠ 
θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει το 
μοντέλο της διαδραστικής καινοτομίας, το 
οποίο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των 
φορέων προκειμένου να αξιοποιήσουν με 
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τον καλύτερο τρόπο τα συμπληρωματικά 
είδη γνώσεων με σκοπό τη διάδοση 
πρακτικών λύσεων. Οι υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
πρέπει να ενισχυθούν στο πλαίσιο των 
συστημάτων γνώσης και καινοτομίας της 
γεωργίας. Το στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ πρέπει να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, της έρευνας 
και των αγροτικών δικτύων. Κάθε κράτος 
μέλος ή περιφέρεια, ανάλογα με την 
περίπτωση, μπορεί να χρηματοδοτήσει 
ορισμένες δράσεις που αποσκοπούν στην 
ανταλλαγή γνώσεων και την καινοτομία, 
χρησιμοποιώντας τα είδη παρεμβάσεων 
που παρουσιάζονται στον παρόντα 
Κανονισμό.

τον καλύτερο τρόπο τα συμπληρωματικά 
είδη γνώσεων με σκοπό τη διάδοση 
πρακτικών λύσεων. Οι υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
πρέπει να ενισχυθούν στο πλαίσιο των 
συστημάτων γνώσης και καινοτομίας της 
γεωργίας. Το στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ πρέπει να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, της έρευνας 
και των αγροτικών δικτύων. Κάθε κράτος 
μέλος ή περιφέρεια, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών 
που επισημοποιήθηκαν νόμιμα και 
υφίστανται αυτήν τη στιγμή, ανάλογα με 
την περίπτωση, μπορεί να χρηματοδοτήσει 
ορισμένες δράσεις που αποσκοπούν στην 
ανταλλαγή γνώσεων και την καινοτομία, 
χρησιμοποιώντας τα είδη παρεμβάσεων 
που παρουσιάζονται στον παρόντα 
Κανονισμό και διασφαλίζοντας 
χρηματοδότηση για πρόσβαση σε 
τεχνολογία αιχμής.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Η στήριξη των άμεσων ενισχύσεων 
στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για 
την ΚΓΠ θα πρέπει να χορηγείται υπό 
μορφή εθνικών πιστώσεων που θα 
καθοριστούν από τον παρόντα κανονισμό. 
Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των 
αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις στα 
κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο 
στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται 
σταδιακά για να κλείσουν το 50% του 
χάσματος προς το 90% του μέσου όρου 
της Ένωσης. Προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη ο μηχανισμός μείωσης των 
πληρωμών και η χρήση του προϊόντος στο 

(48) Είναι σημαντικό να επισημανθεί 
ότι η διαδικασία σύγκλισης θα πρέπει 
σταδιακά να ολοκληρωθεί το 
συντομότερο δυνατό, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός 
μεταξύ των κρατών μελών και να 
διαφυλαχθεί η αρχή της ισότητας σε 
επίπεδο ΕΕ. Η στήριξη των άμεσων 
ενισχύσεων στο πλαίσιο των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ θα πρέπει να 
χορηγείται υπό μορφή εθνικών πιστώσεων 
που θα καθοριστούν από τον παρόντα 
κανονισμό. Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση 
των αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις 
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κράτος μέλος, πρέπει να επιτρέπεται η 
υπέρβαση της εθνικής χορήγησης των 
συνολικών ενδεικτικών χρηματοδοτικών 
πόρων κάθε χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ κράτους μέλους.

στα κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο 
στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται 
σταδιακά για να κλείσουν το χάσμα προς 
τον μέσο όρο της Ένωσης. Προκειμένου 
να ληφθεί υπόψη ο μηχανισμός μείωσης 
των πληρωμών και η χρήση του προϊόντος 
στο κράτος μέλος, πρέπει να επιτρέπεται η 
υπέρβαση της εθνικής χορήγησης των 
συνολικών ενδεικτικών χρηματοδοτικών 
πόρων κάθε χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ κράτους μέλους.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49α) Θα πρέπει να καθοριστούν 
αντικειμενικά κριτήρια 
κατηγοριοποίησης των περιφερειών και 
περιοχών σε επίπεδο Ένωσης για τη 
στήριξη από το ΕΓΤΑΑ. Για τον σκοπό 
αυτόν, ο προσδιορισμός των περιφερειών 
και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης 
βασίζεται στην κοινή ονοματολογία για 
τις περιφέρειες που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/2066 της 
Επιτροπής1α. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οι πιο πρόσφατες 
ονοματολογίες και δεδομένα για να 
εξασφαλίζεται επαρκής στήριξη, ιδίως 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος των 
περιφερειών που παρουσιάζουν υστέρηση 
και των διαπεριφερειακών ανισοτήτων 
στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους.
__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/2066 της 
Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2016, για 
την τροποποίηση των παραρτημάτων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής 
ονοματολογίας των εδαφικών 
στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 322 
της 29.11.2016, σ. 1-61)

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη 
σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους 
αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα 
στις πολιτικές της Ένωσης και στην 
επίτευξη ενός γενικού στόχου 25% των 
δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης 
για τη στήριξη των στόχων για το κλίμα. 
Οι δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ 
αναμένεται ότι θα συμβάλουν καλύπτοντας 
το 40 % του συνολικού χρηματοδοτικού 
κονδυλίου της ΚΓΠ στους στόχους για το 
κλίμα. Οι σχετικές δράσεις θα 
προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και της εφαρμογής του 
προγράμματος, και θα αξιολογούνται εκ 
νέου στο πλαίσιο των σχετικών 
αξιολογήσεων και επανεξετάσεων.

(52) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη 
σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της 
αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού και τους στόχους αειφόρου 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στις 
πολιτικές της Ένωσης, στην επίτευξη της 
μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 45 
τοις εκατό έως το 2030 σε σχέση με το 
2010 και μηδενικών εκπομπών έως το 
2050 και στην επίτευξη ενός γενικού 
στόχου τουλάχιστον 30% των δαπανών 
του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη 
στήριξη των στόχων για το κλίμα. Οι 
δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ αναμένεται 
ότι θα συμβάλουν καλύπτοντας το 40 % 
του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου 
της ΚΓΠ στους στόχους για το κλίμα. Οι 
σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας και της 
εφαρμογής του προγράμματος, και θα 
αξιολογούνται εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών αξιολογήσεων και 
επανεξετάσεων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
σαφής στρατηγικός χαρακτήρας αυτών των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και να 
διευκολυνθούν οι δεσμοί με άλλες 
πολιτικές της Ένωσης και ιδίως με τους 
καθιερωμένους μακροπρόθεσμους 
εθνικούς στόχους που απορρέουν από την 
ενωσιακή νομοθεσία ή από διεθνείς 
συμφωνίες όπως αυτές που σχετίζονται με 
την αλλαγή του κλίματος, τη 
βιοποικιλότητα και το νερό, είναι σκόπιμο 
να υπάρχει ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο 
ΚΓΠ ανά κράτος μέλος.

(55) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
σαφής στρατηγικός χαρακτήρας αυτών των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και να 
διευκολυνθούν οι δεσμοί με άλλες 
πολιτικές της Ένωσης και ιδίως με τους 
καθιερωμένους μακροπρόθεσμους 
εθνικούς στόχους που απορρέουν από την 
ενωσιακή νομοθεσία ή από διεθνείς 
συμφωνίες όπως αυτές που σχετίζονται με 
την αλλαγή του κλίματος, τη 
βιοποικιλότητα και το νερό, είναι σκόπιμο 
να υπάρχει ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο 
ΚΓΠ ανά κράτος μέλος.
Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη 
διοικητική διάρθρωση των κρατών 
μελών, το στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει 
να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, 
περιφερειοποιημένα μέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
να παρέχεται ευελιξία στα κράτη μέλη σε 
ότι αφορά την επιλογή της μεταβίβασης 
μέρους της εφαρμογής του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ σε περιφερειακό επίπεδο 
βάσει ενός εθνικού πλαισίου, προκειμένου 
να διευκολυνθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
περιφερειών σε ότι αφορά την 
αντιμετώπιση κάθε είδους εθνικών 
προκλήσεων, είναι σκόπιμο τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ να περιγράφουν την 
αλληλεπίδραση μεταξύ εθνικών και 
περιφερειακών παρεμβάσεων.

(60) Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
να παρέχεται ευελιξία στα κράτη μέλη σε 
ότι αφορά την επιλογή της μεταβίβασης 
μέρους του σχεδιασμού και της εφαρμογής 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ σε 
περιφερειακό επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης σύμφωνα με το εθνικό 
πλαίσιο, προκειμένου να διευκολυνθεί ο 
συντονισμός μεταξύ των περιφερειών σε 
ό,τι αφορά την αντιμετώπιση κάθε είδους 
εθνικών προκλήσεων, είναι σκόπιμο τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ να 
περιγράφουν την αλληλεπίδραση μεταξύ 
εθνικών και περιφερειακών παρεμβάσεων, 
ενώ ο προσδιορισμός των περιφερειών 
στα κράτη μέλη θα βασίζεται στο κοινό 
σύστημα ονοματολογίας των περιφερειών 
που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
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1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό αριθ. 
2016/2066 της Επιτροπής.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Λαμβανομένων υπόψη των 
ανησυχιών σχετικά με τη διοικητική 
επιβάρυνση στα πλαίσια της επιμερισμένης 
διαχείρισης, η απλούστευση θα πρέπει 
επίσης να αποτελέσει αντικείμενο 
ιδιαίτερης προσοχής στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ.

(64) Λαμβανομένων υπόψη των 
ανησυχιών σχετικά με τη διοικητική 
επιβάρυνση στα πλαίσια της επιμερισμένης 
διαχείρισης, η απλούστευση —τόσο σε 
επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο 
κρατών μελών— θα πρέπει επίσης να 
αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης 
προσοχής στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να συνδράμει τα 
κράτη μέλη προκειμένου να αποφευχθεί η 
δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνσή τους.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να στηρίζει 
μέσω τεχνικής βοήθειας, με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής, δράσεις σχετικά με την 
εκπλήρωση των καθηκόντων εκείνων που 
αναφέρονται στο [Άρθρο 7 του οριζόντιου 
κανονισμού]. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
τεχνική βοήθεια, με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, με σκοπό την εκπλήρωση 
των καθηκόντων που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή 
της στήριξης σε σχέση με το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ. Η αύξηση της τεχνικής 
βοήθειας με πρωτοβουλία των κρατών 

(71) Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να στηρίζει 
μέσω τεχνικής βοήθειας, με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής, δράσεις σχετικά με την 
εκπλήρωση των καθηκόντων εκείνων που 
αναφέρονται στο [Άρθρο 7 του οριζόντιου 
κανονισμού]. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
τεχνική βοήθεια, με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, με σκοπό την εκπλήρωση 
των καθηκόντων που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή 
της στήριξης σε σχέση με το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ. Το συνολικό ποσό για τη 
στήριξη από το ΕΓΤΑΑ για τεχνική 
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μελών είναι διαθέσιμη μόνο για τη Μάλτα. βοήθεια θα πρέπει να αυξηθεί σε 5% της 
χρηματοδότησης που διατίθεται για το 
ΕΓΤΑΑ. Η αύξηση της τεχνικής βοήθειας 
με πρωτοβουλία των κρατών μελών είναι 
διαθέσιμη μόνο για τη Μάλτα.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73α) Το Ελεγκτικό Συνέδριο, στη 
γνωμοδότηση αριθ. 7/2018 της 25ης 
Οκτωβρίου 2018, ορίζει ότι η μετάβαση 
σε ένα σύστημα που βασίζεται στις 
επιδόσεις απαιτεί τον προσδιορισμό των 
αναγκών με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία, 
σε συνδυασμό με την υποχρέωση των 
κρατών μελών να καταρτίζουν αξιόπιστες 
και συγκρίσιμες στατιστικές. Οι σαφείς, 
συγκεκριμένοι και ποσοτικοποιημένοι 
στόχοι της ΕΕ, η επίτευξη των οποίων 
είναι μετρήσιμη, θα πρέπει να 
υποστηρίζονται από ένα πλήρως 
ανεπτυγμένο σύνολο ουσιαστικών 
δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων. 

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75α) Το μοντέλο υλοποίησης με 
γνώμονα τις επιδόσεις, 
συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης με 
βάση τις επιδόσεις, δεν θα πρέπει να 
καταργήσει την ανάγκη ελέγχου της 
νομιμότητας και της κανονικότητας των 
δαπανών.
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 92 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(92α) Οι νησιωτικές περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες δυσκολίες όσον αφορά την 
άσκηση γεωργικών δραστηριοτήτων και 
την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών. 
Κρίνεται σκόπιμο να διενεργηθεί 
εκτίμηση των επιπτώσεων της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής στις εν λόγω 
περιοχές, με σκοπό την προσαρμογή των 
στρατηγικών σχεδίων ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές 
τους.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που θα 
καταρτιστούν από τα κράτη μέλη, 
καθορίζοντας στόχους, προσδιορίζοντας 
παρεμβάσεις και κατανέμοντας τους 
οικονομικούς πόρους σύμφωνα με τους 
ειδικούς στόχους και τις διαπιστωθείσες 
ανάγκες·

γ) στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που θα 
καταρτιστούν από τα κράτη μέλη και, 
κατά περίπτωση, μαζί με τις περιφέρειες, 
καθορίζοντας στόχους, προσδιορίζοντας 
παρεμβάσεις και κατανέμοντας τους 
οικονομικούς πόρους σύμφωνα με τους 
ειδικούς στόχους και τις διαπιστωθείσες 
ανάγκες·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο τίτλος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, ο τίτλος 
ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ και τα άρθρα 41 και 43 του 
κανονισμού (ΕΕ) [ΕΚ] [ΚΚΔ] του 

2. Ο τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ και τα 
άρθρα 41, 43 και 60 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου26 εφαρμόζονται στη στήριξη 
που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

του Συμβουλίου26 εφαρμόζονται στη 
στήριξη που χρηματοδοτείται από το 
ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού.

__________________ __________________
26Κανονισμός (ΕΕ) [.../...] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
[ημερομηνία] [πλήρης τίτλος] (ΕΕ L).

26Κανονισμός (ΕΕ) [.../...] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
[ημερομηνία] [πλήρης τίτλος] (ΕΕ L).

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) ως «θωράκιση του περιβάλλοντος 
και της βιοποικιλότητας» νοείται η 
διαρθρωμένη διαδικασία διασφάλισης 
της αποτελεσματικής εφαρμογής 
εργαλείων για την αποφυγή των 
δυσμενών επιπτώσεων των δαπανών της 
ΕΕ και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για 
την κατάσταση του περιβάλλοντος και 
της βιοποικιλότητας της ΕΕ, με βάση το 
«Κοινό πλαίσιο για τη θωράκιση της 
βιοποικιλότητας μέσω του 
προϋπολογισμού της ΕΕ» που συνέταξε η 
Επιτροπή, και σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές, 
εφόσον υπάρχουν, ή με διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) ως «ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
στην κλιματική αλλαγή» νοείται η 
διαδικασία που εξασφαλίζει ότι οι 
υποδομές είναι ανθεκτικές στις δυσμενείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 
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σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και 
τις κατευθυντήριες γραμμές, εφόσον 
υπάρχουν, ή με διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι γ) ως «αστική γεωργία» νοείται η 
γεωργική δραστηριότητα σε αστική 
περιοχή.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους 
ορισμούς της γεωργικής δραστηριότητας, 
της γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων 
εκταρίων, του πραγματικού και του νεαρού 
γεωργού:

1. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, σε 
συνεργασία με τις περιφέρειες όπου 
απαιτείται, τουλάχιστον τους ορισμούς 
της γεωργικής δραστηριότητας, της 
γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων 
εκταρίων, του πραγματικού και του νεαρού 
και του νεοεισερχόμενου γεωργού, επί της 
ακόλουθης βάσης:

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 
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που δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή περισσότερο και 
χρησιμοποιούνται για τη καλλιέργεια 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένο). Μπορεί να περιλαμβάνει 
άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα 
που προσφέρονται για βοσκή·

που δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή περισσότερο, καθώς και, 
εφόσον αποφασιστεί από τα κράτη μέλη, 
η γη που δεν έχει καλλιεργηθεί για 
τουλάχιστον πέντε έτη· και η οποία 
χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένο), συμπεριλαμβανομένων 
δασοποιμενικών συστημάτων με θάμνους 
και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή 
ή παράγουν ζωοτροφές·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για τους σκοπούς των 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, το «επιλέξιμο εκτάριο» 
ορίζεται κατά τρόπο που να περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε γεωργική έκταση της 
εκμετάλλευσης:

γ) για τους σκοπούς των 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, το «επιλέξιμο εκτάριο» 
ορίζεται κατά τρόπο που να περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε γεωργική έκταση της 
εκμετάλλευσης και να παρέχει τα 
κατάλληλα δικαιώματα χρήσης:

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 1 – σημείο ii – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Για την εφαρμογή του όρου 
«επιλέξιμο εκτάριο» στην αστική 
γεωργία, η επιφάνεια που πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη υπολογίζεται με βάση 
την ισοδύναμη επιφάνεια που απαιτείται 
για την παραγωγή του μέσου ετήσιου 
όγκου για τις εν λόγω καλλιέργειες·
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι «πραγματικοί γεωργοί» 
ορίζονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται 
ότι δεν χορηγείται στήριξη σε εκείνους των 
οποίων η γεωργική δραστηριότητα 
αποτελεί απλώς ένα ασήμαντο μέρος των 
συνολικών οικονομικών δραστηριοτήτων 
τους ή των οποίων η κύρια επιχειρηματική 
δραστηριότητα δεν είναι γεωργική, χωρίς 
να αποκλείεται η στήριξη των γεωργών με 
πολλαπλές δραστηριότητες. Ο ορισμός 
προσδιορίζει ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται 
πραγματικοί γεωργοί, βάσει προϋποθέσεων 
όπως οι δοκιμές εισοδήματος, οι εισροές 
εργασίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
το αντικείμενο της επιχείρησης ή/και η 
εγγραφή σε μητρώα.

