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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 
σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους 
πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους 
και την εφαρμογή τους το έτος 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2019)0581),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 
349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία 
του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0162/2019),

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

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
...1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της ...2, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 26ης Φεβρουαρίου 20203,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α9-
0042/2020),

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 

1 ΕΕ C …/ Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ C …/ Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
3 ΕΕ C 109 της 1.4.2020, σ. 1.
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αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή πρότεινε τη σύνδεση 
της ΚΓΠ με τις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»). Βάσει του νέου νομικού 
πλαισίου, η Ένωση πρέπει να ορίσει τις 
βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
τους στόχους της ΚΓΠ και τις βασικές 
απαιτήσεις, ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο 
επιτυγχάνουν τους στόχους. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, τα οποία 
πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή και 
να υλοποιηθούν από τα κράτη μέλη.

(2) Η Επιτροπή πρότεινε τη σύνδεση 
της ΚΓΠ με τις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»). Βάσει του νέου νομικού 
πλαισίου, η Ένωση πρέπει να ορίσει τις 
παραμέτρους πολιτικής, όπως τους 
στόχους της ΚΓΠ και τις βασικές 
απαιτήσεις. Ένα ισχυρό πλαίσιο της 
Ένωσης είναι απαραίτητο για να 
διασφαλιστεί ότι η ΚΓΠ παραμένει κοινή 
πολιτική και να διασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να έχουν μεγαλύτερη 
ευθύνη όσον αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο επιτυγχάνουν τους στόχους. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, 
βάσει εκ των προτέρων ανάλυσης και 
εκτίμησης των αναγκών, τα οποία πρέπει 
να εγκριθούν από την Επιτροπή και να 
υλοποιηθούν από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Ενόψει της επόμενης 
μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και 
λαμβάνοντας υπόψη τις νέες φιλοδοξίες 
που ορίζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2019 για 
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την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία («η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»), τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
περαιτέρω τα γεωργοπεριβαλλοντικά και 
κλιματικά μέτρα καθώς και κάθε άλλο 
εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους 
γεωργούς στις προσπάθειές τους για 
οικολογική μετάβαση.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Στο ψήφισμά του της 14ης 
Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας1α, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της 
διατήρησης της χρηματοδότησης της 
κοινής γεωργικής πολιτικής για την ΕΕ-
27 στο επίπεδο του προϋπολογισμού της 
περιόδου 2014-2020 σε πραγματικούς 
όρους, με παράλληλη εγγραφή στον 
προϋπολογισμό του αρχικού ποσού του 
γεωργικού αποθεματικού, δηλαδή 
383 255 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 
(431 946 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες 
τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
θα πρέπει, επομένως, να υπολογιστούν με 
βάση τα αριθμητικά στοιχεία που 
συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 2021-2027 ή, 
εάν το εν λόγω ΠΔΠ δεν εγκριθεί 
εγκαίρως, με βάση τα επεκταθέντα 
ανώτατα όρια για το 2020 και τις 
διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 312 
παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.
__________________
1α P8_TA(2018)0449.

Τροπολογία 4
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η νομοθετική διαδικασία δεν 
ολοκληρώθηκε εγκαίρως ώστε τα κράτη 
μέλη και η Επιτροπή να μπορέσουν να 
προετοιμάσουν όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για την εφαρμογή του νέου 
νομικού πλαισίου και των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ από την 
1η Ιανουαρίου 2021, όπως είχε προταθεί 
αρχικά από την Επιτροπή.

(3) Η νομοθετική διαδικασία δεν 
ολοκληρώθηκε εγκαίρως ώστε τα κράτη 
μέλη και η Επιτροπή να μπορέσουν να 
προετοιμάσουν όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για την εφαρμογή του νέου 
νομικού πλαισίου και των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ από την 
1η Ιανουαρίου 2021, όπως είχε προταθεί 
αρχικά από την Επιτροπή. Η καθυστέρηση 
αυτή δημιουργεί αβεβαιότητα και 
κινδύνους για τους γεωργούς και για 
ολόκληρο τον γεωργικό τομέα. Για να 
αμβλυνθεί αυτή η αβεβαιότητα, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
συνέχιση της εφαρμογής των ισχυόντων 
κανόνων και αδιάλειπτες πληρωμές προς 
τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους, 
και, ως εκ τούτου, να παρέχει 
προβλεψιμότητα και σταθερότητα κατά 
τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου 
έως την ημερομηνία εφαρμογής του νέου 
νομικού πλαισίου («μεταβατική 
περίοδος»).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η συνέχεια και η προβλεψιμότητα 
της στήριξης προς τους γεωργούς μέσω 
της ΚΓΠ είναι ουσιαστικής σημασίας για 
τη σταθερότητα του γεωργικού τομέα, 
καθώς και για τη διατήρηση της 
ζωτικότητας των αγροτικών περιοχών 
και περιφερειών και για τη συμβολή στην 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Τροπολογία 6
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Κατά συνέπεια, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι μπορεί να χορηγείται 
στήριξη στους γεωργούς και λοιπούς 
δικαιούχους από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) το 2021, η Ένωση θα 
πρέπει να συνεχίσει να χορηγεί την εν 
λόγω στήριξη για ένα ακόμη έτος 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει 
το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο 
καλύπτει την περίοδο από το 2014 έως το 
2020. Το ισχύον νομικό πλαίσιο 
καθορίζεται ιδίως στους 
κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1303/20137, 
(ΕΕ) αριθ. 1305/20138, 
(ΕΕ) αριθ. 1306/20139, 
(ΕΕ) αριθ. 1307/201310, 
(ΕΕ) αριθ. 1308/201311, 
(ΕΕ) αριθ. 228/201312 και 
(ΕΕ) αριθ. 229/201313 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση από τα υφιστάμενα καθεστώτα 
στήριξης στο νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο 
καλύπτει την περίοδο από 
1ης Ιανουαρίου 2022, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες για τη ρύθμιση του 
τρόπου με τον οποίο θα ενσωματωθούν 
στο νέο νομικό πλαίσιο ορισμένα είδη 
στήριξης που χορηγούνται σε πολυετή 
βάση.