δ) οι «πραγματικοί γεωργοί» 
ορίζονται από τα κράτη μέλη με τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν χορηγείται 
στήριξη σε εκείνους των οποίων η 
γεωργική δραστηριότητα αποτελεί απλώς 
ένα ασήμαντο μέρος των συνολικών 
οικονομικών δραστηριοτήτων τους ή των 
οποίων η κύρια επιχειρηματική 
δραστηριότητα δεν είναι γεωργική, χωρίς 
να αποκλείεται η στήριξη των γεωργών με 
πολλαπλές δραστηριότητες. Ο ορισμός 
προσδιορίζει ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται 
πραγματικοί γεωργοί, βάσει 
συγκεκριμένων προϋποθέσεων όπως οι 
δοκιμές εισοδήματος ή οι εισροές εργασίας 
στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ως «νέος γεωργός» νοείται 
πρόσωπο που:
i) πληροί τις προϋποθέσεις για να 
θεωρείται «υπεύθυνος της γεωργικής 
εκμετάλλευσης»·
ii) διαθέτει την κατάλληλη 
κατάρτιση και/ή τις δεξιότητες που 
απαιτούνται.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαιρούνται από τον ορισμό του «νέου 
γεωργού» οι γεωργοί που 
ανταποκρίνονται στον ορισμό του 
στοιχείου ε).

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της 
αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας, των 
τροφίμων και των αγροτικών περιοχών και 
συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων 
γενικών στόχων:

Η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της 
αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας, της 
παραγωγής τροφίμων και των αγροτικών 
περιοχών, σύμφωνα με τους σχετικούς 
στόχους της Συνθήκης, και συμβάλλει 
στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών 
στόχων:

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προώθηση ενός έξυπνου, 
ανθεκτικού και διαφοροποιημένου 
γεωργικού τομέα που θα διασφαλίζει την 
επισιτιστική ασφάλεια·

α) την προώθηση ενός έξυπνου, 
ανθεκτικού και διαφοροποιημένου 
γεωργικού τομέα που θα διασφαλίζει τη 
βιώσιμη, αποκεντρωμένη και 
μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια 
και ασφάλεια των τροφίμων, 
αποφεύγοντας την υπερπαραγωγή·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της δράση για το κλίμα και 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων της Ένωσης·

β) την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας, της βιοποικιλότητας και της 
δράσης για το κλίμα και την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
της Ένωσης·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών.

γ) την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής 
ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και 
κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της 
δημιουργίας και της διατήρησης της 
απασχόλησης με έμφαση στην επιδίωξη 
δίκαιου βιοτικού επιπέδου και στην 
αποφυγή της ερήμωσης των αγροτικών 
περιοχών·

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) την ενίσχυση της ελκυστικότητας 
της υπαίθρου.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την υποστήριξη βιώσιμων 
γεωργικών εισοδημάτων και 
ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση 

α) την υποστήριξη βιώσιμων 
γεωργικών εισοδημάτων και 
ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση, 
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για τη στήριξη της επισιτιστικής 
ασφάλειας·

για την αντιστροφή της τάσης για 
απώλεια γεωργών και γεωργικών δομών, 
τη στήριξη της μακροπρόθεσμης 
επισιτιστικής ασφάλειας και τη 
διασφάλιση υψηλής ποιότητας 
αποθεμάτων ζωοτροφών και τροφίμων·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) σταδιακή επίτευξη πλήρους 
εξωτερικής σύγκλισης μεταξύ των 
κρατών μελών·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενίσχυση του προσανατολισμού 
προς την αγορά και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης 
εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και 
την ψηφιοποίηση·

β) ενίσχυση του προσανατολισμού 
προς την αγορά σε διαφορετικές αγορές, 
μεταξύ άλλων σε τοπικές και 
περιφερειακές, και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης 
εστίασης στην έρευνα, διάδοσης 
βιώσιμων μορφών παραγωγής, τεχνικών, 
εργαλείων και ψηφιοποίησης, καθώς και 
καλύτερης πρόσβασης σε τεχνολογίες 
αιχμής·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συμβολή στον μετριασμό της δ) συμβολή στον περιορισμό των 
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κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή 
σε αυτήν, καθώς και στη βιώσιμη 
ενέργεια·

αερίων θερμοκηπίου, στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή 
σε αυτήν·

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
και της αποτελεσματικής διαχείρισης, της 
προστασίας και της βελτίωσης των 
φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος 
και ο αέρας·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος και διατήρηση οικοτόπων 
και τοπίων·

στ) συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, ιδίως του εδάφους, και 
διατήρηση οικοτόπων και τοπίων·

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·

ζ) βελτίωση της ανανέωσης των 
γενεών, προσέλκυση νεαρών και νέων 
γεωργών και διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές·

Τροπολογία 60
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) στήριξη των ίσων ευκαιριών στις 
αγροτικές περιοχές μέσω ειδικών μέτρων 
για τη στήριξη και την αναγνώριση του 
έργου των γυναικών στη γεωργία, την 
κτηνοτροφία, τη χειροτεχνία, τον 
τουρισμό και τις τοπικές υπηρεσίες στις 
αγροτικές περιοχές·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 
της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-
οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας·

η) την προώθηση της αξιοπρεπούς 
απασχόλησης, της διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων, της ανάπτυξης, της 
κοινωνικής ένταξης και της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας 
και της βιώσιμης δασοκομίας·

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) μείωση της φτώχειας και του 
αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές·

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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θ β) βελτίωση των βασικών υπηρεσιών 
και υποδομών στην ύπαιθρο·

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την επιδίωξη των ειδικών 
στόχων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
απλούστευση και την απόδοση της 
στήριξης της ΚΓΠ.

2. Με σκοπό την επιδίωξη των 
ειδικών στόχων, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν τον μέγιστο δυνατό 
περιορισμό του διοικητικού φόρτου της 
στήριξης της ΚΓΠ.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να 
συμπληρώνουν τους δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων που προβλέπονται στο 
παράρτημα Ι μέσω της λεπτομερέστερης 
ανάλυσης αυτών, ούτως ώστε να τους 
προσαρμόζουν στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των στρατηγικών 
σχεδίων τους σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή έχει δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι με 
σκοπό την προσαρμογή των κοινών 

διαγράφεται
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δεικτών επιδόσεων, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η 
πείρα από την εφαρμογή τους ή η 
προσθήκη νέων.

Αιτιολόγηση

Οι δείκτες θα πρέπει να είναι απλοί, αναλογικοί και συναφείς με τους στόχους της ΚΓΠ. Οι 
δείκτες επίτευξης των αποτελεσμάτων της πολιτικής θα πρέπει να είναι σαφείς για τα κράτη 
μέλη από τη στιγμή που συμφωνείται ο κανονισμός. Η τροποποίησή τους με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα ούτε συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν την επίτευξη 
των στόχων που καθορίζονται στον τίτλο 
ΙΙ, με τον καθορισμό των παρεμβάσεων 
που βασίζονται στα είδη παρεμβάσεων που 
προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 
του παρόντος τίτλου, σύμφωνα με τις 
κοινές απαιτήσεις που παρατίθενται στο 
παρόν κεφάλαιο.

Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειες επιδιώκουν την επίτευξη των 
στόχων που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙ, με 
τον καθορισμό των παρεμβάσεων που 
βασίζονται στα είδη παρεμβάσεων που 
προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 
του παρόντος τίτλου, σύμφωνα με τις 
κοινές απαιτήσεις που παρατίθενται στο 
παρόν κεφάλαιο. Οι παρεμβάσεις που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο IV μπορούν 
να καθορίζονται από τις περιφέρειες στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης που ορίζονται 
στο άρθρο 95a.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν τις 
παρεμβάσεις των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης.

Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν, ενδεχομένως 
σε συνεργασία με τις περιφέρειες, τις 
παρεμβάσεις των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 



PE627.760v03-00 750/860 RR\1184165EL.docx

EL

τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών και μη διακριτική 
μεταχείριση

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν τη συνεκτίμηση και την 
προάσπιση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών καθώς και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της 
υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων 
για την ΚΓΠ, μεταξύ άλλων σε σχέση με 
την παρακολούθηση, την υποβολή 
εκθέσεων και την αξιολόγηση. Τα κράτη 
μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
οποιαδήποτε διάκριση εξαιτίας φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των 
στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ. 
Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα 
άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη 
σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και 
της εφαρμογής των στρατηγικών σχεδίων 
για την ΚΓΠ.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9β
Βιώσιμη ανάπτυξη

Οι στόχοι των στρατηγικών σχεδίων για 
την ΚΓΠ επιδιώκονται σύμφωνα με την 
αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
προώθησης από την Ένωση του στόχου 
της διαφύλαξης, της προστασίας και της 
βελτίωσης 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 
βιοποικιλότητας, της ανθεκτικότητας 
στις καταστροφές και της πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συγκεκριμένων στόχων της ΚΓΠ. Οι 
παρεμβάσεις προγραμματίζονται και 
εκτελούνται σύμφωνα με την αρχή της 
συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κλίμα και το περιβάλλον· α) κλίμα, βιοποικιλότητα και το 
περιβάλλον·

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) σεβασμός των κοινωνικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλες οι γεωργικές εκτάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον για 
παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται 
σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τις 
ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
τηρούν οι δικαιούχοι για καλές γεωργικές 
και περιβαλλοντικές συνθήκες γης 
σύμφωνα με τον κύριο στόχο των 
προτύπων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, λαμβανομένων υπόψη των 
ειδικών χαρακτηριστικών των σχετικών 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάστασης του εδάφους και του 
κλίματος, των υπαρχόντων συστημάτων 
εκτροφής, της χρήσης γης, της 
αμειψισποράς, των γεωργικών πρακτικών 
και των γεωργικών δομών.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλες οι γεωργικές εκτάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον για 
παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται 
σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση. Για τον σκοπό αυτόν, 
επιδιώκουν ειδικότερα να καθιερωθούν οι 
ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
τηρούν οι δικαιούχοι σε εθνικό, 
περιφερειακό και —κατά περίπτωση— 
υποπεριφερειακό επίπεδο για καλές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
γης σύμφωνα με τον κύριο στόχο των 
προτύπων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, λαμβανομένων υπόψη των 
ειδικών εδαφικών και κλιματικών 
συνθηκών και των χαρακτηριστικών των 
σχετικών περιοχών, όπως των υπαρχόντων 
συστημάτων εκτροφής, της χρήσης γης, 
της αμειψισποράς, των γεωργικών 
πρακτικών και των γεωργικών δομών.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τη δημιουργία οργανώσεων 
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παραγωγών και τη στήριξη της 
ανάπτυξης των εν λόγω οργανώσεων.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) τη διαφοροποίηση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και την ανάπτυξη 
αποκεντρωμένων αλυσίδων εφοδιασμού 
τροφίμων και καλλιεργειών.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ γ) το εργαλείο για τη βιωσιμότητα 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα 
θρεπτικά συστατικά. Το εργαλείο θα 
πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία και λειτουργικές 
δυνατότητες:
α) Στοιχεία
– σχετικές πληροφορίες για τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του 
ΟΣΔΕ·
– πληροφορίες από τη δειγματοληψία του 
εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και 
χρονική κλίμακα·
– πληροφορίες για τις σχετικές πρακτικές 
διαχείρισης, το ιστορικό των 
καλλιεργειών και τους στόχους απόδοσης·
– ενδείξεις όσον αφορά τα νόμιμα όρια 
και τις απαιτήσεις σχετικά με τη 
διαχείριση των θρεπτικών συστατικών σε 
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γεωργικές εκμεταλλεύσεις·
– πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.
β) Λειτουργικές δυνατότητες
– αυτόματη ενσωμάτωση δεδομένων από 
διάφορες πηγές (ΣΑΑ και ΟΣΔΕ, 
δεδομένα που παράγονται από γεωργούς, 
αναλύσεις εδάφους, κ.λπ.) στο μέτρο του 
δυνατού, προκειμένου να αποφευχθεί 
επικάλυψη των εισερχόμενων δεδομένων 
για τους γεωργούς·
– δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας 
μεταξύ οργανισμών 
πληρωμών/διοικητικών αρχών και 
γεωργών·
– δομοστοιχείωση και δυνατότητα 
στήριξης περαιτέρω στόχων 
βιωσιμότητας (π.χ. διαχείριση των 
εκπομπών, διαχείριση των υδάτων)
– τήρηση των ενωσιακών αρχών της 
διαλειτουργικότητας, του ανοικτού 
χαρακτήρα και της 
επαναχρησιμοποίησης·
– εγγυήσεις για την ασφάλεια των 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής 
σύμφωνα με τα βέλτιστα σημερινά 
πρότυπα.

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία και οι λειτουργικές δυνατότητες του εργαλείου για τη βιωσιμότητα των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη βασική πράξη.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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.
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εξής:
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.

Αιτιολόγηση

Η επιβολή μειώσεων/ανώτατων ορίων στις άμεσες ενισχύσεις οδηγεί σε τυχαία κίνητρα που δεν 
στηρίζουν τη δομική ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η μείωση των άμεσων 
ενισχύσεων άνω των 60 000 EUR δεν επηρεάζει μόνο τις πολύ μεγάλες μονάδες, αλλά και τις 
μονάδες μεσαίου μεγέθους που επίσης επιθυμούν να επενδύσουν και να επεκταθούν. Εάν 
εφαρμοστούν τα προτεινόμενα ανώτατα όρια του άρθρου 15, θα μπορούσαν επίσης να 
δημιουργήσουν ένα κίνητρο για τον διαχωρισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τρόπο που 
δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος. Ο υπολογισμός των μισθών και των σχετικών εισφορών 
θα μπορούσε να δημιουργήσει διοικητικό φόρτο τόσο για τους γεωργούς όσο και για τα κράτη 
μέλη. Χρειάζεται απλούστευση.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα που δηλώνει ο 
γεωργός, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων και των κοινωνικών εισφορών που 
συνδέονται με την απασχόληση· και

α) τους μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα και συναφείς 
δραστηριότητες που δηλώνει ο γεωργός, 
συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των 
κοινωνικών εισφορών που συνδέονται με 
την απασχόληση· και

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

β) το ισοδύναμο κόστος της κανονικής 
και μη αμειβόμενης εργασίας που 
συνδέεται με γεωργική δραστηριότητα και 
συναφείς δραστηριότητες που ασκούνται 
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.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 στα στοιχεία α) και β), τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το πραγματικό 
κόστος της εργασίας και τους μισθούς 
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.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Δεν χορηγείται κανένα 
πλεονέκτημα που συνίσταται στην 
αποφυγή της μείωσης των ενισχύσεων σε 
γεωργούς οι οποίοι αποδεδειγμένα 
δημιούργησαν τεχνητές συνθήκες για να 
αποφύγουν τις επενέργειες του παρόντος 
άρθρου.
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα όριο έκτασης 
και χορηγούν αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις μόνο σε πραγματικούς 
γεωργούς των οποίων η επιλέξιμη έκταση 
της γεωργικής εκμετάλλευσης για την 
οποία ζητούνται οι ενισχύσεις υπερβαίνει 
αυτό το όριο έκτασης.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα όριο έκτασης 
και χορηγούν αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις μόνο σε πραγματικούς 
γεωργούς των οποίων η επιλέξιμη έκταση 
της γεωργικής εκμετάλλευσης για την 
οποία ζητούνται οι ενισχύσεις υπερβαίνει 
αυτό το όριο έκτασης. . Το όριο αυτό 
παρέχει συγκεκριμένες τιμές για την 
αστική γεωργία.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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β α) άλλοι γεωργοί, που καθορίζονται 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που δεν 
εισάγουν διακρίσεις, οι οποίοι, σύμφωνα 
με την αξιολόγηση των αναγκών που 
περιγράφεται στο άρθρο 96, είναι 
περισσότερο ευάλωτοι ή κατάλληλοι για 
την επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6, με ιδιαίτερη 
προσοχή στην ένταξη των γυναικών στον 
γεωργικό τομέα, ως κριτήριο ιεράρχησης.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ενισχύουν 
μικροκαλλιεργητές, όπως ορίζονται από τα 
κράτη μέλη, με ένα εφάπαξ ποσό, 
αντικαθιστώντας τις άμεσες ενισχύσεις του 
παρόντος τμήματος και του τμήματος 3 
του παρόντος κεφαλαίου. Η σχετική 
παρέμβαση θα συμπεριληφθεί από τα 
κράτη μέλη στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ ως προαιρετική για τους γεωργούς.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ενισχύουν 
μικροκαλλιεργητές, όπως ορίζονται από τα 
κράτη μέλη, με ένα κατ’ αποκοπή ποσό ή 
ένα ποσό ανά εκτάριο, αντικαθιστώντας 
τις άμεσες ενισχύσεις του παρόντος 
τμήματος και του τμήματος 3 του 
παρόντος κεφαλαίου. Η σχετική 
παρέμβαση θα συμπεριληφθεί από τα 
κράτη μέλη στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ ως προαιρετική για τους γεωργούς.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέψουν συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη για τους νέους 
γεωργούς υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέψουν συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη για τους νέους 
γεωργούς, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα 
με τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 
1 στοιχείο δ), υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.
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Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 
«προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας 
και διευκόλυνσης της ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
αγροτικές περιοχές» που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και να 
διαθέσουν τουλάχιστον το 2% των 
κονδυλίων τους για άμεσες ενισχύσεις για 
τον εν λόγω στόχο σύμφωνα με το άρθρο 
86 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη δύναται 
να παρέχουν συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη στους νέους 
γεωργούς που εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση και οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
της βασικής ενίσχυσης εισοδήματος που 
προβλέπεται άρθρο 17.

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 
«προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας 
και νέων γεωργών και διευκόλυνσης της 
ανάπτυξης επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές» 
που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 στοιχείο ζ) και να διαθέσουν 
τουλάχιστον το 2% των κονδυλίων τους 
για άμεσες ενισχύσεις για τον εν λόγω 
στόχο σύμφωνα με το άρθρο 86 
παράγραφος 4, τα κράτη μέλη δύναται να 
παρέχουν συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη στους νέους γεωργούς που 
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο της 
βασικής ενίσχυσης εισοδήματος που 
προβλέπεται στο άρθρο 17.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη των νέων γεωργών λαμβάνει τη 
μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο.