(4) Κατά συνέπεια, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι μπορεί να χορηγείται 
στήριξη στους γεωργούς και λοιπούς 
δικαιούχους από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) το 2021, και, όπου 
απαιτείται, το 2022, η Ένωση θα πρέπει 
να συνεχίσει να χορηγεί την εν λόγω 
στήριξη για ένα ή, όπου απαιτείται, δύο 
ακόμη έτη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που ορίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο, το 
οποίο καλύπτει την περίοδο από το 2014 
έως το 2020. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αδιάλειπτη συνέχιση 
της στήριξης αυτής για τους γεωργούς 
και άλλους δικαιούχους κατά τη διάρκεια 
της μεταβατικής περιόδου. Το ισχύον 
νομικό πλαίσιο καθορίζεται ιδίως στους 
κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1303/20137, 
(ΕΕ) αριθ. 1305/20138, 
(ΕΕ) αριθ. 1306/20139, 
(ΕΕ) αριθ. 1307/201310, 
(ΕΕ) αριθ. 1308/201311, 
(ΕΕ) αριθ. 228/201312 και 
(ΕΕ) αριθ. 229/201313 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση από τα υφιστάμενα καθεστώτα 
στήριξης στο νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο 
είχε σχεδιαστεί να καλύπτει την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2022, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες για τη ρύθμιση του 
τρόπου με τον οποίο θα ενσωματωθούν 
στο νέο νομικό πλαίσιο ορισμένα είδη 
στήριξης που χορηγούνται σε πολυετή 
βάση.

__________________ __________________
7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

9 Κανονισμός (ΕΕ) 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).

9 Κανονισμός (ΕΕ) 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).

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 608).

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 608).

11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 671).

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 671).

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για 
τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη 
γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
της Ένωσης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, 
σ. 23).

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για 
τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη 
γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
της Ένωσης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, 
σ. 23).

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων 
για τη γεωργία στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, 
σ. 41).

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων 
για τη γεωργία στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, 
σ. 41).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προσφέρει στα κράτη μέλη επαρκή χρόνο 
για να προετοιμάσουν τα αντίστοιχα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, 
καθώς και τις διοικητικές δομές που 
απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή 
του νέου νομικού πλαισίου. Το χρονικό 
διάστημα πρέπει να επαρκεί ώστε τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν εγκαίρως τα 
εθνικά στρατηγικά τους σχέδια. Όλα τα 
στρατηγικά σχέδια ΚΓΠ θα πρέπει να 
είναι έτοιμα να τεθούν σε ισχύ μόλις λήξει 
η μεταβατική περίοδος. Με τον τρόπο 
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αυτό θα εξασφαλιστεί η αναγκαία 
σταθερότητα και βεβαιότητα για τον 
γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Προκειμένου να επιτευχθεί 
επιτυχής εκσυγχρονισμός και 
απλούστευση της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαβουλεύονται εκτενώς με τους 
γεωργούς και όλους τους σχετικούς 
συμφεροντούχους κατά την προετοιμασία 
των στρατηγικών σχεδίων των κρατών 
μελών και προκειμένου να συνεισφέρουν 
στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και 
στη Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο». Θα πρέπει να αναληφθούν χωρίς 
καθυστέρηση προπαρασκευαστικές 
εργασίες για την ανάπτυξη των 
στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών 
για την ΚΓΠ, ώστε να εξασφαλιστεί η 
ομαλή μετάβαση των δικαιούχων σε νέα 
περίοδο προγραμματισμού.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένου ότι η Ένωση θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να στηρίζει την 
αγροτική ανάπτυξη το 2021, τα κράτη 
μέλη που διατρέχουν αποδεδειγμένα τον 
κίνδυνο να εξαντληθούν τα κονδύλια και 
να μην μπορέσουν να αναλάβουν νέες 
νομικές δεσμεύσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα, αφενός, να 

(5) Δεδομένου ότι η Ένωση θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να στηρίζει την 
αγροτική ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια 
της μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη 
που διατρέχουν αποδεδειγμένα τον κίνδυνο 
να εξαντληθούν τα κονδύλια και να μην 
μπορέσουν να αναλάβουν νέες νομικές 
δεσμεύσεις για όλα τα μέτρα ή για 
ορισμένα από αυτά, καθώς και τις 
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παρατείνουν τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης ή ορισμένα από τα 
οικεία περιφερειακά προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης που υποστηρίζονται 
από το ΕΓΤΑΑ έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2021 και, αφετέρου, να 
χρηματοδοτήσουν αυτά τα προγράμματα 
που θα λάβουν παράταση από τα 
αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού 
για το έτος 2021. Τα προγράμματα που θα 
παραταθούν θα πρέπει να αποσκοπούν στη 
διατήρηση του ίδιου τουλάχιστον 
συνολικού επιπέδου φιλοδοξίας όσον 
αφορά το περιβάλλον και το κλίμα.

απορρέουσες δαπάνες, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα, αφενός, να 
παρατείνουν τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης ή ορισμένα από τα 
οικεία περιφερειακά προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης που υποστηρίζονται 
από το ΕΓΤΑΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου και, αφετέρου, να 
χρηματοδοτήσουν αυτά τα προγράμματα 
που θα λάβουν παράταση από τα 
αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού 
για τα αντίστοιχα έτη. Τα προγράμματα 
που θα παραταθούν θα πρέπει να 
αποσκοπούν στη διατήρηση του ίδιου 
τουλάχιστον συνολικού επιπέδου 
φιλοδοξίας όσον αφορά το περιβάλλον και 
το κλίμα, απαιτώντας έτσι το ίδιο 
τουλάχιστον ποσοστό δαπανών του 
ΕΓΤΑΑ για τα μέτρα που αναφέρονται 
στο άρθρο 59 παράγραφος 6 του εν λόγω 
κανονισμού.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη 
μέλη ενδέχεται να εξακολουθούν να 
διαθέτουν κονδύλια που χορηγήθηκαν από 
την Ένωση κατά τα προηγούμενα έτη, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να μην παρατείνουν τα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ή να 
μην παρατείνουν ορισμένα από τα οικεία 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης. Τα συγκεκριμένα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ για το 2021 
ή το μέρος των κονδυλίων του 
προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ που 
αντιστοιχεί στα περιφερειακά 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
δεν έχουν παραταθεί στα χρηματοδοτικά 

(6) Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη 
μέλη ενδέχεται να εξακολουθούν να 
διαθέτουν κονδύλια που χορηγήθηκαν από 
την Ένωση κατά τα προηγούμενα έτη, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να μην παρατείνουν τα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ή να 
μην παρατείνουν ορισμένα από τα οικεία 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης ή να συμπληρώσουν τα 
εναπομείναντα κονδύλια με τμήμα των 
χορηγήσεων για τα έτη της μεταβατικής 
περιόδου ανάλογα με την περίπτωση. Τα 
συγκεκριμένα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού του 
ΕΓΤΑΑ για το 2021 ή, όπου απαιτείται, 
για το 2022, ή το μέρος των κονδυλίων του 
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κονδύλια για τα έτη 2022 έως 2025 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) …/… του 
Συμβουλίου [κανονισμός για τον 
καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου για την περίοδο 2021-2027]14.

προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ που δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την παράταση των 
προγραμμάτων τους αγροτικής 
ανάπτυξης, στα χρηματοδοτικά κονδύλια 
για τα υπόλοιπα έτη της περιόδου 
προγραμματισμού σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) …/… του Συμβουλίου 
[κανονισμός για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2021 έως 2027]14.

__________________ __________________
14 Κανονισμός για το ΠΔΠ, ΕΕ L της , σ. . 14 Κανονισμός για το ΠΔΠ, ΕΕ L της , σ. .

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να μπορέσει η Επιτροπή να 
παράσχει τον απαραίτητο δημοσιονομικό 
σχεδιασμό και τις αντίστοιχες 
προσαρμογές των ετήσιων κατανομών της 
στήριξης της Ένωσης που προβλέπονται 
στο παράρτημα του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν την 
Επιτροπή σε σύντομο χρονικό διάστημα 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού αν αποφάσισαν να 
παρατείνουν τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης και, σε περίπτωση 
περιφερειακών προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, ποια εξ αυτών των 
προγραμμάτων αποφάσισαν να 
παρατείνουν και, συνακόλουθα, ποιο 
αντίστοιχο ποσό των κονδυλίων του 
προϋπολογισμού για το 2021 δεν θα 
μεταφερθεί στα επόμενα έτη.

(7) Για να μπορέσει η Επιτροπή να 
παράσχει τον απαραίτητο δημοσιονομικό 
σχεδιασμό και τις αντίστοιχες 
προσαρμογές των ετήσιων κατανομών της 
στήριξης της Ένωσης που προβλέπονται 
στο παράρτημα του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν την 
Επιτροπή σε σύντομο χρονικό διάστημα 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού αν αποφάσισαν να 
παρατείνουν τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης και, σε περίπτωση 
περιφερειακών προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, ποια εξ αυτών των 
προγραμμάτων αποφάσισαν να 
παρατείνουν και, αν σκοπεύουν να τα 
χρηματοδοτήσουν εν μέρει με τα 
υπόλοιπα κονδύλια για την προηγούμενη 
κατανομή του προϋπολογισμού και, 
συνακόλουθα, ποιο αντίστοιχο ποσό των 
κονδυλίων του προϋπολογισμού για τα έτη 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου δεν θα μεταφερθεί στα επόμενα 
έτη.



RR\1204899EL.docx 15/163 PE646.753v02-00

EL

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 θεσπίζει τους κοινούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στο ΕΓΤΑΑ 
και σε ορισμένα άλλα ταμεία, τα οποία 
λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου. 
Ο συγκεκριμένος κανονισμός θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στα 
προγράμματα που υποστηρίζονται από το 
ΕΓΤΑΑ για την περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020, καθώς και στα προγράμματα 
που υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ και 
για τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν 
να παρατείνουν την εν λόγω περίοδο έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Για αυτά τα 
κράτη μέλη, το σύμφωνο εταιρικής σχέσης 
που καταρτίστηκε για την περίοδο από την 
1η Ιανουαρίου 2014 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα πρέπει 
να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως 
στρατηγικό έγγραφο από τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή όσον αφορά την 
υλοποίηση της στήριξης που χορηγείται 
από το ΕΓΤΑΑ για το έτος 
προγραμματισμού 2021.

(8) Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 θεσπίζει τους κοινούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στο ΕΓΤΑΑ 
και σε ορισμένα άλλα ταμεία, τα οποία 
λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου. 
Ο συγκεκριμένος κανονισμός θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στα 
προγράμματα που υποστηρίζονται από το 
ΕΓΤΑΑ για την περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020, καθώς και στα προγράμματα 
που υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ και 
για τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν 
να παρατείνουν την εν λόγω περίοδο έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2021 ή, κατά 
περίπτωση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 
Για αυτά τα κράτη μέλη, το σύμφωνο 
εταιρικής σχέσης που καταρτίστηκε για 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα 
πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως 
στρατηγικό έγγραφο από τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή όσον αφορά την 
υλοποίηση της στήριξης που χορηγείται 
από το ΕΓΤΑΑ για το έτος 
προγραμματισμού 2021 ή, κατά 
περίπτωση, το έτος προγραμματισμού 
2022.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και ο 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 807/2014 της Επιτροπής16 

(10) Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και ο 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 807/2014 της Επιτροπής16 
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προβλέπουν ότι οι δαπάνες για ορισμένες 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί δυνάμει ορισμένων κανονισμών 
βάσει των οποίων χορηγούνταν στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης πριν από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει 
να συνεχίσουν να καταβάλλονται από το 
ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 υπό 
ορισμένους όρους. Οι εν λόγω δαπάνες θα 
πρέπει επίσης να συνεχίσουν να είναι 
επιλέξιμες για τη διάρκεια της αντίστοιχης 
νομικής δέσμευσης υπό τους ίδιους όρους 
κατά το έτος προγραμματισμού 2021. Για 
λόγους νομικής σαφήνειας και ασφάλειας 
δικαίου, θα πρέπει επίσης να 
αποσαφηνιστεί ότι οι νομικές δεσμεύσεις 
που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο μέτρων 
που αντιστοιχούν σε μέτρα του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 στα 
οποία εφαρμόζεται το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου θα 
πρέπει να υπόκεινται σε αυτό το 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου, καθώς και ότι οι πληρωμές που 
σχετίζονται με αυτές τις νομικές 
δεσμεύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται 
από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου 
του επόμενου ημερολογιακού έτους.

προβλέπουν ότι οι δαπάνες για ορισμένες 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί δυνάμει ορισμένων κανονισμών 
βάσει των οποίων χορηγούνταν στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης πριν από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει 
να συνεχίσουν να καταβάλλονται από το 
ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 υπό 
ορισμένους όρους. Οι εν λόγω δαπάνες θα 
πρέπει επίσης να συνεχίσουν να είναι 
επιλέξιμες για τη διάρκεια της αντίστοιχης 
νομικής δέσμευσης υπό τους ίδιους όρους 
κατά το έτος προγραμματισμού 2021 ή, 
όπου απαιτείται, το έτος 
προγραμματισμού 2022. Για λόγους 
νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, 
θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί ότι οι 
νομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται 
στο πλαίσιο μέτρων που αντιστοιχούν σε 
μέτρα του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 στα 
οποία εφαρμόζεται το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου θα 
πρέπει να υπόκεινται σε αυτό το 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου, καθώς και ότι οι πληρωμές που 
σχετίζονται με αυτές τις νομικές 
δεσμεύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται 
από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου 
του επόμενου ημερολογιακού έτους.

__________________ __________________
15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων 
μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και 
την κατανομή τους για το έτος 2014 και 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων 
μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και 
την κατανομή τους για το έτος 2014 και 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή 
τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 865).

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή 
τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 865).

16 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, της 
11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων 
(ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 1).

16 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, της 
11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων 
(ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 1).

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ που πρέπει να 
καταρτίσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το νέο νομικό πλαίσιο θα τεθούν σε 
εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022, θα 
πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικοί κανόνες 
για τη ρύθμιση της μετάβασης από τα 
υφιστάμενα καθεστώτα στήριξης στο νέο 
νομικό πλαίσιο, και ιδίως στον 
κανονισμό (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].

(14) Δεδομένου ότι τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ που πρέπει να 
καταρτίσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το νέο νομικό πλαίσιο θα τεθούν σε 
εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022 ή 
από την 1η Ιανουαρίου 2023, κατά 
περίπτωση, θα πρέπει να θεσπιστούν 
μεταβατικοί κανόνες για τη ρύθμιση της 
μετάβασης από τα υφιστάμενα καθεστώτα 
στήριξης στο νέο νομικό πλαίσιο, και ιδίως 
στον κανονισμό (ΕΕ) …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18 [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]. Σύμφωνα με 
τις αρχές που καθορίζονται στον 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την 
εταιρική σχέση, ο οποίος θεσπίστηκε με 
τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 240/201418a της Επιτροπής, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
τη συμμετοχή των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών, των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων, 
σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, της 
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υλοποίησης, της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησης των μεταβατικών 
μέτρων και προγραμμάτων.

__________________ __________________
18 Κανονισμός (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ] (ΕΕ L … 
της …, σ. …).

18 Κανονισμός (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ] (ΕΕ L … 
της …, σ. …).
18α Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης 
Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την 
εταιρική σχέση στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 
14.3.2014, σ. 1).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι μεταβατικοί κανόνες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
έχουν ως στόχο να επιτρέψουν την 
παράταση των μέτρων που ισχύουν επί 
του παρόντος για τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου. Κατά τη 
μεταβατική περίοδο και προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή του 
μελλοντικού νομικού πλαισίου που 
ανανεώθηκε για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη, 
στο πλαίσιο των εργασιών και των 
διαβουλεύσεών τους σχετικά με την 
προεικόνιση των μελλοντικών τους 
στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ, θα 
πρέπει να επικεντρωθούν στην εξέταση 
των προβλεπόμενων νέων εργαλείων και 
ιδίως της δυνατότητας ανάπτυξης 
επιχειρησιακών προγραμμάτων από νέους 
τομείς.

Τροπολογία 16
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 θεσπίζει κανόνες για την 
κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών 
και περιλαμβάνει ορισμένα καθεστώτα 
ενισχύσεων στα άρθρα 29 έως 60. Αυτά τα 
καθεστώτα ενισχύσεων θα πρέπει να 
ενσωματωθούν στα μελλοντικά 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ των κρατών 
μελών ως τομεακές παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχεία α) έως 
ε) του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός 
για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή, η 
συνέχεια και η ομαλή μετάβαση μεταξύ 
των εν λόγω καθεστώτων ενισχύσεων του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και των 
τομεακών τύπων παρεμβάσεων του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη 
διάρκεια καθενός εξ αυτών των 
καθεστώτων ενισχύσεων όσον αφορά την 
ημερομηνία από την οποία τα μελλοντικά 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ των κρατών 
μελών θα παράγουν έννομα 
αποτελέσματα.

(16) Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 θεσπίζει κανόνες για την 
κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών 
και περιλαμβάνει ορισμένα καθεστώτα 
ενισχύσεων στα άρθρα 29 έως 60. Αυτά τα 
καθεστώτα ενισχύσεων θα πρέπει να 
ενσωματωθούν στα μελλοντικά 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ των κρατών 
μελών ως τομεακές παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχεία α) έως 
ε) του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός 
για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή, η 
συνέχεια και η ομαλή μετάβαση μεταξύ 
των εν λόγω καθεστώτων ενισχύσεων του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και των 
τομεακών τύπων παρεμβάσεων του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη 
διάρκεια καθενός εξ αυτών των 
καθεστώτων ενισχύσεων.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιτραπεί η διατήρηση των ισχυόντων τομεακών προγραμμάτων έως την αρχικά 
προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
δικαίου για τους παραγωγούς.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά το καθεστώς 
ενίσχυσης στον τομέα του ελαιολάδου και 

(17) Όσον αφορά το καθεστώς 
ενίσχυσης στον τομέα του ελαιολάδου και 
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των επιτραπέζιων ελιών, τα υφιστάμενα 
προγράμματα εργασιών που 
καταρτίστηκαν για την περίοδο από την 
1η Απριλίου 2018 έως την 31η Μαρτίου 
2021 θα πρέπει να παραταθούν έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021. Σε ό,τι αφορά τα 
καθεστώτα ενισχύσεων στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την 
τροποποίηση ή την αντικατάσταση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