3. Η συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη των νέων γεωργών χορηγείται για 
μέγιστο διάστημα 7 ετών με τη μορφή 
ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο· μπορεί να υπολογίζεται 
σε εθνικό επίπεδο ή σύμφωνα με τις 
περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
καθορίζουν ειδικές διατάξεις σχετικά με 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που ανήκουν σε 
οργανώσεις παραγωγών ή 
συνεταιρισμούς, ούτως ώστε να 
διατηρούν το δικαίωμα στη στήριξη που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο για την 
ένταξή τους στις εν λόγω οντότητες.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 2 – τμήμα 2 – επιμέρους τμήμα 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον

Προγράμματα για το κλίμα, τη 
βιοποικιλότητα και το περιβάλλον

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στήριξη 
σε εθελοντικά προγράμματα για το κλίμα 
και το περιβάλλον («οικολογικά 
προγράμματα») υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως 
διευκρινίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
παρέχουν στήριξη σε εθελοντικά 
προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον («οικολογικά προγράμματα») 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο και όπως διευκρινίζονται 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο 
πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, 
πραγματικούς γεωργούς οι οποίοι 
δεσμεύονται να εφαρμόζουν, στις 
επιλέξιμες εκτάσεις που καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη, γεωργικές πρακτικές 
ευεργετικές για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

2. Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο 
πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, 
πραγματικούς γεωργούς οι οποίοι 
δεσμεύονται να εφαρμόζουν, στις 
επιλέξιμες εκτάσεις που καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη, γεωργικές πρακτικές 
ευεργετικές για το κλίμα, τη 
βιοποικιλότητα των άγριων ειδών και την 
αγροβιοποικιλότητα, καθώς και για το 
περιβάλλον.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τον 
κατάλογο των γεωργικών πρακτικών που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

3. Με σκοπό την παροχή στήριξης 
στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, τα 
κράτη μέλη καταρτίζουν —ενδεχομένως 
σε συνεργασία με τις περιφέρειες— τον 
κατάλογο των γεωργικών πρακτικών που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον. Οι πρακτικές αυτές 
σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να 
ανταποκρίνονται σε έναν ή 
περισσότερους από τους ειδικούς 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πρακτικές αυτές σχεδιάζονται 
κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε 
έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 

διαγράφεται
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στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου να συνάδουν με εκείνες του 
άρθρου 65.

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, 
ενδεχομένως σε συνεργασία με τις 
περιφέρειες, ώστε οι παρεμβάσεις στο 
πλαίσιο του παρόντος άρθρου να συνάδουν 
με εκείνες του άρθρου 65.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 
συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό 
με περαιτέρω κανόνες για τα οικολογικά 
προγράμματα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όλοι οι αναγκαίοι κανόνες θα πρέπει να ορίζονται στον βασικό κανονισμό. Αυτό είναι 
σημαντικό, δεδομένου ότι οι αποφάσεις για αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να λαμβάνονται σε 
επίπεδο Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Επιπλέον, κατά την κατάρτιση των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ, θα πρέπει να είναι γνωστοί όλοι οι σχετικοί κανόνες της ΕΕ.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) την προστασία των εδαφών, i) την προστασία των εδαφών, 



RR\1184165EL.docx 763/860 PE627.760v03-00

EL

συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του 
άνθρακα του εδάφους·

συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ικανότητας του εδάφους να διατηρεί το 
νερό και της αύξησης της 
περιεκτικότητας του άνθρακα του 
εδάφους·

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά την 
προσαρμογή και τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής·

β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) προώθηση, επικοινωνία και 
εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων και των δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση 
των καταναλωτών σχετικά με τα 
συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη 
σημασία της υγιεινής διατροφής, και στη 
διαφοροποίηση των αγορών·

στ) προώθηση, επικοινωνία και 
εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων και των δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση 
των καταναλωτών σχετικά με τα 
συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη 
σημασία της υγιεινής διατροφής, και στη 
διαφοροποίηση των γεωργικών 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης 
της παραγωγής αγροτικών αγαθών με 
τοπικά και περιφερειακά 
χαρακτηριστικά, καθώς και 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη 
γεωργία, όπως ο αγροτουρισμός και η 
δασοκομία·

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επενδύσεις∙ δ) επενδύσεις, ιδίως σε υποδομές 
στην ύπαιθρο∙

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εγκατάσταση νέων γεωργών και 
σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων,

ε) εγκατάσταση νέων γεωργών, 
γεωργών νεαρής ηλικίας, σύσταση 
αγροτικών επιχειρήσεων και ανάπτυξη 
πολύ μικρών και μικρών αγροτικών 
επιχειρήσεων·

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) στήριξη για τις γυναίκες των 
αγροτικών περιοχών·

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) ανάπτυξη της στρατηγικής για τα 
«έξυπνα χωριά»·

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ορεινές και άλλες περιοχές 
μειονεκτούσες όσον αφορά το υψόμετρο, 
την κλίση, τα άγονα εδάφη, το κλίμα ή 
άλλους παράγοντες.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. απομονωμένες ή σχετικά 
δυσπρόσιτες περιοχές

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των 
επιλέξιμων επενδύσεων και κατηγορίες 
δαπανών, συμπεριλαμβανομένων 
τουλάχιστον των κατωτέρω:

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μη 
εξαντλητικό κατάλογο των επιλέξιμων 
επενδύσεων και κατηγορίες δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
κατωτέρω:

Αιτιολόγηση

Θα αποτελέσει πρόκληση η κατάρτιση πλήρους καταλόγου των μη επιλέξιμων επενδύσεων. 
Κάθε επένδυση που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο είναι αποδεκτή; Θα ήταν πιο λογική η 
κατάρτιση ενός καταλόγου με γενικές κατευθύνσεις για τις μη επιλέξιμες επενδύσεις.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αγορά γης με εξαίρεση την αγορά γ) αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει 
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γης για διατήρηση του περιβάλλοντος, ή 
αγροτεμάχια που αγοράζονται από νεαρούς 
γεωργούς με χρηματοπιστωτικά μέσα·

το 10 % των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών για την οικεία πράξη, με 
εξαίρεση την αγορά γης για διατήρηση του 
περιβάλλοντος, ή αγροτεμάχια που 
αγοράζονται από νεαρούς ή νέους 
γεωργούς με χρηματοπιστωτικά μέσα·

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επενδύσεις σε βασικές υπηρεσίες 
στις αγροτικές περιοχές·

β) επενδύσεις σε βασικές δημόσιες 
και ιδιωτικές υπηρεσίες στις αγροτικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
ψηφιοποίησης·

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επενδύσεις που υποστηρίζονται 
μέσω στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 26 [ΚΚΔ].

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας·

Τροπολογία 111
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) γεωργικές επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται σε περιοχές με 
φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς·

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση 
αγροτικών επιχειρήσεων

Εγκατάσταση νέων γεωργών, γεωργών 
νεαρής ηλικίας, προγράμματα πρόωρης 
συνταξιοδότησης, σύσταση αγροτικών 
επιχειρήσεων και ανάπτυξη πολύ μικρών 
και μικρών αγροτικών επιχειρήσεων

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών 
επιχειρήσεων υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών, γεωργών νεαρής ηλικίας, 
προγράμματα πρόωρης 
συνταξιοδότησης, σύσταση αγροτικών 
επιχειρήσεων και ανάπτυξη πολύ μικρών 
και μικρών αγροτικών επιχειρήσεων που 
δημιουργούν και διατηρούν θέσεις 
απασχόλησης υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν στην 
επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 
6.
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Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την εγκατάσταση νέων γεωργών·

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) Τα κράτη μέλη δύνανται να 
καθορίζουν ειδικές διατάξεις για 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που 
συμμετέχουν σε οργανώσεις παραγωγών 
ή συνεταιριστικές δομές προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι δεν χάνουν το 
δικαίωμα στην ενίσχυση πρώτης 
εγκατάστασης. Αυτές οι διατάξεις τηρούν 
την αρχή της αναλογικότητας και 
προσδιορίζουν τη συμμετοχή του γεωργού 
νεαρής ηλικίας στην οργάνωση 
παραγωγών ή στη συνεταιριστική δομή.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη σύσταση των αγροτικών 
επιχειρήσεων που συνδέονται με τη 
γεωργία και τη δασοκομία ή τη 
διαφοροποίηση του εισοδήματος των 
γεωργικών νοικοκυριών·

β) τη σύσταση των αγροτικών 
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των πολύ 
μικρών και μικρών αγροτικών 
επιχειρήσεων που συνδέονται με τη 
γεωργία, τη δασοκομία, τη βιοοικονομία, 
την κυκλική οικονομία, τον τουρισμό και 
άλλους τομείς σε αγροτικές περιοχές ή τη 
διαφοροποίηση του εισοδήματος των 
γεωργικών νοικοκυριών·
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Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εκκίνηση των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές 
που αποτελεί μέρος των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης.

γ) την εκκίνηση επιχειρήσεων και την 
ανάπτυξη πολύ μικρών και μικρών 
αγροτικών επιχειρήσεων μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές 
που αποτελούν μέρος των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης από γεωργούς που 
διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους, 
καθώς και από πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα των 
αγροτικών περιοχών.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα προγράμματα πρόωρης 
συνταξιοδότησης για γεωργούς.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία ανανέωσης των γενεών στους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν επίσης στήριξη στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης και 
για συστήματα πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών, οι οποίοι μεταβιβάζουν την εκμετάλλευσή 
τους σε γεωργούς νεαρής ηλικίας.

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγούν έως και το 1/3 του ποσού του 
προηγούμενου σημείου για τα 
προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης 
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για γεωργούς, όπως διευκρινίζεται 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

Αιτιολόγηση

Για την επιτάχυνση του ρυθμού ανανέωσης των γενεών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα θέσπισης προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης, τα οποία θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται εν μέρει από την οικονομική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγούν στήριξη για εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων υπό τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεωνπροκειμένου να προωθηθούν 
εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, τα οποία 
βοηθούν τους πραγματικούς γεωργούς να 
διαχειρίζονται τους κινδύνους εισοδήματος 
που συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγούν στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
τύπου παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
έχουν προβλεφθεί και δεν εμπίπτουν στον 
έλεγχό τους και συμβάλλουν στην επίτευξη 
των ειδικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6.
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Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) οι δημόσιοι πόροι χορηγούνται 
μόνο για ασφάλιστρα, εάν ο δικαιούχος 
αναλάβει την υποχρέωση να εφαρμόσει 
μέτρα μετριασμού με στόχο την 
ελαχιστοποίηση του (ανοίγματός του ως 
προς κατάσταση) κινδύνου.

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
στήριξη να χορηγείται μόνο για την 
κάλυψη ζημιών σε ποσοστό τουλάχιστον 
20 % της μέσης ετήσιας παραγωγής ή 
εισοδήματος του γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο, ή του 
τριετούς μέσου όρου της προηγούμενης 
πενταετούς περιόδου, εξαιρώντας την 
υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
στήριξη να χορηγείται μόνο στις 
περιπτώσεις όπου έχουν ληφθεί μέτρα 
μετριασμού ή ελαχιστοποίησης του 
κινδύνου και για την κάλυψη ζημιών σε 
ποσοστό τουλάχιστον 20 % της μέσης 
ετήσιας παραγωγής ή εισοδήματος του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετή 
περίοδο, ή του τριετούς μέσου όρου της 
προηγούμενης πενταετούς περιόδου, 
εξαιρώντας την υψηλότερη και 
χαμηλότερη τιμή.

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 72α
Ανάπτυξη στρατηγικής για τα «έξυπνα 

χωριά»
1. Με στόχο την προώθηση της 
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ψηφιοποίησης και της καινοτομίας, τη 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 
της απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές, τα κράτη μέλη αναπτύσσουν 
και εφαρμόζουν τη στρατηγική για τα 
«έξυπνα χωριά» στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη 
τους τύπους των παρεμβάσεων που 
ορίζονται στα σημεία α), β), δ), ε), ζ) και 
η) του άρθρου 64 και τα στοιχεία που 
διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό και τις 
στρατηγικές που ορίζονται στο άρθρο 
102.
2. Εκτός από τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρθηκαν στο 
προηγούμενο σημείο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν ιδιαίτερα για μέτρα 
που καλύπτουν τα εξής ζητήματα στις 
αγροτικές περιοχές:
α) ψηφιοποίηση της αγροτικής 
οικονομίας·
β) γεωργία ακριβείας·
γ) ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών·
δ) κινητικότητα στην ύπαιθρο·
ε) κοινωνική καινοτομία·
στ) ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών 
συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού 
αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο, καθώς 
και στήριξη της ανάπτυξης ενεργειακών 
συνεταιρισμών·
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
ιδιαίτερα υπόψη τον συντονισμό μεταξύ 
του ΕΓΤΑΑ και άλλων ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 98δ σημείο iii).
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμπεριλάβουν τη στρατηγική τους για τα 
«έξυπνα χωριά» στις ενσωματωμένες 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 25γ του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ].
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Αιτιολόγηση

Τα «έξυπνα χωριά» θα πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μέλλοντος της αγροτικής 
ανάπτυξης, επομένως θα πρέπει να διατίθενται επαρκείς πόροι του ΕΓΤΑΑ για την ανάπτυξη 
και την υλοποίηση των στρατηγικών «έξυπνων χωριών» στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων 
των κρατών μελών για την ΚΓΠ. Θα πρέπει επίσης να διατίθενται πόροι και από άλλα 
διαρθρωτικά ταμεία για τον σκοπό αυτόν, ώστε να διατηρηθεί η ζωτική σημασία των αγροτικών 
περιοχών της ΕΕ.

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ ή άλλοι ορισμένοι 
ενδιάμεσοι φορείς καθορίζουν τα κριτήρια 
επιλογής για παρεμβάσεις που αφορούν τις 
ακόλουθες μορφές παρεμβάσεων: τις 
επενδύσεις, την εγκατάσταση νέων 
γεωργών και την εκκίνηση αγροτικών 
επιχειρήσεων, τη συνεργασία, την 
ανταλλαγή γνώσεων και την ενημέρωση, 
ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 111. Τα κριτήρια επιλογής 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των αιτούντων, στην 
καλύτερη χρήση των οικονομικών πόρων 
και στη στοχοθέτηση της στήριξης 
σύμφωνα με τον σκοπό των παρεμβάσεων.

Η εθνική και, κατά περίπτωση, 
περιφερειακή διαχειριστική αρχή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ ή άλλοι 
ορισμένοι ενδιάμεσοι φορείς καθορίζουν 
τα κριτήρια επιλογής για παρεμβάσεις που 
αφορούν τις ακόλουθες μορφές 
παρεμβάσεων: τις επενδύσεις, την 
εγκατάσταση νεαρών και νέων γεωργών, 
την εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων και 
την ανάπτυξη αγροτικών πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων, τη συνεργασία, 
την ανταλλαγή γνώσεων και την 
ενημέρωση, καθώς και τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων προς όφελος των 
γυναικών των αγροτικών περιοχών, 
ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 111. Τα κριτήρια επιλογής 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των αιτούντων, στην 
καλύτερη χρήση των οικονομικών πόρων 
και στη στοχοθέτηση της στήριξης 
σύμφωνα με τον σκοπό των παρεμβάσεων. 
Οι δικαιούχοι επιλέγονται βάσει 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, με 
τη χρήση αποτελεσματικών οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
κριτηρίων.
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Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επιλογή των πράξεων, οι 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν τη 
θωράκιση των προγραμματισμένων 
επεμβάσεων ως προς το κλίμα, το 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δεν μπορούν να οριστούν κριτήρια 
επιλογής για πράξεις που έχουν λάβει την 
πιστοποίηση Seal of Excellence στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» ή «Ορίζων Ευρώπη» έχουν επιλεγεί 
στο πλαίσιο του προγράμματος Life +, υπό 
τον όρο ότι οι ενέργειες αυτές συνάδουν με 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

4. Δεν μπορούν να οριστούν κριτήρια 
επιλογής για πράξεις που έχουν επιλεγεί 
στο πλαίσιο του προγράμματος Life +, υπό 
τον όρο ότι οι ενέργειες αυτές συνάδουν με 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συνολικό ποσό της στήριξης της 
Ένωσης που προορίζεται για τύπους 
παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2027 είναι 78 811 
εκατομμύρια EUR, σε τρέχουσες τιμές, 
σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 202738.

1. Το συνολικό ποσό της στήριξης της 
Ένωσης που προορίζεται για τύπους 
παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2027 είναι 96 712 
εκατομμύρια EUR, σε τιμές του 2018, 
σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για τα έτη 2021 έως 202738.

_________________ _________________
38 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου 
για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021-
2027 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, COM (2018) 322 τελικό.

38 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου 
για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021-
2027 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, COM (2018) 322 τελικό.

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
θεσπίζουν ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς 
του ΕΓΤΑΑ που ισχύει για όλες τις 
παρεμβάσεις.

1. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
θεσπίζουν τη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ για 
τη στήριξη ποσοστού συνεισφοράς που 
ισχύει για όλες τις παρεμβάσεις σε όλες τις 
περιφέρειες που αντιστοιχούν στο επίπεδο 
2 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 2») που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 όπως τροποποιήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/2066 της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 131
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πόροι από το ΕΓΤΑΑ 
κατανέμονται μεταξύ των ακόλουθων 
τριών κατηγοριών περιφερειών επιπέδου 
NUTS 2:
α) στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ είναι χαμηλότερο από το 75 % του 
μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27 («λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες»)·
β) στις περιφέρειες μετάβασης, των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι 
μεταξύ του 75 % και του 100 % του μέσου 
ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27 («περιφέρειες 
μετάβασης»)·
γ) στις περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ είναι υψηλότερο από το 100 % 
του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27 
(«περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες»).

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η ταξινόμηση των περιφερειών σε 
μία από τις τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζεται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίον το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κάθε 
περιφέρειας, που μετράται σε μονάδες 
αγοραστικής δύναμης («ΜΑΔ») και 
υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της 
Ένωσης για την περίοδο 2014-2016, ή, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 όπως τροποποιήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/2066 της 
Επιτροπής, βάσει δεδομένων που 
υπολογίστηκαν και παρασχέθηκαν από τα 
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κράτη μέλη, σχετίζεται με το μέσο ΑΕγχΠ 
της ΕΕ των 27 για την ίδια περίοδο 
αναφοράς.

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 70% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 229/2013·

α) 85% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 229/2013·

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 70% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες·

β) 85% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες·

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 65 % των επιλέξιμων δαπανών για 
τις πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 66·

γ) 65% για τις περιφέρειες 
μετάβασης·
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Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 43% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις άλλες περιφέρειες.

δ) 50 % για τις περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του εδαφίου 1, το 
ανώτατο ποσοστό συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ για περιοχές που είναι επιλέξιμες 
για τις πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 66 και οι οποίες δεν καλύπτονται 
δυνάμει των στοιχείων α), β) και γ) είναι 
65% των επιλέξιμων δαπανών.

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 80 % για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων διαχείρισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 65 του παρόντος 
κανονισμού, για τις πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 67 του παρόντος 
κανονισμού, για μη παραγωγικές 
επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 
του παρόντος κανονισμού για τη στήριξη 
της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία βάσει του άρθρου 71 του 
παρόντος κανονισμού, και για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 

α) 85 % για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων διαχείρισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 65 του παρόντος 
κανονισμού, για τις πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 67 του παρόντος 
κανονισμού, για μη παραγωγικές 
επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 
του παρόντος κανονισμού για τη στήριξη 
της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία βάσει του άρθρου 71 του 
παρόντος κανονισμού, και για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 
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τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ]·

τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ]·

Τροπολογία 139

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 10 % 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].

Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τουλάχιστον το 5% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX προορίζεται για στοιχεία 
που διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της 
ΚΓΠ όπως ορίζεται στο άρθρο 102α και 
τις στρατηγικές που ορίζονται στο άρθρο 
102β.

Αιτιολόγηση

Το 5% της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να διατίθεται για στρατηγικές οι οποίες θα 
διασφαλίσουν τον εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού κλάδου και των στρατηγικών για τα 
«έξυπνα χωριά».
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Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Η στήριξη για περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς εξαιρείται στην πρόταση 
από τη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ που προορίζεται για παρεμβάσεις που αφορούν συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Αυτή η εξαίρεση είναι απαράδεκτη. Το Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου καθιστά εφικτή την καταβολή ενισχύσεων σε γεωργούς σε περιοχές 
που, για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν δυσμενείς κλιματικές συνθήκες. Οι ενισχύσεις αυτές 
μειώνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εγκατάλειψη της γης, την ερημοποίηση, την 
απώλεια βιοποικιλότητας και την απώλεια πολύτιμων αγροτικών περιοχών. Ο καθορισμός των 
περιοχών βασίζεται στα κριτήρια που ορίζονται στη νομοθεσία για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 5 %, 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.
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Αιτιολόγηση

Λόγω της αύξησης των υποχρεώσεων για γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να 
αυξηθεί η συνεισφορά για τεχνική βοήθεια.

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Για κάθε κράτος μέλος, το ελάχιστο 
ποσό που ορίζεται στο παράρτημα X 
προορίζεται για τη συμβολή στον ειδικό 
στόχο «προσέλκυση γεωργών νεαρής 
ηλικίας και 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:

Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του πρώτου εδαφίου, ένα κράτος μέλος 
δεν δύναται να χορηγεί σε γεωργούς 
νεαρής ηλικίας κονδύλιο χαμηλότερο από 
το μέσο ετήσιο κονδύλιο που χορηγείται 
για τον ίδιο σκοπό κατά την περίοδο 
2014-2020.

Τροπολογία 145
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τουλάχιστον το 70% των ποσών 
που ορίζονται στο παράρτημα VII πρέπει 
να διατίθεται στη βασική εισοδηματική 
στήριξη για τη βιωσιμότητα, όπως 
προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ 
τμήμα 2 υποτμήμα 1.

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, 
τα 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.

διαγράφεται

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2 % 

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 4 % 
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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.

κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το 16% κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 3 
υποτμήμα 1.

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα χρηματοδοτικά κονδύλια του 
ΕΓΤΑΑ προβλέπουν ειδικό 
συμπληρωματικό ποσό για τις αγροτικές 
περιοχές με χαμηλή πυκνότητα 
πληθυσμού.

Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν, στο 
στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ, 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για 
κάθε παρέμβαση. Για κάθε παρέμβαση, ο 
πολλαπλασιασμός του σχεδιαζόμενου 
μοναδιαίου ποσού χωρίς την εφαρμογή του 
ποσοστού της μεταβολής, που αναφέρεται 
στο άρθρο 89, και των προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων ισούται με την εν λόγω 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο.

1. Τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, οι περιφέρειες ορίζουν, στο 
στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ, 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για 
κάθε παρέμβαση. Για κάθε παρέμβαση, ο 
πολλαπλασιασμός του σχεδιαζόμενου 
μοναδιαίου ποσού χωρίς την εφαρμογή του 
ποσοστού της μεταβολής, που αναφέρεται 
στο άρθρο 89, και των προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων ισούται με την εν λόγω 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο.

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για την εφαρμογή της στήριξης 
της Ένωσης που χρηματοδοτείται από το 
ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ για την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
6.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, ενδεχομένως 
μαζί με τις περιφέρειες, στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για την εφαρμογή της στήριξης 
της Ένωσης που χρηματοδοτείται από το 
ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ για την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
6.

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
και, κατά περίπτωση, οι περιφέρειες θα 
καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που 
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ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα ενιαίο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για ολόκληρη 
την επικράτειά του.

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει, ενδεχομένως 
σε συνεργασία με τις περιφέρειες, ένα 
ενιαίο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για 
ολόκληρη την επικράτειά του.

Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ καθιερώνονται σε περιφερειακό 
επίπεδο, το κράτος μέλος εξασφαλίζει τη 
συνοχή με τα στοιχεία του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ που έχουν θεσπιστεί σε 
εθνικό επίπεδο.

Όταν τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ καθιερώνονται και εφαρμόζονται 
σε περιφερειακό επίπεδο μέσω των 
προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης, το κράτος μέλος εξασφαλίζει 
τη συνοχή με τα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ.

Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ομάδες τοπικής δράσης ή άλλους 
υποπεριφερειακούς αναπτυξιακούς 
οργανισμούς, οι οποίοι είναι σε θέση να 
διαθέτουν κεφάλαια στο πλαίσιο της 
παρέμβασης LEADER.

Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους 
αυτούς επί ίσοις όροις στην προετοιμασία 
και την εφαρμογή των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ.

Τροπολογία 158

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οργάνωση και η εφαρμογή της 
εταιρικής σχέσης πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της 
Επιτροπής.
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Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή δημιουργεί σημείο 
επαφής για τους εταίρους, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω εταίροι 
μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε 
αυτήν.

Τροπολογία 160

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, 
καθώς και την αποτελεσματική και 
αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ. 
Αποτρέπουν τις παρατυπίες και την 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων της 
ΕΕ. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεργάζονται για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
και τη διασφάλιση της τήρησης των 
νόμων κατά της σύγκρουσης 
συμφερόντων. Εφαρμόζουν προληπτικά 
μέτρα κατά της απάτης, της διαφθοράς 
και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας και λαμβάνουν μέτρα 
ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων.

Τροπολογία 161

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιγραφή των παρεμβάσεων υπό 
μορφή άμεσων ενισχύσεων, των τομεακών 
παρεμβάσεων και των παρεμβάσεων υπέρ 
της αγροτικής ανάπτυξης που καθορίζονται 
στη στρατηγική·

δ) περιγραφή των παρεμβάσεων υπό 
μορφή άμεσων ενισχύσεων, των τομεακών 
παρεμβάσεων και των παρεμβάσεων υπέρ 
της αγροτικής ανάπτυξης που καθορίζονται 
στη στρατηγική και, σε περίπτωση 
περιφερειακής διαχείρισης και εκτέλεσης, 
άμεση αναφορά στο εγγενώς συνδεδεμένο 
πρόγραμμα περιφερειακής παρέμβασης 
που ορίζεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχείο στ)·

Τροπολογία 162

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στόχοι και οικονομικά σχέδια· ε) στόχοι και οικονομικά σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των στόχων και οικονομικών σχεδίων 
που περιέχονται στα προγράμματα 
περιφερειακής παρέμβασης·

Τροπολογία 163

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) περιγραφή των στοιχείων που 
σχετίζονται με την απλούστευση και τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου για τους 
τελικούς δικαιούχους.

η) ένα σύνολο μέτρων που 
σχετίζονται με την απλούστευση, την 
ευελιξία των προγραμμάτων 
χρηματοδότησης και τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου για τους τελικούς 
δικαιούχους.

Τροπολογία 164

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) περιγραφή της δομής για την 
υλοποίηση του προγράμματος αγροτικής 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταβίβασης λεπτομερών αποφάσεων σε 
ομάδες τοπικής δράσης ή σε άλλους 
υποπεριφερειακούς αναπτυξιακούς 
οργανισμούς, οι οποίοι είναι 
εξουσιοδοτημένοι να κινητοποιούν 
κεφάλαια στο πλαίσιο της παρέμβασης 
LEADER.

Τροπολογία 165

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Παράρτημα III σχετικά με τη 
διαβούλευση με τους εταίρους·

γ) Παράρτημα III σχετικά με τη 
διαβούλευση με τους εταίρους και 
τεκμηρίωση των παρατηρήσεων που 
υπέβαλαν οι εταίροι και σχετικά με το 
κατά πόσον και με ποιον τρόπο οι 
παρατηρήσεις αυτές ελήφθησαν υπόψη 
από τη διαχειριστική αρχή·

Τροπολογία 166

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) Παράρτημα VI σχετικά με τα 
προγράμματα περιφερειακής 
παρέμβασης.

Τροπολογία 167

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 95α
Προγράμματα περιφερειακής 

παρέμβασης
Κάθε πρόγραμμα περιφερειακής 
παρέμβασης περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τις ακόλουθες ενότητες:
α) σύνοψη της ανάλυσης ΠΑΕΑ·
β) περίληψη της εκτίμησης των 
αναγκών·
γ) στρατηγική παρέμβασης·
δ) επιχειρησιακή περιγραφή των 
παρεμβάσεων των οποίων η διαχείριση 
και η υλοποίηση γίνονται σε περιφερειακό 
επίπεδο σε συνάρτηση με το εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο όπως ορίζεται στο 
άρθρο 99. Ειδικότερα, κάθε παρέμβαση 
που ορίζεται στη στρατηγική που 
αναφέρεται στο άρθρο γ) του άρθρου 95α 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
i. την περιγραφή της παρέμβασης·
ii. τους όρους επιλεξιμότητας·
iii. το ποσοστό στήριξης·
iv. τον υπολογισμό του ποσού μονάδας 
στήριξης·
v. το χρηματοδοτικό σχέδιο·
vi. τους δείκτες αποτελεσμάτων·
vii. τους στόχους·
viii. έκθεση σχετικά με την επίτευξη των 
στόχων·
ε) το πολυετές χρηματοδοτικό 
σχέδιο·
στ) περιγραφή του συστήματος 
διακυβέρνησης και συντονισμού.

Τροπολογία 168

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ανάλυση της αυτάρκειας των 
κρατών μελών όσον αφορά τα γεωργικά 
προϊόντα·

Τροπολογία 169

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε σχέση με τον ειδικό στόχο 
«προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής τους 
ανάπτυξης» που αναφέρεται στο άρθρο 6 
στοιχείο ζ), γίνεται μια επισκόπηση των 
σχετικών παρεμβάσεων του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και ειδικών όρων όπως 
εκείνοι που καθορίζονται στα άρθρα 22 
παράγραφος 4, 27, 69 και 71 παράγραφος 
7. Τα κράτη μέλη αναφέρονται ιδίως στο 
άρθρο 86 παράγραφος 5 κατά την 
παρουσίαση του χρηματοοικονομικού 
σχεδίου σε σχέση με τα είδη παρεμβάσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 69. Η 
επισκόπηση εξηγεί, επίσης, την 
αλληλεπίδραση με τα εθνικά μέσα με 
στόχο τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ 
των δράσεων της Ένωσης και των εθνικών 
δράσεων στον τομέα αυτό·

γ) σε σχέση με τον ειδικό στόχο 
«προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας 
και νέων γεωργών και διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής τους ανάπτυξης» που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ), γίνεται μια επισκόπηση των 
σχετικών παρεμβάσεων του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και ειδικών όρων όπως 
εκείνοι που καθορίζονται στα άρθρα 22 
παράγραφος 4, 27, 69 και 71 παράγραφος 
7. Τα κράτη μέλη αναφέρονται ιδίως στο 
άρθρο 86 παράγραφος 5 κατά την 
παρουσίαση του χρηματοοικονομικού 
σχεδίου σε σχέση με τα είδη παρεμβάσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 69. Η 
επισκόπηση εξηγεί, επίσης, την 
αλληλεπίδραση με τα εθνικά μέσα με 
στόχο τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ 
των δράσεων της Ένωσης και των εθνικών 
δράσεων στον τομέα αυτό·

Τροπολογία 170

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) περιγραφή της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ εθνικών και περιφερειακών 
παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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παρέμβαση και ανά ταμείο.

Τροπολογία 171

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μιας περιγραφής της στρατηγικής 
για την ανάπτυξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών στη γεωργία και τις αγροτικές 
περιοχές και για τη χρήση αυτών των 
τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 
του στρατηγικού προγράμματος της ΚΓΠ.

β) στρατηγικές για την ανάπτυξη των 
ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία και 
τις αγροτικές περιοχές, τα «έξυπνα 
χωριά», και για τη χρήση αυτών των 
τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 
του στρατηγικού προγράμματος της ΚΓΠ.

Τροπολογία 172

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παράρτημα III του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, που αναφέρεται στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο γ), 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεων με τους εταίρους και μια 
σύντομη περιγραφή του τρόπου 
διεξαγωγής της διαβούλευσης.

3. Το παράρτημα III του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, που αναφέρεται στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο γ), 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεων με τους εταίρους και μια 
σύντομη περιγραφή του τρόπου 
διεξαγωγής της διαβούλευσης. 
Περιλαμβάνει επίσης τεκμηρίωση των 
παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι εταίροι 
και το κατά πόσον και με ποιον τρόπο οι 
παρατηρήσεις αυτές ελήφθησαν υπόψη 
από τη διαχειριστική αρχή, καθώς και τη 
σχετική αιτιολόγηση.

Τροπολογία 173

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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5α. Το παράρτημα VI του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχείο στ) περιλαμβάνει τα 
προγράμματα περιφερειακής παρέμβασης 
που καθορίζονται στο άρθρο 95α.

Τροπολογία 174

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
απευθύνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
απευθύνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη 
και, κατά περίπτωση, στις περιφερειακές 
διαχειριστικές αρχές εντός τριών μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Τροπολογία 175

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή 
όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
αναθεωρεί αναλόγως το προταθέν 
πρόγραμμα.

Η Επιτροπή παρέχει στο κράτος μέλος 
κατάλογο με τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες που χρειάζονται για την 
αξιολόγηση της έγκρισης του σχεδίου. Το 
κράτος μέλος και, ενδεχομένως, οι 
περιφέρειες παρέχουν στην Επιτροπή τις 
απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες που ζητούνται και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρούν αναλόγως το 
προταθέν πρόγραμμα. Αν η Επιτροπή 
κρίνει ανεπαρκείς τις πληροφορίες που 
παρέχονται από το κράτος μέλος, 
αιτιολογεί την απόφασή της.
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Αιτιολόγηση

Το προσχέδιο που αποτελεί τη βάση της αξιολόγησης της Επιτροπής για την έγκριση των 
στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ («κατάλογος ελέγχου») θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στα 
κράτη μέλη για τη διευκόλυνση του σχεδιασμού και της έγκρισης. Το περιεχόμενο της φράσης 
«όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες» θα πρέπει να διευκρινιστεί και η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευθύνη να εξηγήσει στα κράτη μέλη τους λόγους για τους 
οποίους έκρινε ανεπαρκείς τις πληροφορίες.

Τροπολογία 176

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εγκρίνει το 
προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί οι 
απαραίτητες πληροφορίες και η Επιτροπή 
είναι πεπεισμένη ότι το σχέδιο είναι 
συμβατό με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τις 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή 
του κανονισμού αυτού και στον κανονισμό 
(ΕΕ) [οριζόντιο κανονισμό].

4. Η Επιτροπή εγκρίνει το 
προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί οι 
απαραίτητες πληροφορίες και η Επιτροπή 
είναι πεπεισμένη ότι το σχέδιο είναι 
συμβατό με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της Ένωσης, τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τις 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
του κανονισμού αυτού και στον κανονισμό 
(ΕΕ) [οριζόντιο κανονισμό].

Τροπολογία 177

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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· κατά περίπτωση, οι 
περιφερειακές διαχειριστικές αρχές 
επίσης δύνανται να υποβάλλουν στην 
Επιτροπή αιτήματα για την τροποποίηση 
των προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης όπως ορίζονται στο άρθρο 
95α.
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Τροπολογία 178

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 και, κατά περίπτωση, μια 
περιφερειακή διαχειριστική αρχή για 
κάθε πρόγραμμα περιφερειακής 
παρέμβασης στο πλαίσιο των εθνικών 
στρατηγικών σχεδίων. Στην περίπτωση 
αυτή, η εθνική διαχειριστική αρχή ορίζει 
εθνικό οργανισμό συντονισμού για το 
ΕΓΤΑΑ, που θα διασφαλίζει την ενιαία 
εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εξασφαλίζοντας τη συνοχή με 
τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου που 
έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο, 
σύμφωνα με το άρθρο 93 εδάφιο 2.