των επιτραπέζιων ελιών, τα υφιστάμενα 
προγράμματα εργασιών που 
καταρτίστηκαν για την περίοδο από την 
1η Απριλίου 2018 έως την 31η Μαρτίου 
2021 θα πρέπει να παραταθούν έως το 
τέλος της μεταβατικής περιόδου. Σε ό,τι 
αφορά τα καθεστώτα ενισχύσεων στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την 
τροποποίηση ή την αντικατάσταση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι 
αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών 
στον τομέα των οπωροκηπευτικών θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
διατηρούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
έως ότου ολοκληρωθεί.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
συνέχεια όσον αφορά τα καθεστώτα 
ενισχύσεων στον αμπελοοινικό τομέα και 
τον τομέα της μελισσοκομίας, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες που να καθιστούν 
δυνατή τη συνέχιση της εφαρμογής αυτών 
των καθεστώτων ενισχύσεων μέχρι το 
τέλος των αντίστοιχων περιόδων 
προγραμματισμού τους. Συνεπώς, για αυτή 
την περίοδο, ορισμένες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται όσον αφορά δαπάνες που 
πραγματοποιούνται και πληρωμές που 
καταβάλλονται για πράξεις που 
υλοποιούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2021 και μέχρι το τέλος 
αυτών των καθεστώτων ενισχύσεων.

(18) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
συνέχεια όσον αφορά τα καθεστώτα 
ενισχύσεων στον οπωροκηπευτικό τομέα, 
τον αμπελοοινικό τομέα και τον τομέα της 
μελισσοκομίας, θα πρέπει να θεσπιστούν 
κανόνες που να καθιστούν δυνατή τη 
συνέχιση της εφαρμογής αυτών των 
καθεστώτων ενισχύσεων μέχρι το τέλος 
των αντίστοιχων περιόδων 
προγραμματισμού τους. Συνεπώς, για αυτή 
την περίοδο, ορισμένες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται όσον αφορά δαπάνες που 
πραγματοποιούνται και πληρωμές που 
καταβάλλονται για πράξεις που 
υλοποιούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2021 και μέχρι το τέλος 
αυτών των καθεστώτων ενισχύσεων και 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να περιοριστεί η σημαντική 
μεταφορά δεσμεύσεων από την τρέχουσα 
περίοδο προγραμματισμού για την 
αγροτική ανάπτυξη στα στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ, η διάρκεια των νέων πολυετών 
δεσμεύσεων όσον αφορά τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα, τη βιολογική 
γεωργία και το δασικό περιβάλλον θα 
πρέπει να περιοριστεί σε μέγιστη χρονική 
περίοδο 3 ετών. Η παράταση των 
υφιστάμενων δεσμεύσεων θα πρέπει να 
περιοριστεί σε ένα έτος.

(19) Για να περιοριστεί η σημαντική 
μεταφορά δεσμεύσεων από την τρέχουσα 
περίοδο προγραμματισμού για την 
αγροτική ανάπτυξη στα στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ, η διάρκεια των νέων πολυετών 
δεσμεύσεων όσον αφορά τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα, τη βιολογική 
γεωργία και την καλή μεταχείριση των 
ζώων θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να 
περιοριστεί σε μέγιστη χρονική περίοδο 5 
ετών. Μόλις τεθεί σε εφαρμογή ο 
κανονισμός (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], οι κανόνες 
που αφορούν αυτές τις δεσμεύσεις θα 
πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με 
εκείνον τον κανονισμό. Η παράταση των 
υφιστάμενων δεσμεύσεων θα πρέπει να 
περιοριστεί σε ένα έτος.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να στηρίζει την τοπική ανάπτυξη με 
την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
που δρομολογείται σύμφωνα με τους νέους 
κανόνες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) XXXX/XXXX [νέος 
ΚΚΔ]. Ωστόσο, προκειμένου να αποτραπεί 
το ενδεχόμενο ύπαρξης μη δαπανηθέντων 
πόρων για την τοπική ανάπτυξη με την 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
κατά το έτος προγραμματισμού 2021, τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
παρατείνουν τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021 και κάνουν επίσης 

(20) Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να στηρίζει την τοπική ανάπτυξη με 
την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
που θεσπίζεται σύμφωνα με τους νέους 
κανόνες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) XXXX/XXXX [νέος 
ΚΚΔ]. Ωστόσο, προκειμένου να αποτραπεί 
το ενδεχόμενο ύπαρξης μη δαπανηθέντων 
πόρων για την τοπική ανάπτυξη με την 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
κατά το έτος προγραμματισμού 2021 ή, 
κατά περίπτωση, κατά το έτος 
προγραμματισμού 2022, τα κράτη μέλη 
που αποφασίζουν να παρατείνουν τα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και 
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χρήση της δυνατότητας να μεταφέρουν 
ποσά από τις άμεσες ενισχύσεις στην 
αγροτική ανάπτυξη θα πρέπει να μπορούν 
να εφαρμόζουν το ελάχιστο ποσοστό 
διάθεσης ύψους 5 % για την τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων μόνο στη συνεισφορά του 
ΕΓΤΑΑ στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης που παρατείνονται έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021, που υπολογίζεται 
προτού πραγματοποιηθεί η μεταφορά των 
ποσών από τις άμεσες ενισχύσεις.

κάνουν επίσης χρήση της δυνατότητας να 
μεταφέρουν ποσά από τις άμεσες 
ενισχύσεις στην αγροτική ανάπτυξη θα 
πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν το 
ελάχιστο ποσοστό διάθεσης ύψους 5 % για 
την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων μόνο στη συνεισφορά 
του ΕΓΤΑΑ στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης που παρατείνονται έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021 ή, κατά περίπτωση, 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, που 
υπολογίζεται προτού πραγματοποιηθεί η 
μεταφορά των ποσών από τις άμεσες 
ενισχύσεις.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για να εξασφαλιστεί συνέχεια κατά 
τη μεταβατική περίοδο, το αποθεματικό 
για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα θα 
πρέπει να διατηρηθεί για το 2021 και θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί το σχετικό ποσό 
του αποθεματικού για το 2021.