Τροπολογία 179

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 των διαχειριστικών 
αρχών και άλλων φορέων. Τα κράτη μέλη 
είναι υπεύθυνα για την αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος καθ’ όλη τη 
διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Τροπολογία 180
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Οι διαχειριστικές αρχές είναι 
υπεύθυνες για τη διαχείριση και την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ με αποτελεσματικό και ορθό τρόπο. 
Συγκεκριμένα, διασφαλίζουν ότι:

Τροπολογία 181

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 οι 
διαχειριστικές αρχές μπορούν να ορίζουν 
έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών 
και οργανισμών, των περιφερειακών 
αναπτυξιακών φορέων ή των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, για τη 
διαχείριση και την υλοποίηση των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ.

Τροπολογία 182

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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 

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

Τροπολογία 183

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης») πριν από την υποβολή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης») πριν από την υποβολή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και, 
κατά περίπτωση, οι περιφέρειες 
συγκροτούν επιτροπή για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης των 
προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης («περιφερειακή επιτροπή 
παρακολούθησης»).

Τροπολογία 184

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει 
τουλάχιστο μία φορά τον χρόνο, και 
επανεξετάζει όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την πρόοδο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ για την επίτευξη των 
στόχων της.

Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει 
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, και 
επανεξετάζει όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την πρόοδο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και, κατά περίπτωση, 
των προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων 
τους.

Τροπολογία 185

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Το κράτος μέλος δημοσιεύει τον 
εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής 
παρακολούθησης, καθώς και όλα τα 
δεδομένα και τις πληροφορίες που έχει 
κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στην επιτροπή 
παρακολούθησης.

Το κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειες δημοσιεύουν ηλεκτρονικά τον 
εσωτερικό κανονισμό της/των 
επιτροπής/επιτροπών παρακολούθησης, 
καθώς και όλα τα δεδομένα και τις 
πληροφορίες που έχουν κοινοποιήσει 
στην/στις επιτροπή/επιτροπές 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 186

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 - παράγραφος 1 - εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη σύνθεση της επιτροπής 
παρακολούθησης περιλαμβάνονται 
εκπρόσωποι του εθνικού δικτύου ομάδων 
τοπικής δράσης ή άλλων 
υποπεριφερειακών αναπτυξιακών 
οργανισμών που κινητοποιούν κονδύλια 
στο πλαίσιο της παρέμβασης LEADER.

Τροπολογία 187

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 
εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

Το κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειες αποφασίζουν τη σύνθεση των 
επιτροπών παρακολούθησης και 
εξασφαλίζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

Τροπολογία 188

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε μέλος της επιτροπής 
παρακολούθησης έχει δικαίωμα ψήφου.

Κάθε μέλος των επιτροπών 
παρακολούθησης έχει δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία 189

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος δημοσιεύει ηλεκτρονικά 
τον κατάλογο των μελών της επιτροπής 
παρακολούθησης.

Το κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειες δημοσιεύουν ηλεκτρονικά τον 
κατάλογο των μελών της επιτροπής 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 190

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιτροπή παρακολούθησης 
εξετάζει συγκεκριμένα:

3. Ανάλογα με το εδαφικό πεδίο της, 
η επιτροπή παρακολούθησης δύναται να 
εξετάζει συγκεκριμένα:

Τροπολογία 191

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την πρόοδο της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και την 
επίτευξη των ορόσημων και των στόχων·

α) την πρόοδο της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και, κατά 
περίπτωση, των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης, όσον αφορά 
την επίτευξη των ορόσημων και των 
στόχων·

Τροπολογία 192
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν 
την απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και τα μέτρα που λαμβάνονται για 
την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων·

β) τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν 
την απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και, κατά περίπτωση, των 
προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης, και τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτών 
των ζητημάτων·

Τροπολογία 193

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιτροπή παρακολούθησης 
παρέχει τη γνώμη της για:

4. Ανάλογα με το εδαφικό πεδίο της, 
η επιτροπή παρακολούθησης διατυπώνει 
τη γνώμη της για:

Τροπολογία 194

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσχέδιο στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

α) το προσχέδιο στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ συμπεριλαμβανομένου, κατά 
περίπτωση, του παραρτήματος VI 
σχετικά με τα προγράμματα 
περιφερειακής παρέμβασης·

Τροπολογία 195

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κάθε πρόταση της διαχειριστικής ε) κάθε πρόταση των διαχειριστικών 
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αρχής για την τροποποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

αρχών για την τροποποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και, κατά 
περίπτωση, των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης.

Τροπολογία 196

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να στηρίζει 
ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για 
την αποτελεσματική διαχείριση και 
εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
και λειτουργίας των εθνικών δικτύων ΚΓΠ 
που αναφέρονται στο άρθρο 113 
παράγραφος 1. Οι ενέργειες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
δύνανται να αφορούν προηγούμενες και 
επόμενες περιόδους του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΠΓ.

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους και, κατά περίπτωση, των 
περιφερειών, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να 
στηρίζει ενέργειες που κρίνονται 
απαραίτητες για την αποτελεσματική 
διαχείριση και εφαρμογή της στήριξης σε 
σχέση με το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
μεταξύ άλλων για τις ομάδες τοπικής 
δράσης και τη δημιουργία και λειτουργία 
των εθνικών δικτύων ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 
1. Οι ενέργειες που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΠΓ.

Τροπολογία 197

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) να υποστηρίζει την ανάπτυξη 
ικανοτήτων των ομάδων τοπικής δράσης, 
καθώς και των μελών του προσωπικού 
των διαχειριστικών αρχών και των 
οργανισμών πληρωμών τα οποία 
διαχειρίζονται τις σχέσεις με τις ομάδες 
τοπικής δράσης· και να στηρίζει τη 
διαπεριφερειακή και διακρατική 
συνεργασία μεταξύ των ομάδων τοπικής 
δράσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ομάδων που βρίσκονται σε χώρες οι 
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οποίες είναι υποψήφιες για ένταξη στην 
ΕΕ, συνδεδεμένες χώρες ή χώρες της 
γειτονίας.

Τροπολογία 198

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα 
πλαίσιο επιδόσεων, το οποίο επιτρέπει την 
υποβολή εκθέσεων, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των επιδόσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά την 
υλοποίησή του.

1. Τα κράτη μέλη και, στην 
περίπτωση των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης που ορίζονται 
στο άρθρο 95, οι περιφερειακές 
διαχειριστικές αρχές αναπτύσσουν ένα 
πλαίσιο επιδόσεων για την υποβολή 
εκθέσεων, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των επιδόσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά την 
υλοποίησή του.

Τροπολογία 199

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το περιεχόμενο των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ·

α) το περιεχόμενο των 
προκαταρκτικών στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης·

Τροπολογία 200

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι της στήριξης, στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι της στήριξης, στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου 
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της ΚΓΠ και των ομάδων τοπικής δράσης, 
να αναλαμβάνουν να παρέχουν στη 
διαχειριστική αρχή ή σε άλλους φορείς 
που εκτελούν καθήκοντα εξ ονόματός της 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους 
σκοπούς της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

της ΚΓΠ και των ομάδων τοπικής δράσης, 
να αναλαμβάνουν να παρέχουν στις 
διαχειριστικές αρχές ή σε άλλους φορείς 
που εκτελούν καθήκοντα εξ ονόματός της 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους 
σκοπούς της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Τροπολογία 201

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθούν την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και την πρόοδο που σημειώνεται 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με βάση 
τους δείκτες παραγωγής και 
αποτελεσμάτων.

Οι διαχειριστικές αρχές και οι επιτροπές 
παρακολούθησης παρακολουθούν την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και, κατά περίπτωση, των 
προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης, και την πρόοδο που 
σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ 
με βάση τους δείκτες παραγωγής και 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 202

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θα οργανώνουν 
κάθε χρόνο μια ετήσια συνεδρίαση 
επανεξέτασης με την Επιτροπή, η οποία θα 
πραγματοποιείται το νωρίτερο δύο μήνες 
μετά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης 
επιδόσεων.

1. Τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, οι περιφέρειες θα οργανώνουν 
κάθε χρόνο μια ετήσια συνεδρίαση 
επανεξέτασης με την Επιτροπή, η οποία θα 
πραγματοποιείται το νωρίτερο δύο μήνες 
μετά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης 
επιδόσεων.

Τροπολογία 203

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 125 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε εκ 
των προτέρων αξιολογήσεις για τη 
βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, οι περιφέρειες προβαίνουν σε 
εκ των προτέρων αξιολογήσεις για τη 
βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ.

Τροπολογία 204

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
διενεργείται υπό την ευθύνη της αρμόδιας 
αρχής για την προετοιμασία του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

2. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
διενεργείται υπό την ευθύνη των 
αρμόδιων αρχών για την προετοιμασία 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Τροπολογία 205

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συμβολή του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ στους ειδικούς στόχους 
της ΚΓΠ, λαμβανομένων υπόψη των 
εθνικών και περιφερειακών αναγκών και 
δυνατοτήτων ανάπτυξης, καθώς και των 
διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την 
εφαρμογή της ΚΓΠ κατά τις προηγούμενες 
περιόδους προγραμματισμού·

α) τη συμβολή του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ στους ειδικούς στόχους 
της ΚΓΠ, λαμβανομένων υπόψη όχι μόνο 
των εθνικών αναγκών, αλλά και των 
περιφερειακών αναγκών, καθώς και της 
ανάγκης να βοηθηθούν οι αγροτικές 
περιοχές να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητές τους για ανάπτυξη, καθώς 
και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από 
την εφαρμογή της ΚΓΠ κατά τις 
προηγούμενες περιόδους 
προγραμματισμού·

Τροπολογία 206
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αξιολογήσεις των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ διενεργούνται από τα 
κράτη μέλη με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής των προγραμμάτων καθώς και 
για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας, της συνάφειας, της 
συνοχής, της ενωσιακής προστιθέμενης 
αξίας και του αντίκτυπου σε σχέση με τη 
συμβολή τους στους γενικούς και ειδικούς 
στόχους της ΚΓΠ που καθορίζονται στα 
άρθρα 5 και 6.

1. Οι αξιολογήσεις των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης, 
διενεργούνται από τα κράτη μέλη και, 
κατά περίπτωση, από τις περιφέρειες με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων καθώς και για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας, της συνάφειας, της 
συνοχής, της ενωσιακής προστιθέμενης 
αξίας και του αντίκτυπου σε σχέση με τη 
συμβολή τους στους γενικούς και ειδικούς 
στόχους της ΚΓΠ που καθορίζονται στο 
άρθρο 5 και στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 207

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη θα αναθέτει 
αξιολογήσεις σε λειτουργικά ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες.

2. Τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, οι περιφέρειες αναθέτουν 
αξιολογήσεις σε λειτουργικά ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία 208

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θα μεριμνούν για τη 
θέσπιση διαδικασιών για την παραγωγή 
και συλλογή των δεδομένων που είναι 
απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.

3. Τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, οι περιφέρειες μεριμνούν για 
τη θέσπιση διαδικασιών για την παραγωγή 
και συλλογή των δεδομένων που είναι 
απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.
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Τροπολογία 209

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για 
την αξιολόγηση της επάρκειας των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων της ΚΓΠ που καθορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

4. Τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, οι περιφέρειες αναλαμβάνουν 
την αξιολόγηση της επάρκειας των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων της ΚΓΠ που καθορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 210

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη θα καταρτίζουν 
σχέδιο αξιολόγησης που θα παρέχει 
ενδείξεις σχετικά με τις προβλεπόμενες 
δραστηριότητες αξιολόγησης κατά την 
περίοδο εφαρμογής.

5. Τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, οι περιφέρειες καταρτίζουν 
σχέδιο αξιολόγησης που θα παρέχει 
ενδείξεις σχετικά με τις προβλεπόμενες 
δραστηριότητες αξιολόγησης κατά την 
περίοδο εφαρμογής.

Τροπολογία 211

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν το 
σχέδιο αξιολόγησης στην επιτροπή 
παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος 
μετά την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ.

6. Τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, οι περιφέρειες υποβάλλουν το 
σχέδιο αξιολόγησης στην επιτροπή 
παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος 
μετά την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ.
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Τροπολογία 212

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η διαχειριστική αρχή θα είναι 
υπεύθυνη για την ολοκλήρωση της 
συνολικής αξιολόγησης του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ έως τις 31/12/2031.

7. Οι διαχειριστικές αρχές είναι 
υπεύθυνες για την ολοκλήρωση της 
συνολικής αξιολόγησης του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ έως τις 31/12/2031.

Τροπολογία 213

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 141 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 141α
Εκθέσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει το 
αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2025 
έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο που είχε 
η Κοινή Γεωργική Πολιτική στις 
χωριστές νησιωτικές περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 135. Η έκθεση 
αυτή συνοδεύεται από προτάσεις 
τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω 
περιοχών και να βελτιωθούν τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα σύμφωνα 
με τους στόχους του άρθρου 6 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 214

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.3 Ψηφιοποίηση της γεωργίας: Ποσοστό R.3 Γεωργία ακριβείας: Ποσοστό των 
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των γεωργών που επωφελούνται από τη 
στήριξη που παρέχεται μέσω της ΚΓΠ 
στην τεχνολογία γεωργίας ακριβείας

γεωργών που επωφελούνται από τη 
στήριξη που παρέχεται μέσω της ΚΓΠ 
στην κατάλληλη τεχνολογία γεωργίας 
ακριβείας η οποία οδηγεί σε μικρότερη 
εξάρτηση από εισροές και σε μειωμένη 
χρήση πόρων

Τροπολογία 215

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.6 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.6α Διατήρηση και αύξηση του αριθμού 
των γεωργών: Αριθμός δικαιούχων της 
ΚΓΠ

Τροπολογία 216

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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, δράσεις συνεργασίας 
για την κοινή χρήση εξοπλισμού, π.χ. για 
τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών που 
απαιτούνται για την αμειψισπορά, 
συμπεριλαμβανομένων των ψυχανθών

Τροπολογία 217

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 2 – Δείκτες επιπτώσεων – I.13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.13 Μείωση της διάβρωσης του εδάφους: 
Ποσοστό των εκτάσεων με μέτρια και 
σοβαρή διάβρωση του εδάφους στις 
γεωργικές εκτάσεις

I.13 Μείωση της διάβρωσης του εδάφους: 
Ποσοστό των εκτάσεων με μέτρια και 
σοβαρή διάβρωση του εδάφους στις 
γεωργικές εκτάσεις, μεγαλύτερη αντοχή σε 
πλημμύρες

Τροπολογία 218

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 2 – Δείκτες επιπτώσεων – I.13 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.13a Δημιουργία καλλιεργήσιμων γαιών 
και αύξηση της ανθεκτικότητας των 
εδαφών στις ακραίες καιρικές συνθήκες 
με ενίσχυση της χουμοποίησης: Ποσοστό 
χούμου στις καλλιεργήσιμες γαίες

Τροπολογία 219

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.18: Βελτίωση του εδάφους: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις διαχείρισης επωφελείς για τη 
διαχείριση του εδάφους

R.18: Βελτίωση του εδάφους και αύξηση 
της ανθεκτικότητάς του στις ακραίες 
καιρικές συνθήκες: Ποσοστό γεωργικής 
γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης επωφελείς για τη διαχείριση 
του εδάφους, όπως ορίζεται στις 
προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές 
του FAO για πρακτικές βιώσιμης 
διαχείρισης του εδάφους

Τροπολογία 220

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.18 α (νέος)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.18α Υγεία του εδάφους: Αφθονία και 
ποικιλότητα των μικροοργανισμών του 
εδάφους

Τροπολογία 221

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.24 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R. 24α Προστασία εδαφών: Ποσοστό 
αρόσιμης γης όπου εφαρμόζονται οι 
μέθοδοι της εμβόλιμης καλλιέργειας και 
της μικτής καλλιέργειας με ψυχανθή· 
ποσοστό αρόσιμης γης όπου εφαρμόζεται 
αμειψισπορά που συμπεριλαμβάνει 
καλλιέργεια ψυχανθών

Τροπολογία 222

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 2 – Δείκτες επιπτώσεων – I.20 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.20a Δείκτης για τους επικονιαστές, 
συμπεριλαμβανομένων μελισσών και 
πεταλούδων

Αιτιολόγηση

Το εν εξελίξει τεχνικό έργο για τη δημιουργία ενός δείκτη για τους επικονιαστές πρέπει να 
επισπευσθεί και να τεθεί ως προτεραιότητα. Οι πληθυσμοί άγριων επικονιαστών έχουν μειωθεί 
ταχύτατα τις τελευταίες δεκαετίες και φαίνεται ότι αυτό έχει αρχίσει να επηρεάζει τη γεωργική 
παραγωγή. Είναι ζωτικής σημασίας να τεθεί ως προτεραιότητα ο καθορισμός νέων δεικτών 
στον τομέα αυτόν, οι οποίοι πρέπει να είναι έτοιμοι μέχρι το 2021.
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Τροπολογία 223

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.26 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.26: Προστασία δασικών 
οικοσυστημάτων: Ποσοστό δασικών 
εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη του τοπίου, της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών

R.26: Προστασία δασικών 
οικοσυστημάτων: Ποσοστό δασικών 
εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη του τοπίου, της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της στρατηγικής της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα

Τροπολογία 224

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.26 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R. 26α Τόνωση της βιοποικιλότητας στις 
εκμεταλλεύσεις: Ποσοστό εκτάσεων σε 
γεωργικές περιοχές που διατίθεται για μη 
παραγωγικά στοιχεία (ΚΓΠΚ 9) και είναι 
απαλλαγμένο από γεωργικά φάρμακα

Τροπολογία 225

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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, που 
καλύπτει τόσο τα άγρια όσο και τα 
εξημερωμένα είδη, σύμφωνα με τις 
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απαιτήσεις της στρατηγικής της ΕΕ για 
τη βιοποικιλότητα

Τροπολογία 226

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.27 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R. 27α Στήριξη της βιώσιμης χρήσης της 
βιοποικιλότητας των καλλιεργειών: 
Ποσοστό της χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) της ΕΕ όπου 
εφαρμόζεται η αμειψισπορά

Τροπολογία 227

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.29 Διατήρηση των χαρακτηριστικών του 
τοπίου: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων που 
υπόκεινται σε δεσμεύσεις για τη διαχείριση 
των χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων των θαμνοστοιχίων

R.29 Διατήρηση των χαρακτηριστικών του 
τοπίου και των οικολογικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των δέντρων: 
Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων που 
υπόκεινται σε δεσμεύσεις για τη διαχείριση 
των χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων των θαμνοστοιχίων 
και των δέντρων

Τροπολογία 228

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στήλη 1 – Ειδικοί στόχοι της ΕΕ – σειρά 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας και 
διευκόλυνση της ανάπτυξης επιχειρήσεων 

Προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας και 
νέων γεωργών και διευκόλυνση της 
ανάπτυξης επιχειρήσεων στις αγροτικές 
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στις αγροτικές περιοχές περιοχές 

Τροπολογία 229

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 2 – Δείκτες επιπτώσεων – I.21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.21 Προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας: 
Εξέλιξη του αριθμού των νέων γεωργών

I.21 Προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας 
και νέων γεωργών: Εξέλιξη του αριθμού 
των νέων γεωργών

Τροπολογία 230

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

R. 30 Αριθμός γεωργών νεαρής ηλικίας 
και νέων γεωργών που εγκαθίστανται σε 
γεωργική εκμετάλλευση με στήριξη της 
ΚΓΠ

Τροπολογία 231

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 2 – Δείκτες επιπτώσεων – I.26 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.26a Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών 
προϊόντων σε ζωικό κεφάλαιο: 
Πωλήσεις/χρήση στα τροφοπαραγωγικά 
ζώα

Αιτιολόγηση

Τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και το περιβάλλον. 
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τα προϊόντα αυτά οι 



PE627.760v03-00 814/860 RR\1184165EL.docx

EL

ίδιοι κανόνες και τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για τα γεωργικά φάρμακα. Για 
περισσότερες πληροφορίες: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf.