(21) Για να εξασφαλιστεί συνέχεια κατά 
τη μεταβατική περίοδο, το αποθεματικό 
για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα θα 
πρέπει να διατηρηθεί για το 2021 και, 
κατά περίπτωση για το 2022, και θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί το σχετικό ποσό 
του αποθεματικού για το 2021 και, κατά 
περίπτωση για το 2022.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Όσον αφορά τις ρυθμίσεις 
προχρηματοδότησης από το ΕΓΤΑΑ, θα 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι, αν τα κράτη 
μέλη αποφασίσουν να παρατείνουν την 
περίοδο 2014-2020 έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2021, αυτό δεν θα πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση 
πρόσθετης προχρηματοδότησης για τα 

(22) Όσον αφορά τις ρυθμίσεις 
προχρηματοδότησης από το ΕΓΤΑΑ, θα 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι, αν τα κράτη 
μέλη αποφασίσουν να παρατείνουν την 
περίοδο 2014-2020 έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2021 ή, κατά περίπτωση, 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, αυτό δεν 
θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη 
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σχετικά προγράμματα. χορήγηση πρόσθετης προχρηματοδότησης 
για τα σχετικά προγράμματα.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει επί του παρόντος υποχρέωση 
κοινοποίησης για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις αποφάσεις τους και το 
εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης για το 
μέρος του ποσού των άμεσων ενισχύσεων 
που πρέπει να χορηγηθούν σε γεωργό για 
ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος το οποίο 
υπερβαίνει τις 150 000 EUR μόνο για τα 
έτη 2015 έως 2020. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέχιση του υφιστάμενου 
συστήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να κοινοποιούν τις αποφάσεις τους 
και το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης για 
το ημερολογιακό έτος 2021.

(23) Το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει επί του παρόντος υποχρέωση 
κοινοποίησης για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις αποφάσεις τους και το 
εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης για το 
μέρος του ποσού των άμεσων ενισχύσεων 
που πρέπει να χορηγηθούν σε γεωργό για 
ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος το οποίο 
υπερβαίνει τις 150 000 EUR μόνο για τα 
έτη 2015 έως 2020. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέχιση του υφιστάμενου 
συστήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να κοινοποιούν τις αποφάσεις τους 
και το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης για 
το ημερολογιακό έτος 2021 και, κατά 
περίπτωση, για το ημερολογιακό έτος 
2022.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 παρέχει 
στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν κονδύλια μεταξύ άμεσων 
ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης όσον 
αφορά τα ημερολογιακά έτη 2014 έως 
2020. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να ακολουθούν τη 
δική τους στρατηγική, η ευελιξία μεταξύ 
πυλώνων θα πρέπει να αφορά επίσης το 

(24) Το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 παρέχει 
στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν κονδύλια μεταξύ άμεσων 
ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης όσον 
αφορά τα ημερολογιακά έτη 2014 έως 
2020. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να ακολουθούν τη 
δική τους στρατηγική, η ευελιξία μεταξύ 
πυλώνων θα πρέπει να αφορά επίσης το 
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ημερολογιακό έτος 2021 (ήτοι το 
οικονομικό έτος 2022).

ημερολογιακό έτος 2021 (ήτοι το 
οικονομικό έτος 2022) και, όπου 
απαιτείται, το ημερολογιακό έτος 2022 
(ήτοι το οικονομικό έτος 2023).

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να μπορέσει η Επιτροπή να 
καθορίσει τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια 
σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1, 
το άρθρο 36 παράγραφος 4, το άρθρο 42 
παράγραφος 2, το άρθρο 47 παράγραφος 3, 
το άρθρο 49 παράγραφος 2, το άρθρο 51 
παράγραφος 4 και το άρθρο 53 
παράγραφος 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, είναι 
αναγκαίο τα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν 
τις αποφάσεις τους σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά κονδύλια ανά καθεστώς για 
το ημερολογιακό έτος 2021 έως την 
1η Αυγούστου 2020.

(25) Για να μπορέσει η Επιτροπή να 
καθορίσει τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια 
σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1, 
το άρθρο 36 παράγραφος 4, το άρθρο 42 
παράγραφος 2, το άρθρο 47 παράγραφος 3, 
το άρθρο 49 παράγραφος 2, το άρθρο 51 
παράγραφος 4 και το άρθρο 53 
παράγραφος 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, είναι 
αναγκαίο τα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν 
τις αποφάσεις τους σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά κονδύλια ανά καθεστώς για 
το ημερολογιακό έτος 2021 έως την 
1η Αυγούστου 2020 και, κατά περίπτωση, 
τις αποφάσεις τους σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά κονδύλια ανά καθεστώς 
για το ημερολογιακό έτος 2022 έως την 
1η Αυγούστου 2021.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν 
τη μεταβατική εθνική ενίσχυση κατά την 
περίοδο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Για να συρρικνωθούν οι 
ανταγωνιστικές διαφορές μεταξύ των 
γεωργών των κρατών μελών οι οποίες 
προκύπτουν από τις διαφορές των 



RR\1204899EL.docx 25/163 PE646.753v02-00

EL

πληρωμών ανά εκτάριο, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διατηρήσουν τη μεταβατική 
εθνική ενίσχυση κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Σύμφωνα με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο, τα κράτη μέλη κοινοποίησαν το 
2014 τις αποφάσεις τους έως και το 
ημερολογιακό έτος 2020 σχετικά με την 
κατανομή του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 
μεταξύ των περιφερειών και τις πιθανές 
ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις για την 
περίοδο που καλύπτει ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
κοινοποιήσουν επίσης αυτές τις αποφάσεις 
για το ημερολογιακό έτος 2021.

(27) Σύμφωνα με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο, τα κράτη μέλη κοινοποίησαν το 
2014 τις αποφάσεις τους έως και το 
ημερολογιακό έτος 2020 σχετικά με την 
κατανομή του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 
μεταξύ των περιφερειών και τις πιθανές 
ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις για την 
περίοδο που καλύπτει ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
κοινοποιήσουν επίσης αυτές τις αποφάσεις 
για το ημερολογιακό έτος 2021 και, κατά 
περίπτωση, για το ημερολογιακό έτος 
2022.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Ο μηχανισμός εσωτερικής 
σύγκλισης είναι η βασική διαδικασία για 
την πιο δίκαιη κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών. Η ύπαρξη σημαντικών ατομικών 
διαφορών βάσει παλαιών ιστορικών 
αναφορών καθίσταται ολοένα και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθεί. Στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, το 
βασικό μοντέλο της εσωτερικής σύγκλισης 
συνίσταται στην εφαρμογή από τα κράτη 