Τροπολογία 232

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 2 – Δείκτες επιπτώσεων – I.27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.27 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων των γεωργικών φαρμάκων**

I.27 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση της χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων και της εξάρτησης 
από αυτά**

Τροπολογία 233

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.36 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R. 36α Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών 
προϊόντων: Μείωση των πωλήσεων 
αντιβιοτικών, ποσοστό των μονάδων 
ζωικού κεφαλαίου που καλύπτονται από 
υποστηριζόμενες δράσεις για τον 
περιορισμό της χρήσης κτηνιατρικών 
προϊόντων

Τροπολογία 234

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη με σκοπό την 

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη για τη μείωση της 
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ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων για τη μείωση των κινδύνων 
και των επιπτώσεων των γεωργικών 
φαρμάκων

χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και της 
εξάρτησης από αυτά

Τροπολογία 235

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – στήλη 4 – Απαιτήσεις και πρότυπα – σειρά 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων

Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων χωρίς τη χρήση 
αγροχημικών

Αιτιολόγηση

Οι ζώνες ανάσχεσης είναι αποτελεσματικές για τη μείωση της ρύπανσης των υδατορευμάτων, 
αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την προώθηση της βιοποικιλότητας εάν 
απαγορεύεται η χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Τροπολογία 236

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – στήλη 5 – Κύριος στόχος του προτύπου – σειρά 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των ποταμών από τη ρύπανση 
και τις επιφανειακές απορροές

Προστασία των ποταμών και των 
υδρόβιων ειδών ή των υδάτινων 
οικοσυστημάτων από τη ρύπανση, την 
τοξικότητα και τις επιφανειακές απορροές

Τροπολογία 237

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – στήλη 4 – Απαιτήσεις και πρότυπα – σειρά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρήση εργαλείου για τη βιωσιμότητα των Χρήση εργαλείου για τη βιωσιμότητα των 
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γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα 
θρεπτικά συστατικά

γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την 
παρακολούθηση όλων των γεωργικών 
εισροών και εργαλείων για την 
παρακολούθηση της χλωρίδας και 
πανίδας του εδάφους και της 
χουμοποίησης

Τροπολογία 238

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – στήλη 4 – Απαιτήσεις και πρότυπα – σειρά 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους 
για τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης 
του εδάφους, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
υπόψη την κλίση του εδάφους

Διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους 
για την πρόληψη της υποβάθμισης του 
εδάφους, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
υπόψη την κλίση του εδάφους, και για τη 
διασφάλιση της ικανότητας του εδάφους 
να συγκρατεί νερό

Τροπολογία 239

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – στήλη 5 – Κύριος στόχος του προτύπου – σειρά 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστη διαχείριση γαιών που λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές συνθήκες της 
τοποθεσίας με σκοπό τον περιορισμό της 
διάβρωσης

Ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης γαιών 
όσον αφορά την ικανότητα του εδάφους 
να συγκρατεί νερό, που λαμβάνουν υπόψη 
τη συχνότητα των φαινομένων ξηρασίας 
και τις ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας

Τροπολογία 240

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X - Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 
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«ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

«ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τροπολογία 241

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – στήλη 1 – Στόχοι – σειρά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της ανάπτυξης επιχειρήσεων

Προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας και 
νέων γεωργών και διευκόλυνση της 
ανάπτυξης επιχειρήσεων

Τροπολογία 242

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – στήλη 2 – Βασικό σύνολο δεικτών – σειρά 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

R.30 Αριθμός γεωργών νεαρής ηλικίας και 
νέων γεωργών που εγκαθίστανται σε 
γεωργική εκμετάλλευση με στήριξη της 
ΚΓΠ
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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)
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4.3.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ 
ΙΣΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΎΛΩΝ

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με 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))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marijana Petir

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται καλύτερα 
στις διατάξεις της ΚΓΠ, με στόχο τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και τη διασφάλιση ότι το έργο που 
επιτελούν οι γυναίκες είναι πιο ορατό και εκτιμάται καλύτερα.

Οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα και, ως εκ τούτου, 
για να ενισχυθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγροτική οικονομία, 
χρειαζόμαστε νέες αλυσίδες αξίας στις αγροτικές περιοχές, ιδίως νέες ευκαιρίες που 
συνδέονται με την ανάπτυξη των «έξυπνων χωριών» σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι ένας πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές που θα πρέπει να προωθηθεί και να υποστηριχθεί από τα κράτη μέλη στα 
στρατηγικά τους σχέδια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το 
κρίνουν αναγκαίο, να καθορίζουν πρόσθετα κριτήρια για τη χρήση των αποθεματικών 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, ώστε να τα κατευθύνουν σε μεγαλύτερο βαθμό στις γυναίκες 
κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για τις 
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γυναίκες. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών φροντίδας (για 
παιδιά και ηλικιωμένους) που συνδέονται με την ανάπτυξη πολιτικών για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

Μέσω στρατηγικών σχεδίων, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν ευνοϊκότερες συνθήκες 
για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές και, ως εκ τούτου, να βελτιώσουν την πρόσβασή 
τους στα χρηματοδοτικά μέσα, τις γεωργικές εκτάσεις και τις πιστώσεις. 

Τα θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές. 

Τα στρατηγικά σχέδια μπορούν επίσης να προβλέπουν πρόσθετα κριτήρια για ορισμένους 
τύπους παρεμβάσεων και μπορεί να παρέχεται στήριξη για τη θέσπιση και την εφαρμογή 
θεματικών επιμέρους προγραμμάτων για τη χειραφέτηση των γυναικών σε αγροτικές 
περιοχές. 

Η διαχειριστική αρχή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των 
παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των αιτούντων. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ένα ορισμένο ποσοστό των 
κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ για να βοηθήσουν τις νέες γυναίκες γεωργούς και τις γυναίκες στις 
αγροτικές περιοχές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Η ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών αποτελεί βασική αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο ένταξης αυτής της 
αρχής στην ΚΓΠ. Εν προκειμένω, 
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση 
της συμμετοχής των γυναικών στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών, 
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συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασής 
τους στην εκπαίδευση, την επαγγελματική 
και επαγγελματική κατάρτιση, την 
απασχόληση και την κοινωνική 
προστασία. Το μέγεθος των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που διοικούνται από 
γυναίκες τείνει να μειώνεται όλο και 
περισσότερο και η συνεισφορά των 
γυναικών στην εργασία, ως συζύγων 
ιδιοκτητών, δεν είναι ορατή και δεν 
υπολογίζεται πάντοτε, γεγονός που έχει 
ως αποτέλεσμα να μην διαθέτουν 
ανεξάρτητο εισόδημα και να μην 
διασφαλίζεται η πρόσβασή τους στην 
κοινωνική προστασία και, ως εκ τούτου, 
να δημιουργείται χάσμα αμοιβών και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
. Ο παρών κανονισμός θα συμβάλλει στη 
μεγαλύτερη προβολή και εκτίμηση του 
έργου των γυναικών, και στον 
συνυπολογισμό του στους ειδικούς 
στόχους που εξετάζουν τα κράτη μέλη 
στο πλαίσιο των στρατηγικών τους 
σχεδίων. Η ισότητα των φύλων καθώς 
και οι αρχές της μη διακριτικής 
μεταχείρισης πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της προετοιμασίας, 
της υλοποίησης και της αξιολόγησης των 
παρεμβάσεων της ΚΓΠ, όπου τα 
στρατηγικά σχέδια θα πρέπει να 
εκπονούνται, υλοποιούνται, 
παρακολουθούνται και αξιολογούνται με 
γνώμονα το φύλο. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν την ίση 
πρόσβαση των γυναικών και ανδρών 
γεωργών σε γεωργικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
των γυναικών στην επιτροπή 
παρακολούθησης της ΚΓΠ. Τα κράτη 
μέλη ενισχύουν επίσης την ικανότητά 
τους όσον αφορά την συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου, καθώς και τη 
συλλογή δεδομένων ανά φύλο.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή μεταξύ των τύπων παρεμβάσεων 
άμεσων ενισχύσεων και των τύπων 
παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης κατά 
την επίτευξη του στόχου της 
προσέλκυσης γυναικών γεωργών, θα 
πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο Ένωσης 
ένας ορισμός-πλαίσιο για τη «γυναίκα 
γεωργό», με τα ουσιαστικά στοιχεία που 
πρέπει να διαθέτει.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, η αλλαγή του κλίματος και η 
συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και 
κρίσεις υγειονομικού και 
φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για 
αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την 
τελική ευθύνη για το σχεδιασμό των 
στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα 
αγροκτήματά τους, πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί 
η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί 
θα μπορούν να αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τη διαχείριση του κινδύνου, 
προκειμένου οι γεωργοί να έχουν επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, 
κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και 

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, η αλλαγή του κλίματος και η 
συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και 
κρίσεις υγειονομικού και 
φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για 
αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την 
τελική ευθύνη για το σχεδιασμό των 
στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα 
αγροκτήματά τους, πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί 
η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί 
θα μπορούν να αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τη διαχείριση του κινδύνου, 
προκειμένου οι γεωργοί να έχουν επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, 
κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
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παροχή συμβουλών. παροχή συμβουλών. Λαμβανομένου 
υπόψη του υφιστάμενου χάσματος μεταξύ 
των φύλων, συμπεριλαμβανομένου του 
ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων, 
απαιτείται ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου, ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναπτύξουν υποπρογράμματα στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για την 
παροχή στήριξης στις γυναίκες γεωργούς 
προκειμένου να αξιοποιήσουν τα 
χρηματοδοτικά μέσα και να 
αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές τους.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές 
στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 
προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών 
ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις 
δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων σε 
υποδομές, οι υποδομές και οι βασικές 
υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων, 
είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση 
του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις 
περιοχές αυτές, σύμφωνα με το Cork 2.0. 
Η δήλωση, ιδίως μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των 
γενεών, με την προσέλκυση θέσεων 
απασχόλησης και ανάπτυξης της 
Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την 
ανανέωση των γενεών και την ανάπτυξη 
«έξυπνων χωριών» σε ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές 
στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 
προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών 
ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις 
δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων σε 
συνδεσιμότητα, υποδομές και βασικές 
υπηρεσίες, ιδίως υπηρεσίες παιδικής 
μέριμνας και μακροχρόνιας φροντίδας, 
καθώς και η διαρροή των νέων, είναι 
θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού στις περιοχές 
αυτές, σύμφωνα με τη δήλωση του Cork 
2.0., ιδίως μέσω της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και της ανανέωσης των γενεών, 
με την προσέλκυση θέσεων απασχόλησης 
και ανάπτυξης της Επιτροπής στις 
αγροτικές περιοχές, την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, την ανανέωση των 
γενεών και την ανάπτυξη «έξυπνων 
χωριών» σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή 
ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
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και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 
Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 
Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες 
απασχόλησης μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τους.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές 
στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 
προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών 
ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις 
δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων σε 
υποδομές, οι υποδομές και οι βασικές 
υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων, 
είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση 
του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις 
περιοχές αυτές, σύμφωνα με το Cork 2.0. 
Η δήλωση, ιδίως μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των 
γενεών, με την προσέλκυση θέσεων 
απασχόλησης και ανάπτυξης της 
Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την 

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές 
στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 
προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών 
ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις 
δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων σε 
υποδομές, οι υποδομές και οι βασικές 
υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων, 
είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση 
του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις 
περιοχές αυτές, σύμφωνα με το Cork 2.0. 
Η δήλωση, ιδίως μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των 
γενεών, με την προσέλκυση θέσεων 
απασχόλησης και ανάπτυξης της 
Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την 
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ανανέωση των γενεών και την ανάπτυξη 
«έξυπνων χωριών» σε ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 
Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

ανανέωση των γενεών, τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγροτική 
οικονομία και την ανάπτυξη «έξυπνων 
χωριών» σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή 
ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 
Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Για την κοινωνικοοικονομική 
βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει ότι τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ συνοχή μεταξύ της 
εφαρμογής της οδηγίας 2010/41/ΕΕ και 
της μακροπρόθεσμης προσέγγισης για τη 
χρήση των κονδυλίων αγροτικής 
ανάπτυξης.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Κατά την παροχή αποσυνδεδεμένης 
άμεσης ενίσχυσης βάσει του συστήματος 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεχίσουν να διαχειρίζονται 
ένα εθνικό αποθεματικό ή αποθεματικά 
ανά περιοχές. Τα αποθέματα αυτά πρέπει 
να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα 
για τους νεαρούς γεωργούς όσους ξεκινούν 
τη γεωργική τους δραστηριότητα. 
Απαιτούνται επίσης και κανόνες σχετικά 
με τη χρήση και τη μεταβίβαση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης για την 
εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 
συστήματος.

(27) Κατά την παροχή αποσυνδεδεμένης 
άμεσης ενίσχυσης βάσει του συστήματος 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεχίσουν να διαχειρίζονται 
ένα εθνικό αποθεματικό ή αποθεματικά 
ανά περιοχές. Τα αποθέματα αυτά πρέπει 
να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα 
για τους νεαρούς γεωργούς, τις γυναίκες 
γεωργούς και όσους ξεκινούν τη γεωργική 
τους δραστηριότητα. Προκειμένου να 
βελτιωθεί η συμμετοχή των γυναικών 
στον γεωργικό τομέα, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
στήριξης των νεαρών γυναικών γεωργών 
στο πλαίσιο αυτό. Απαιτούνται επίσης και 
κανόνες σχετικά με τη χρήση και τη 
μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης για 
την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
του συστήματος.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Η γυναικεία επιχειρηματικότητα, 
από κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική άποψη, είναι ένας 
σημαντικός πυλώνας βιώσιμης 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές και 
θα πρέπει να προωθηθεί, να ενθαρρυνθεί 
και να υποστηριχθεί από τα κράτη μέλη 
στα στρατηγικά τους σχέδια. Θα πρέπει 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν ένα πρόσθετο κριτήριο για τη 
χρήση του αποθεματικού για δικαιώματα 
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ενίσχυσης, το οποίο θα καλύπτει επίσης 
τις γυναίκες κατόχους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Κατά την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε υποδομές, υπηρεσίες και 
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τους σχεδίων, να εξετάζουν 
τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών 
που θα αποτελούν μέρος μιας 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, και θα 
είναι επίσης προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες των γυναικών της υπαίθρου. Οι 
υποδομές αυτές θα πρέπει να αποσκοπούν 
στην παροχή της απαραίτητης 
συνδρομής και στήριξης για τη 
χειραφέτηση των γυναικών και την 
προώθηση της απασχόλησής τους. 
Προκειμένου να μειωθεί το χάσμα 
απασχόλησης μεταξύ των φύλων και να 
αυξηθεί η απασχόληση των γυναικών, 
είναι αναγκαίο τα στρατηγικά σχέδια των 
κρατών μελών να προωθήσουν την 
ανάπτυξη πολιτικών που αποσκοπούν 
στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής. Η ανάπτυξη 
υπηρεσιών φροντίδας και η κατασκευή 
συναφών υποδομών μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά σε αυτό. Η 
στήριξη για αυτό και άλλα παρόμοια 
μέτρα μπορεί να χρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο του υποπρογράμματος για τη 
χειραφέτηση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές, και για τον σκοπό 
αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
συνέργεια τα προγράμματα του InvestEU 
και του ΕΚΤ +.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Λαμβανομένης υπόψη της 
συνεχούς ανάπτυξης της ψηφιοποίησης 
στον γεωργικό τομέα, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αναπτύξουν υποπρόγραμμα 
για την αναβάθμιση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων στις αγροτικές περιοχές και 
να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την 
ελαχιστοποίηση του ψηφιακού χάσματος 
μεταξύ των φύλων, διευκολύνοντας την 
πρόσβαση των γυναικών σε διά βίου 
μάθηση και επαγγελματική κατάρτιση 
στις αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Υπό το πρίσμα της ανάγκης 
γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος 
στον γεωργικό τομέα της Ένωσης και 
βελτίωσης της πρόσβασης σε 
χρηματοοικονομικά μέσα για ομάδες 
προτεραιότητας, ιδίως νεαρούς γεωργούς 
και νεοεισερχόμενους που παρουσιάζουν 
υψηλότερα ποσοστά κινδύνου, η χρήση 
της εγγύησης του InvestEU και ο 
συνδυασμός επιχορηγήσεων και 
χρηματοοικονομικών μέσων θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί. Δεδομένου ότι η χρήση 
χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των 
κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω 
των διαφορών στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του 
τραπεζικού τομέα, την ύπαρξη επισφαλών 
κεφαλαίων, την εξοικείωση των δημόσιων 

(42) Υπό το πρίσμα της ανάγκης 
γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος 
στον γεωργικό τομέα της Ένωσης και 
βελτίωσης της πρόσβασης σε 
χρηματοοικονομικά μέσα για ομάδες 
προτεραιότητας, ιδίως γυναίκες γεωργούς, 
νεαρούς γεωργούς και νεοεισερχόμενους 
που παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά 
κινδύνου, η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU και ο συνδυασμός 
επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών 
μέσων θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. 
Δεδομένου ότι η χρήση 
χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των 
κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω 
των διαφορών στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του 
τραπεζικού τομέα, την ύπαρξη επισφαλών 
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διοικήσεων και το πιθανό φάσμα των 
δικαιούχων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθορίσουν στο στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ τους κατάλληλους στόχους, τους 
δικαιούχους και τους προτιμησιακούς 
όρους, καθώς και άλλους πιθανούς 
κανόνες επιλεξιμότητας.

κεφαλαίων, την εξοικείωση των δημόσιων 
διοικήσεων και το πιθανό φάσμα των 
δικαιούχων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθορίσουν στο στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ τους κατάλληλους στόχους, τους 
δικαιούχους και τους προτιμησιακούς 
όρους, καθώς και άλλους πιθανούς 
κανόνες επιλεξιμότητας.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Οι νεαροί γεωργοί και οι 
νεοεισερχόμενοι εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον 
αφορά την πρόσβαση στη γη, τις υψηλές 
τιμές και την πρόσβαση στο πιστωτικό 
σύστημα. Οι επιχειρήσεις τους απειλούνται 
περισσότερο από τη μεταβλητότητα των 
τιμών (τόσο για εισροές όσο και για 
προϊόντα) και οι ανάγκες τους όσον αφορά 
την κατάρτιση σε επιχειρηματικές 
δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης 
κινδύνου είναι υψηλές. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη για τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προβλέψουν μια 
στρατηγική προσέγγιση και να 
προσδιορίσουν ένα σαφές και συνεκτικό 
σύνολο παρεμβάσεων για την ανανέωση 
των γενεών, στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου στόχου που αφορά το θέμα 
αυτό. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν, στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ, προτιμησιακούς 
όρους για τα χρηματοοικονομικά μέσα για 
τους νέους γεωργούς και τους 
νεοεισερχομένους και να συμπεριλάβουν 
στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ 
τη δέσμευση τουλάχιστον ενός ποσού που 
θα αντιστοιχεί στο 2% του κονδυλίου των 
ετήσιων άμεσων ενισχύσεων. Το μέγιστο 

(43) Οι νεαροί γεωργοί, οι γυναίκες 
γεωργοί και οι νεοεισερχόμενοι 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
σημαντικά εμπόδια όσον αφορά την 
πρόσβαση στη γη, τις υψηλές τιμές και την 
πρόσβαση στο πιστωτικό σύστημα. Οι 
επιχειρήσεις τους απειλούνται περισσότερο 
από τη μεταβλητότητα των τιμών (τόσο για 
εισροές όσο και για προϊόντα) και οι 
ανάγκες τους όσον αφορά την κατάρτιση 
σε επιχειρηματικές δεξιότητες και 
δεξιότητες διαχείρισης κινδύνου είναι 
υψηλές. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 
συνεχιστεί η στήριξη για τη δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων και νέων γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να προβλέψουν μια στρατηγική 
προσέγγιση και να προσδιορίσουν ένα 
σαφές και συνεκτικό σύνολο παρεμβάσεων 
για την ανανέωση των γενεών, στο πλαίσιο 
του συγκεκριμένου στόχου που αφορά το 
θέμα αυτό. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη μπορούν να καθορίζουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, 
προτιμησιακούς όρους για τα 
χρηματοοικονομικά μέσα για τους νέους 
γεωργούς, τις γυναίκες γεωργούς και τους 
νεοεισερχομένους και να συμπεριλάβουν 
στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ 
τη δέσμευση τουλάχιστον ενός ποσού που 
θα αντιστοιχεί στο 2% του κονδυλίου των 
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ποσό της ενίσχυσης για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών και την ίδρυση αγροτικών 
επιχειρήσεων πρέπει να αυξηθεί έως και 
στα 100,000 ΕΥΡΩ στα οποία μπορούν να 
έχουν πρόσβαση μέσω ή και σε συνδυασμό 
με χρηματοοικονομικά μέσα.

ετήσιων άμεσων ενισχύσεων. Το μέγιστο 
ποσό της ενίσχυσης για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών και την ίδρυση αγροτικών 
επιχειρήσεων πρέπει να αυξηθεί έως και 
στα 100.000 ΕΥΡΩ στα οποία μπορούν να 
έχουν πρόσβαση μέσω ή και σε συνδυασμό 
με χρηματοοικονομικά μέσα.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43α) Αναγνωρίζοντας τη σημασία της 
διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης για 
τους γεωργούς, συμπεριλαμβανομένης 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για 
τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, και 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχώς 
μεταβαλλόμενη φύση της αγοράς 
εργασίας, θα πρέπει να προβλεφθούν 
κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και επανακατάρτισης για τη 
μείωση της ανεργίας των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές και την εξάλειψη των 
εισοδηματικών και συνταξιοδοτικών 
ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43b) Για την προώθηση της αρχής της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
τα κράτη μέλη μπορούν, στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ, να θέτουν 
ειδικούς όρους για τα χρηματοδοτικά 
μέσα που σχετίζονται με τη βελτίωση της 
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κατάστασης των γυναικών σε αγροτικές 
περιοχές και των επιχειρηματικών 
ευκαιριών τους. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο να δώσουν 
προτεραιότητα στις γυναίκες, όπου είναι 
απαραίτητο, στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ, προκειμένου, μεταξύ άλλων, 
να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση σε 
γεωργική γη και πίστωση, και να 
ενθαρρυνθεί η γυναικεία 
επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας έτσι 
σε μεγαλύτερη εκπροσώπηση των 
γυναικών στην ύπαιθρο μεταξύ των 
κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
των επιχειρηματιών.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Θα πρέπει να παρακολουθείται η 
υλοποίηση και η πρόοδος προς τους 
καθορισμένους στόχους σε κάθε 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. Ένα τέτοιο 
πλαίσιο επιδόσεων, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της ΚΓΠ πρέπει να 
δημιουργηθεί με σκοπό να καταδειχθεί η 
πρόοδος και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος 
και η αποτελεσματικότητα της υλοποίησης 
της πολιτικής.

(73) Θα πρέπει να παρακολουθείται η 
υλοποίηση και η πρόοδος προς τους 
καθορισμένους στόχους σε κάθε 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. Ένα τέτοιο 
πλαίσιο επιδόσεων, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της ΚΓΠ πρέπει να 
δημιουργηθεί με σκοπό να καταδειχθεί η 
πρόοδος και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος 
και η αποτελεσματικότητα της υλοποίησης 
της πολιτικής, καθώς και ο αντίκτυπός 
της στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Το μοντέλο λειτουργίας που 
επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως 
επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 

(74) Το μοντέλο λειτουργίας που 
επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως 
επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
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συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων 
κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια 
πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις 
συνεπάγεται ετήσια και πολυετή 
αξιολόγηση βάσει επιλεγμένων 
αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
επιλεγεί ένα περιορισμένο και 
στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο 
που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο το κατά πόσον οι 
υποστηριζόμενες παρεμβάσεις 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
προβλεπόμενων στόχων. Οι δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων και εκροών που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον 
μπορούν να περιλαμβάνουν και 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στα εθνικά 
μέσα περιβαλλοντικής και κλιματικής 
ρύθμισης τα οποία απορρέουν από τη 
νομοθεσία της Ένωσης.

συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων 
κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια 
πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις 
συνεπάγεται ετήσια και πολυετή 
αξιολόγηση βάσει επιλεγμένων 
αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
επιλεγεί ένα περιορισμένο και 
στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο 
που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο το κατά πόσον οι 
υποστηριζόμενες παρεμβάσεις 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
προβλεπόμενων στόχων. Η εν λόγω 
αξιολόγηση, οι δείκτες και το πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
απόδοσης αναπτύσσονται λαμβανομένης 
υπόψη της διάστασης του φύλου. Οι 
δείκτες βάσει αποτελεσμάτων και εκροών 
που σχετίζονται με τους στόχους που 
σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον 
μπορούν να περιλαμβάνουν και 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στα εθνικά 
μέσα περιβαλλοντικής και κλιματικής 
ρύθμισης τα οποία απορρέουν από τη 
νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους 
ορισμούς της γεωργικής δραστηριότητας, 
της γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων 
εκταρίων, του πραγματικού και του νεαρού 
γεωργού:

1. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους 
ορισμούς της γεωργικής δραστηριότητας, 
της γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων 
εκταρίων, του πραγματικού γεωργού, της 
γυναίκας γεωργού και του νεαρού 
γεωργού:
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ως «γυναίκα γεωργός» νοείται:
i) πρόσωπο θηλυκού φύλου·
ii) που διαθέτει επαρκή 
επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες 
ως υπεύθυνος της γεωργικής 
εκμετάλλευσης·
iii) και την κατάλληλη εκπαίδευση ή / 
και δεξιότητες που απαιτούνται.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών.

γ) την ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών, την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση 
των γυναικών στις αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 
της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-
οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας·

η) Την προώθηση της απασχόλησης, 
με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες, την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών και τη βελτίωση της 
συμμετοχής των γυναικών σε οικονομικές 
δραστηριότητες, την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής 
ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις 
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αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης 
της βιοοικονομίας και της βιώσιμης 
δασοκομίας·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να 
προσθέτουν δείκτες που λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
αναλύοντας λεπτομερώς στο στρατηγικό 
τους σχέδιο τους κοινούς δείκτες εκροών, 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν τις 
παρεμβάσεις των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης.

Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν τις 
παρεμβάσεις των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, 
με σεβασμό των αρχών της ισότητας των 
φύλων και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων, διασφαλίζοντας την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους κατά την 
προετοιμασία, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση των παρεμβάσεων.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη είναι σε θέση να 
αναπτύξουν υποπρογράμματα στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για την 
προώθηση της πρόσβασης των νεαρών 
γεωργών και των γυναικών γεωργών σε 
γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν, κατά 
το δυνατόν, το ενδεχόμενο να δώσουν 
προτεραιότητα στις γυναίκες, ιδίως τις 
γυναίκες γεωργούς που έχουν συστήσει 
πρόσφατα γεωργική εκμετάλλευση για 
πρώτη φορά, για την επίτευξη του στόχου 
που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 στοιχείο η).

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) θεματικό υποπρόγραμμα για τις 
γυναίκες των αγροτικών περιοχών·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 - παράγραφος 1α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τα κράτη μέλη μπορούν, στα στρατηγικά 
τους σχέδια, να προβλέπουν πρόσθετα 
κριτήρια για τα είδη παρέμβασης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, και να εξετάσουν την 
ανάπτυξη δεικτών σε σχέση με το φύλο 
για την παρακολούθηση και αξιολόγηση 
των παρεμβάσεων με σκοπό την ενίσχυση 
της θέσης των γυναικών σε αγροτικές 
περιοχές για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επενδύσεις σε βασικές υπηρεσίες 
στις αγροτικές περιοχές·

β) επενδύσεις σε βασικές υπηρεσίες 
στις αγροτικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών και 
υποδομών παιδικής μέριμνας και 
μακροχρόνιας φροντίδας·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 68β
Εγκατάσταση γυναικών γεωργών

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στήριξη 
για την εγκατάσταση γυναικών γεωργών 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο και περαιτέρω στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων που αναφέρονται στο 
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άρθρο 6.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
τύπου παρεμβάσεων μόνο για την 
εγκατάσταση γυναικών γεωργών που 
πληρούν τους όρους που περιλαμβάνονται 
στον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 
στοιχείο δ α).
3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους 
όρους υποβολής και περιεχομένου ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου.
4. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
υπό μορφή κατ' αποκοπήν ποσών. Η 
στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό 
των 100.000 ευρώ και μπορεί να 
συνδυαστεί με χρηματοπιστωτικά μέσα.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους 
όρους υποβολής και περιεχομένου ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους 
όρους υποβολής και περιεχομένου ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου. Ενθαρρύνονται 
προγράμματα που δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69α
Θεματικά υποπρογράμματα για τις 
γυναίκες των αγροτικών περιοχών·

1. τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν 
στήριξη για τη θέσπιση και την εφαρμογή 
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θεματικών υποπρογραμμάτων για τις 
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές και τη 
διευκόλυνση της εγκατάστασης γυναικών 
γεωργών, ενθαρρύνοντας την γυναικεία 
επιχειρηματικότητα με τους όρους του 
παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, και 
προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη 
των ειδικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1. 
Αυτά τα θεματικά υποπρογράμματα 
μπορούν να στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης των γυναικών σε γη, σε 
πιστωτικά και χρηματοδοτικά μέσα, στην 
προώθηση των επιδόσεών τους και στην 
αναβάθμιση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων τους μέσω της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, στην προώθηση της 
απασχόλησης των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές, στην αύξηση της 
συμμετοχής τους σε ομάδες τοπικής 
δράσης και στην ανάπτυξη τοπικών 
εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος Leader, προωθώντας τη 
χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
αντιμετωπίζοντας έτσι το μισθολογικό 
και το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων, βελτιώνοντας την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής και την περαιτέρω πρόληψη του 
κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών 
στις αγροτικές περιοχές. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καλύπτουν ειδικά το κόστος των μέτρων 
που διευκολύνουν την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών όσον αφορά την 
επισημοποίηση της αόρατης εργασίας 
που επιτελούν οι γυναίκες στις αγροτικές 
περιοχές, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης 
και την εφαρμογή στην πράξη της 
οδηγίας 2010/41/ΕΕ.

Τροπολογία 31
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ ή άλλοι ορισμένοι 
ενδιάμεσοι φορείς καθορίζουν τα κριτήρια 
επιλογής για παρεμβάσεις που αφορούν τις 
ακόλουθες μορφές παρεμβάσεων: τις 
επενδύσεις, την εγκατάσταση νέων 
γεωργών και την εκκίνηση αγροτικών 
επιχειρήσεων, τη συνεργασία, την 
ανταλλαγή γνώσεων και την ενημέρωση, 
ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 111. Τα κριτήρια επιλογής 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των αιτούντων, στην 
καλύτερη χρήση των οικονομικών πόρων 
και στη στοχοθέτηση της στήριξης 
σύμφωνα με τον σκοπό των παρεμβάσεων.

Η διαχειριστική αρχή του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ ή άλλοι ορισμένοι 
ενδιάμεσοι φορείς καθορίζουν τα κριτήρια 
επιλογής για παρεμβάσεις που αφορούν τις 
ακόλουθες μορφές παρεμβάσεων: τις 
επενδύσεις, την εγκατάσταση νέων 
γεωργών και την εκκίνηση αγροτικών 
επιχειρήσεων, τα θεματικά 
υποπρογράμματα για τις γυναίκες στις 
αγροτικές περιοχές, τα μέτρα προς 
ενδυνάμωση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές, τη συνεργασία, την 
ανταλλαγή γνώσεων και την ενημέρωση, 
ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 111. Τα κριτήρια επιλογής 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των αιτούντων χωρίς καμία 
μορφή διάκρισης, στην καλύτερη χρήση 
των οικονομικών πόρων και στη 
στοχοθέτηση της στήριξης σύμφωνα με 
τον σκοπό των παρεμβάσεων.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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»), λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
την αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών 
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θα χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες 
παρεμβάσεις:

και ανδρών και τον εντοπισμό των 
αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν, 
το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τις 
ακόλουθες παρεμβάσεις:

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
«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].

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 
«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, και τις γυναίκες στις αγροτικές 
περιοχές, σύμφωνα με τον [κανονισμό 
Erasmus].

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για κάθε κράτος μέλος, το 
ελάχιστο ποσό που ορίζεται στο 
παράρτημα X προορίζεται για συμβολή 
στον στόχο προσέλκυσης νέων γυναικών 
γεωργών. Με βάση την εκτίμηση 
επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο, την 
ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις 
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ευκαιρίες και τις απειλές («ανάλυση 
ΠΑΕΑ») και τον εντοπισμό των αναγκών 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν, το ποσό 
θα χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους 
τύπους παρεμβάσεων:

την εγκατάσταση γυναικών γεωργών που 
αναφέρεται στο άρθρο 68β.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 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 
εκτίμηση επιπτώσεων ανάλογα με το 
φύλο, 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:

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Παράρτημα Iα σχετικά με την 
εκτίμηση επιπτώσεων ανάλογα με το 
φύλο·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη σύνοψη της ανάλυσης ΠΑΕΑ 
που αναφέρεται στο άρθρο 103 
παράγραφος 2·

α) τη σύνοψη της ανάλυσης ΠΑΕΑ 
που αναφέρεται στο άρθρο 103 
παράγραφος 2, με ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στην ανάλυση·

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα πιο 
πρόσφατα και πιο αξιόπιστα δεδομένα για 
την αξιολόγηση αυτή.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα πιο 
πρόσφατα και πιο αξιόπιστα δεδομένα για 
την αξιολόγηση αυτή. Τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν δεδομένα ανά φύλο όταν 
είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) μια επεξήγηση σχετικά με τις 
παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στην 
επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας των 
φύλων και στην προώθηση της 
ανάπτυξης των γυναικών στις αγροτικές 
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περιοχές·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους ειδικούς στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, 
η ανάλυση ΠΑΕΑ αναπτύσσεται με 
γνώμονα τη διάσταση του φύλου, όταν 
είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 41

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 

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 εκτίμησης επιπτώσεων ανάλογα με το 
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προτέρων αξιολόγηση. φύλο, της ανάλυσης ΠΑΕΑ και της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) διασφαλίζεται η εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, 
εφαρμογής και αξιολόγησης των 
παρεμβάσεων των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 
εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 
εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3, 
συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός 
εκπροσώπου αρμόδιου φορέα που είναι 
υπεύθυνος για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση 
γυναικών και ανδρών στην επιτροπή 
παρακολούθησης της ΚΓΠ και την 
ενθαρρύνουν να συμπεριλάβει γυναίκες.