(28) Ο μηχανισμός εσωτερικής 
σύγκλισης είναι η βασική διαδικασία για 
την πιο δίκαιη κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών. Η ύπαρξη σημαντικών ατομικών 
διαφορών βάσει παλαιών ιστορικών 
αναφορών καθίσταται ολοένα και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθεί. Στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, το 
βασικό μοντέλο της εσωτερικής σύγκλισης 
συνίσταται στην εφαρμογή από τα κράτη 
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μέλη ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσοστού για 
όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, από το 2015. 
Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ομαλότερη 
μετάβαση σε μια ενιαία αξία, προβλέφθηκε 
παρέκκλιση η οποία παρέχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα να διαφοροποιούν τις 
αξίες των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
εφαρμόζοντας μερική σύγκλιση, η οποία 
αποκαλείται επίσης «μοντέλο σήραγγας», 
μεταξύ του 2015 και του 2019. Ορισμένα 
κράτη μέλη έκαναν χρήση αυτής της 
παρέκκλισης. Για να συνεχιστεί η 
διαδικασία προς μια πιο δίκαιη κατανομή 
των άμεσων ενισχύσεων, τα κράτη μέλη 
μπορούν να συγκλίνουν περαιτέρω προς 
έναν εθνικό ή περιφερειακό μέσο όρο μετά 
το 2019 αντί να υιοθετήσουν ενιαίο 
κατ’ αποκοπήν ποσοστό ή να διατηρήσουν 
την αξία των δικαιωμάτων στο επίπεδο 
του 2019. Θα πρέπει να κοινοποιούν 
ετησίως την απόφασή τους για το επόμενο 
έτος.

μέλη ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσοστού για 
όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, από το 2015. 
Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ομαλότερη 
μετάβαση σε μια ενιαία αξία, προβλέφθηκε 
παρέκκλιση η οποία παρέχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα να διαφοροποιούν τις 
αξίες των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
εφαρμόζοντας μερική σύγκλιση, η οποία 
αποκαλείται επίσης «μοντέλο σήραγγας», 
μεταξύ του 2015 και του 2019. Ορισμένα 
κράτη μέλη έκαναν χρήση αυτής της 
παρέκκλισης. Για να συνεχιστεί η 
διαδικασία προς μια πιο δίκαιη κατανομή 
των άμεσων ενισχύσεων, τα κράτη μέλη 
πρέπει να συγκλίνουν περαιτέρω προς 
έναν εθνικό ή περιφερειακό μέσο όρο μετά 
το 2019 αντί να υιοθετήσουν ενιαίο 
κατ’ αποκοπήν ποσοστό. Θα πρέπει να 
κοινοποιούν ετησίως την απόφασή τους 
για το επόμενο έτος.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το άρθρο 30 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει ότι οι ετήσιες σταδιακές 
τροποποιήσεις της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που χορηγούνται από το 
απόθεμα πρέπει να αντανακλούν τα ετήσια 
στάδια του εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω 
κανονισμού, αντικατοπτρίζοντας μια 
«πολυετή» διαχείριση του αποθέματος. Οι 
κανόνες αυτοί θα πρέπει να 
προσαρμοστούν έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τη δυνατότητα 
τροποποίησης τόσο της αξίας όλων των 
χορηγούμενων δικαιωμάτων όσο και του 
αποθέματος με στόχο την προσαρμογή σε 
αλλαγές στο ποσό που προβλέπεται στο εν 

(29) Το άρθρο 30 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει ότι οι ετήσιες σταδιακές 
τροποποιήσεις της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που χορηγούνται από το 
απόθεμα πρέπει να αντανακλούν τα ετήσια 
στάδια του εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω 
κανονισμού, αντικατοπτρίζοντας μια 
«πολυετή» διαχείριση του αποθέματος. Οι 
κανόνες αυτοί θα πρέπει να 
προσαρμοστούν έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τη δυνατότητα 
τροποποίησης τόσο της αξίας όλων των 
χορηγούμενων δικαιωμάτων όσο και του 
αποθέματος με στόχο την προσαρμογή σε 
αλλαγές στο ποσό που προβλέπεται στο εν 
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λόγω παράρτημα ΙΙ μεταξύ δύο ετών. 
Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη που δεν 
έχουν επιτύχει κατ’ αποκοπήν ποσοστό 
μέχρι το 2019, η εσωτερική σύγκλιση 
υλοποιείται σε ετήσια βάση. Για τα 
ημερολογιακά έτη 2020 και 2021, θα 
πρέπει να καθοριστεί κατά το έτος 
χορήγησης μόνο η αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης του τρέχοντος έτους. Η 
μοναδιαία άξια των δικαιωμάτων που 
χορηγούνται από το απόθεμα σε ένα 
δεδομένο έτος θα πρέπει να υπολογίζεται 
έπειτα από πιθανή προσαρμογή του 
αποθέματος σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού. Σε 
οποιοδήποτε μεταγενέστερο έτος, η αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
χορηγούνται από το απόθεμα θα πρέπει να 
προσαρμόζεται σύμφωνα με το εν λόγω 
άρθρο 22 παράγραφος 5.

λόγω παράρτημα ΙΙ μεταξύ δύο ετών. 
Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη που δεν 
έχουν επιτύχει κατ’ αποκοπήν ποσοστό 
μέχρι το 2019, η εσωτερική σύγκλιση 
υλοποιείται σε ετήσια βάση. Για τα 
ημερολογιακά έτη 2020 και 2021 και, 
κατά περίπτωση, το ημερολογιακό έτος 
2022, θα πρέπει να καθοριστεί κατά το 
έτος χορήγησης μόνο η αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης του τρέχοντος 
έτους. Η μοναδιαία άξια των δικαιωμάτων 
που χορηγούνται από το απόθεμα σε ένα 
δεδομένο έτος θα πρέπει να υπολογίζεται 
έπειτα από πιθανή προσαρμογή του 
αποθέματος σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού. Σε 
οποιοδήποτε μεταγενέστερο έτος, η αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
χορηγούνται από το απόθεμα θα πρέπει να 
προσαρμόζεται σύμφωνα με το εν λόγω 
άρθρο 22 παράγραφος 5.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Το άρθρο 36 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει την εφαρμογή του καθεστώς 
ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο κανονισμός 
(ΕΕ) …/… για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ] παρέχει στα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να εφαρμόζουν βασική 
εισοδηματική στήριξη με τους ίδιους 
όρους, δηλαδή χωρίς τη χορήγηση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης βάσει ιστορικών 
αναφορών. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να 
καταστεί δυνατή η παράταση του ΚΕΣΕ το 
2021.