Τροπολογία 44
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ανάπτυξη, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με τη 
χρήση της προσέγγισης της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) να συμβάλλει στην ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών για τη χειραφέτηση 
των γυναικών στις αγροτικές περιοχές·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) να συμβάλλει στη δημιουργία 
ικανοτήτων για τις διοικήσεις των 
κρατών μελών στους τομείς της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και της κατάρτισης προϋπολογισμού στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και τη 
συλλογή δεδομένων ανά φύλο, και να 
δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με 
την ενδυνάμωση των γυναικών σε 
αγροτικές περιοχές και σε διάφορα 
επίπεδα που σχετίζονται με τον ειδικό 
στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1·
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Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη συλλογή, αποθήκευση και 
μετάδοση δεδομένων·

γ) τη συλλογή, αποθήκευση και 
μετάδοση δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής 
δεδομένων ανά φύλο·

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις εκ των προτέρων, ενδιάμεσες 
και εκ των υστέρων αξιολογήσεις και όλες 
τις άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης που 
συνδέονται με το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ·

στ) τις εκ των προτέρων, ενδιάμεσες 
και εκ των υστέρων αξιολογήσεις και όλες 
τις άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης που 
συνδέονται με το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, οι οποίες θα πρέπει επίσης να 
εξετάζουν τις ανάγκες των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές·

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη 
συνοχή και την προστιθέμενη αξία της 
ΚΓΠ στην Ένωση·

α) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη 
συνοχή και την προστιθέμενη αξία της 
ΚΓΠ στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων 
των επιπτώσεων στα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 116 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια και τη 
συνοχή των παρεμβάσεων των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·

δ) να αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια και τη 
συνοχή των παρεμβάσεων των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
στα θεμελιώδη δικαιώματα·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 121 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα και οι δείκτες καθορίζονται 
και συλλέγονται, κατά περίπτωση, με 
γνώμονα το φύλο.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε εκ 
των προτέρων αξιολογήσεις για τη 
βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε εκ 
των προτέρων αξιολογήσεις με γνώμονα 
το φύλο για τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
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οι παρεμβάσεις που προτείνονται στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ ενισχύουν 
την ισότητα των φύλων μέσω της 
συστηματικής ανάλυσης του αντικτύπου 
τους στη χειραφέτηση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την καταλληλότητα των 
διαδικασιών παρακολούθησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και 
συλλογής των δεδομένων που απαιτούνται 
για τη διενέργεια αξιολογήσεων·

ζ) την καταλληλότητα των 
διαδικασιών παρακολούθησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και 
συλλογής των δεδομένων που απαιτούνται 
για τη διενέργεια αξιολογήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
ανά φύλο·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αξιολογήσεις των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ διενεργούνται από τα 
κράτη μέλη με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής των προγραμμάτων καθώς και 
για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας, της συνάφειας, της 
συνοχής, της ενωσιακής προστιθέμενης 
αξίας και του αντίκτυπου σε σχέση με τη 
συμβολή τους στους γενικούς και ειδικούς 
στόχους της ΚΓΠ που καθορίζονται στα 
άρθρα 5 και 6.

1. Οι αξιολογήσεις των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ διενεργούνται από τα 
κράτη μέλη με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής των προγραμμάτων καθώς και 
για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας, της συνάφειας, της 
συνοχής, της ενωσιακής προστιθέμενης 
αξίας και του αντίκτυπου σε σχέση με τη 
συμβολή τους στους γενικούς και ειδικούς 
στόχους της ΚΓΠ που καθορίζονται στα 
άρθρα 5 και 6(1). Οι εν λόγω αξιολογήσεις 
διενεργούνται με γνώμονα το φύλο.
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
ενδιάμεση αξιολόγηση για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
τη συνάφεια, τη συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ μέχρι το τέλος του τρίτου έτους 
μετά την έναρξη εφαρμογής των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι. Η 
Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες 
τις σχετικές πληροφορίες που είναι ήδη 
διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο [128] 
του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού].

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
ενδιάμεση αξιολόγηση κάνοντας χρήση 
των δεδομένων ανά φύλο, όπου είναι 
δυνατόν, για να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
τη συνάφεια, τη συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ μέχρι το τέλος του τρίτου έτους 
μετά την έναρξη εφαρμογής των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι. Η 
Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες 
τις σχετικές πληροφορίες που είναι ήδη 
διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο [128] 
του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού].

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης και της εκ των υστέρων 
αξιολόγησης γίνεται χρήση της 
προσέγγισης με γνώμονα το φύλο, με 
δεδομένα ανά φύλο, προκειμένου να 
αξιολογούνται οι επιπτώσεις και η 
προστιθέμενη αξία της ΚΓΠ στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων στις 
αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με βάση τα στοιχεία που 
περιέχονται στις αξιολογήσεις της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, καθώς 
και σε άλλες σχετικές πηγές πληροφοριών, 
η Επιτροπή υποβάλλει μια πρώτη έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των 
πρώτων αποτελεσμάτων όσον αφορά τις 
επιδόσεις της ΚΓΠ, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μετά την 
ολοκλήρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης. 
Μια δεύτερη έκθεση, που θα περιλαμβάνει 
εκτίμηση της απόδοσης της ΚΓΠ, 
υποβάλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 
2031.

4. Με βάση τα στοιχεία που 
περιέχονται στις αξιολογήσεις της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, καθώς 
και σε άλλες σχετικές πηγές πληροφοριών, 
η Επιτροπή υποβάλλει μια πρώτη έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των 
πρώτων αποτελεσμάτων όσον αφορά τις 
επιδόσεις της ΚΓΠ, με γνώμονα την 
ισότητα των φύλων όπως ορίζεται στους 
γενικούς στόχους του άρθρου 5 και τους 
ειδικούς στόχους στο άρθρο 6(1) , στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης. Μια δεύτερη έκθεση, που θα 
περιλαμβάνει εκτίμηση της απόδοσης της 
ΚΓΠ, υποβάλλεται έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2031.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 128 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συμμόρφωση με την υποχρέωση 
υποβολής εκθέσεων που υπέχει δυνάμει 
του άρθρου [38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) 
σημείο i)] του [νέου δημοσιονομικού 
κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις 
που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο οι 
οποίες μετρώνται με βάση το βασικό 
σύνολο δεικτών που παρατίθενται στο 
παράρτημα XI.

Σε συμμόρφωση με την υποχρέωση 
υποβολής εκθέσεων που υπέχει δυνάμει 
του άρθρου [38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) 
σημείο i)] του [νέου δημοσιονομικού 
κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις 
που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο οι 
οποίες μετρώνται με βάση το βασικό 
σύνολο δεικτών που παρατίθενται στο 
παράρτημα XI. Οι δείκτες αυτοί που 
καθορίζονται στο παράρτημα XII 
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανά φύλο 
προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα των 
φύλων στις αγροτικές περιοχές.
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Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα δεδομένα που απαιτούνται για 
τους δείκτες πλαισίου και επιπτώσεων θα 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από 
καθιερωμένες πηγές δεδομένων, όπως το 
δίκτυο γεωργικής λογιστικής 
πληροφόρησης (ΔΓΛΠ) και η Eurostat. 
Όταν τα δεδομένα για τους δείκτες αυτούς 
δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι πλήρη, τα 
κενά θα εξετάζονται στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος 
που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του 
νομικού πλαισίου που διέπει το δίκτυο 
γεωργικής λογιστικής ή μέσω επίσημων 
συμφωνιών με άλλους παρόχους 
δεδομένων όπως το Κοινό Κέντρο 
Ερευνών και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος.

2. Τα δεδομένα που απαιτούνται για 
τους δείκτες πλαισίου και επιπτώσεων θα 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από 
καθιερωμένες πηγές δεδομένων, όπως το 
δίκτυο γεωργικής λογιστικής 
πληροφόρησης (ΔΓΛΠ), το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE) και η Eurostat. Όταν τα δεδομένα 
για τους δείκτες αυτούς δεν είναι 
διαθέσιμα ή δεν είναι πλήρη, τα κενά θα 
εξετάζονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
στατιστικού προγράμματος που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, του νομικού πλαισίου 
που διέπει το δίκτυο γεωργικής λογιστικής 
ή μέσω επίσημων συμφωνιών με άλλους 
παρόχους δεδομένων όπως το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών και ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος.

__________________ __________________
40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων πληροφοριών που 
καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές 
στατιστικές και της απόφασης 
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για 
τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού 
προγράμματος των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 
164).

40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων πληροφοριών που 
καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές 
στατιστικές και της απόφασης 
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για 
τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού 
προγράμματος των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 
164).
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ειδικοί στόχοι της 
ΕΕ

Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων
(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη από την 

ΚΓΠ)
I.22 Συμβολή στη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης στις 
αγροτικές περιοχές: Εξέλιξη του 
ποσοστού απασχόλησης στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές

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

I.23 Συμβολή στην ανάπτυξη στις 
αγροτικές περιοχές: Εξέλιξη του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές

R.32 Ανάπτυξη της αγροτικής βιοοικονομίας: Αριθμός 
επιχειρήσεων στον τομέα της βιοοικονομίας που λαμβάνουν 
στήριξη

1.24 Μια πιο δίκαιη ΚΓΠ: 
Καλύτερη κατανομή της στήριξης 
της ΚΓΠ 

R.33 Ψηφιοποίηση της αγροτικής οικονομίας: Αγροτικός 
πληθυσμός που εμπίπτει σε στρατηγική στήριξης της δράσης για τα 
έξυπνα χωριά

I.25 Προώθηση της αγροτικής 
ένταξης: Εξέλιξη του δείκτη 
φτώχειας στις αγροτικές περιοχές

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

Προώθηση της 
απασχόλησης, της 
οικονομικής 
ανάπτυξης, της 
κοινωνικής ένταξης 
και της τοπικής 
ανάπτυξης στις 
αγροτικές περιοχές, 
περιλαμβανομένης 
της βιοοικονομίας 
και της βιώσιμης 
δασοκομίας R.35 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης: Αριθμός των ατόμων 

από μειονοτικές ή/και ευάλωτες ομάδες που ωφελούνται από 
προγράμματα κοινωνικής ένταξης που λαμβάνουν στήριξη

Τροπολογία

Ειδικοί στόχοι της 
ΕΕ

Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων
(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη από την 

ΚΓΠ)
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Ειδικοί στόχοι της 
ΕΕ

Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων
(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη από την 

ΚΓΠ)
I.21a Συμβολή στην ενδυνάμωση 
των γυναικών στις αγροτικές 
περιοχές: Εξέλιξη του ποσοστού 
των γυναικών που λαμβάνουν 
στήριξη από την ΚΓΠ 

I.22 Συμβολή στη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης στις 
αγροτικές περιοχές: Εξέλιξη του 
ποσοστού απασχόλησης στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές 

I.22a. Συμβολή στην αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης των 
γυναικών και των γυναικών 
επιχειρηματιών στις αγροτικές 
περιοχές: Εξέλιξη του ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές

R.30 a. Γυναίκες στις γεωργικές δραστηριότητες: Αύξηση του 
ποσοστού των γυναικών που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης από όλα τα είδη των 
ενισχύσεων της ΚΓΠ· Αριθμός των γυναικών γεωργών που 
ιδρύουν γεωργική εκμετάλλευση με στήριξη της ΚΓΠ 

R30 b. Οι νέες γυναίκες στις αγροτικές περιοχές. Αύξηση του 
ποσοστού των νέων γυναικών που λαμβάνουν στήριξη για τη 
δημιουργία γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ.

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

R.31.a Αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στις αγροτικές 
περιοχές. Το ποσοστό των θέσεων εργασίας για γυναίκες και 
γυναίκες επιχειρηματίες σε σχέδια που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από την ΚΓΠ.

I.23 Συμβολή στην ανάπτυξη στις 
αγροτικές περιοχές: Εξέλιξη του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές

R.32 Ανάπτυξη της αγροτικής βιοοικονομίας: Αριθμός 
επιχειρήσεων στον τομέα της βιοοικονομίας που λαμβάνουν 
στήριξη

1.24 Μια πιο δίκαιη ΚΓΠ: 
Καλύτερη κατανομή της στήριξης 
της ΚΓΠ 

R.33 Ψηφιοποίηση της αγροτικής οικονομίας: Αγροτικός 
πληθυσμός που εμπίπτει σε στρατηγική στήριξης της δράσης για τα 
έξυπνα χωριά

I.25 Προώθηση της αγροτικής 
ένταξης: Εξέλιξη του δείκτη 
φτώχειας στις αγροτικές περιοχές, 
ανά φύλο 

R.34 Σύνδεση της αγροτικής Ευρώπης: Το ποσοστό του 
αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από τη βελτιωμένη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές μέσω της στήριξης της ΚΓΠ 
μπορεί να περιλαμβάνει το ποσοστό των γυναικών σε αγροτικές 
περιοχές που λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση, τις 
υπηρεσίες παροχής συμβουλών μέσω στήριξης της ΚΓΠ, και το 
ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν σε ομάδες τοπικής 
δράσης και τοπικές συμπράξεις στο πλαίσιο του προγράμματος 
Leader. 

Την προώθηση της 
απασχόλησης, με 
ιδιαίτερη προσοχή 
στις γυναίκες, την 
προώθηση της 
ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών 
και τη βελτίωση της 
συμμετοχής των 
γυναικών σε 
οικονομικές 
δραστηριότητες, την 
προώθηση της 
ανάπτυξης, της 
κοινωνικής ένταξης και 
της τοπικής ανάπτυξης 
στις αγροτικές 
περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης 
της βιοοικονομίας και 
της βιώσιμης 
δασοκομίας·

R.35 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης: Αριθμός των ατόμων 
από μειονοτικές ή/και ευάλωτες ομάδες που ωφελούνται από 
προγράμματα κοινωνικής ένταξης που λαμβάνουν στήριξη, ανά 
φύλο.
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Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X α (νέο) — Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Xα
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3α

Ημερολογια
κό έτος

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 και επόμενα έτη

Βέλγιο 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Βουλγαρία 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

Τσεχική 
Δημοκρατία

16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886
Δανία 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Γερμανία 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Εσθονία 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Ιρλανδία 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Ελλάδα 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

Ισπανία 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

Γαλλία 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Κροατία 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228

Ιταλία 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710
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Κύπρος 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Λετονία 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Λιθουανία 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Λουξεμβούργο 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Ουγγαρία 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Μάλτα 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Κάτω Χώρες 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Αυστρία 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Πολωνία 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Πορτογαλία 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Ρουμανία 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Σλοβενία 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Σλοβακία 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Φινλανδία 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Σουηδία 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604



RR\1184165EL.docx 857/860 PE627.760v03-00

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος 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)

Έγγραφα αναφοράς COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
    Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI
11.6.2018

Γνωμοδότηση της
    Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM
5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
    Ημερομηνία ορισμού

Marijana Petir
4.9.2018

Εξέταση στην επιτροπή 27.11.2018

Ημερομηνία έγκρισης 26.2.2019

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

26
3
4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija 
Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary 
Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-
Rajewicz, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta 
Lopes, Terry Reintke, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Anna 
Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Rosa Estaràs Ferragut, Urszula Krupa, Clare Moody, Branislav Škripek, 
Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Norbert Erdős, Andrzej Grzyb, Rina Ronja Kari, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Ribeiro, Bronis Ropė



PE627.760v03-00 858/860 RR\1184165EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26 +

ALDE Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD Daniela Aiuto

PPE Heinz K. Becker, Franc Bogovič, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Andrzej Grzyb, 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Sofia 
Ribeiro, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, 
Clare Moody, Maria Noichl, Marc Tarabella, Julie Ward

VERTS/ALE Terry Reintke, Bronis Ropė, Ernest Urtasun

3 -

ECR Urszula Krupa, Branislav Škripek

ENF Mylène Troszczynski

4 0

ECR Arne Gericke

GUE/NGL Malin Björk, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή



RR\1184165EL.docx 859/860 PE627.760v03-00

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος 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)

Έγγραφα αναφοράς COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ 1.6.2018

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI
11.6.2018

Γνωμοδοτικές επιτροπές
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE
5.7.2018

INTA
11.6.2018

BUDG
11.6.2018

CONT
11.6.2018

ENVI
11.6.2018

ITRE
11.6.2018

REGI
11.6.2018

FEMM
5.7.2018

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

INTA
20.6.2018

ITRE
19.6.2018

Συνδεδεμένες επιτροπές
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI
5.7.2018

Εισηγητές
  Ημερομηνία ορισμού

Esther Herranz 
García
4.7.2018

Ημερομηνία έγκρισης 2.4.2019

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

27
17
1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José 
Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo 
De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert 
Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec 
Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan 
Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew 
Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia 
Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, 
Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo 
Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, 
Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Franc Bogovič, Maria Heubuch, Sandra Kalniete, Elsi Katainen, 
Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, 
Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Ana Miranda, Jozo Radoš, Michaela 
Šojdrová, Lieve Wierinck

Ημερομηνία κατάθεσης 23.5.2019



PE627.760v03-00 860/860 RR\1184165EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27 +

ALDE Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Stanisław Ożóg, Laurenţiu Rebega

GUE/NGL Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, 
Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Gabriel Mato, 
Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Maria Gabriela 
Zoană

17 -

ECR Jørn Dohrmann 

EFDD Marco Zullo

ENF John Stuart Agnew, Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE Albert Deß

S&D Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Maria Noichl, 
Marc Tarabella

VERTS/ALE Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

1 0

NI Diane Dodds

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