(30) Το άρθρο 36 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει την εφαρμογή του καθεστώς 
ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο κανονισμός 
(ΕΕ) …/… για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ] παρέχει στα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να εφαρμόζουν βασική 
εισοδηματική στήριξη με τους ίδιους 
όρους, δηλαδή χωρίς τη χορήγηση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης βάσει ιστορικών 
αναφορών. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να 
καταστεί δυνατή η παράταση του ΚΕΣΕ το 
2021 και, όπου απαιτείται, το 2022.

Τροπολογία 31
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Επιπλέον, οι τροποποιήσεις των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 229/2013 θα πρέπει να 
εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2021 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
…/…[κανονισμός για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2021-2027],

(34) Τα χρηματοδοτικά κονδύλια που 
προβλέπονται στους κανονισμούς 
(ΕΕ) αριθ. 228/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 229/2013 θα πρέπει να 
εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2021 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
…/…[κανονισμός για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2021-2027],

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Λόγω του πολύ μικρού μεγέθους 
τους και του νησιωτικού τους 
χαρακτήρα, οι τοπικές αγορές των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών, όπως 
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, 
είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στις 
διακυμάνσεις των τιμών που συνδέονται 
με τις ροές των εισαγωγών από την 
υπόλοιπη Ένωση ή από τρίτες χώρες. 
Κατά συνέπεια, οι διεπαγγελματικές 
οργανώσεις που αναγνωρίζονται δυνάμει 
του άρθρου 157 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013, ιδίως στους κλάδους 
εκτροφής, θέτουν σε εφαρμογή 
συλλογικές δράσεις που επιτρέπουν στην 
τοπική παραγωγή να παραμείνει 
ανταγωνιστική στην εν λόγω τοπική 
αγορά, ιδίως μέσω δράσεων συλλογής 
δεδομένων ή διάδοσης πληροφοριών. Για 
τον σκοπό αυτό, κατά παρέκκλιση από τα 
άρθρα 28, 29 και 110 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και με επιφύλαξη των άρθρων 164 και 
165 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013, το οικείο κράτος μέλος, 
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στο πλαίσιο εκτεταμένων 
διεπαγγελματικών συμφωνιών, πρέπει να 
μπορεί, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους 
εμπλεκόμενους συμφεροντούχους, να 
υποχρεώνει τους μεμονωμένους 
οικονομικούς παράγοντες ή τους ομίλους 
οικονομικών παραγόντων που δεν είναι 
μέλη της διεπαγγελματικής οργάνωσης 
αλλά που δραστηριοποιούνται στην εν 
λόγω τοπική αγορά, χωρίς διάκριση της 
προέλευσής τους, να καταβάλλουν στην 
εν λόγω οργάνωση το σύνολο ή μέρος των 
οικονομικών εισφορών που 
καταβάλλονται από τα μέλη τους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
που τα έσοδα των εν λόγω εισφορών 
χρηματοδοτούν δράσεις υπέρ της 
διατήρησης της τοπικής παραγωγής ή 
που οι εν λόγω εισφορές συγκεντρώνονται 
σε διαφορετικό εμπορικό στάδιο.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34β) Λόγω της γεωγραφικής τους 
κατάστασης, ιδίως του απομακρυσμένου 
και νησιωτικού χαρακτήρα, της μικρής 
έκτασης, της δυσμενούς μορφολογίας του 
εδάφους και του κλίματος, οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, 
αντιμετωπίζουν ειδικά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα 
σχετικά με την προμήθεια τροφίμων και 
γεωργικών προϊόντων ζωτικής σημασίας 
για την κατανάλωση ή τη γεωργική 
παραγωγή. Τα ειδικά μέτρα στον 
γεωργικό τομέα για την αντιμετώπιση 
των δυσκολιών που προκαλούνται από 
την ειδική κατάσταση που 
αντιμετωπίζουν οι εν λόγω περιφέρειες, 
όπως προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, 
έχουν καθοριστεί στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 228/2013. 
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Προκειμένου να γίνεται σεβαστή η αρχή 
της συνέχειας, ο παρών κανονισμός 
επιδιώκει τη διατήρηση του 
προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου. Για το πρόγραμμα 
ειδικών μέτρων λόγω του 
απομακρυσμένου και νησιωτικού 
χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 
(POSEI) και για τα ειδικά μέτρα για τη 
γεωργία υπέρ των μικρών νησιών του 
Αιγαίου, είναι σκόπιμο να 
αποκατασταθούν οι χρηματοδοτικοί 
πόροι στα σημερινά επίπεδα που 
προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) 
αριθ. 228/2013 και (ΕΕ) αριθ. 229/2013. 

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34γ) Σε περίπτωση που δεν έχουν 
εγκριθεί και δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως 
τις 30 Οκτωβρίου 2020 τόσο η πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 
έως 2027 (Κανονισμός ΠΔΠ) όσο και η 
σχετική πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ), η 
μεταβατική περίοδος – που προτάθηκε 
αρχικά στον παρόντα κανονισμό και λήγει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2021 – θα πρέπει, ως 
ύστατη λύση, να παραταθεί για ένα 
ακόμη έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 
Στην περίπτωση αυτή, οι αντίστοιχοι 
μεταβατικοί κανόνες και προϋποθέσεις 
που ισχύουν για την αρχική μεταβατική 
περίοδο θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
ισχύουν κατά τη διάρκεια της παράτασης 
της μεταβατικής περιόδου και τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού και τα 
εφαρμοστέα χρονικά πλαίσια θα πρέπει 
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να προσαρμοστούν αναλόγως. Αυτό 
αναμένεται να παράσχει επαρκή κίνητρα 
και να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 
εγκρίνουν επιτυχώς το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο για την ΚΓΠ, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την απαραίτητη 
σταθερότητα για τους δικαιούχους.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1
Μεταβατική περίοδος

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ως «μεταβατική περίοδος» 
νοείται η περίοδος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2021 και λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου 2021.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και μόνο στην 
περίπτωση που η πρόταση κανονισμού 
του Συμβουλίου για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
τα έτη 2021 έως 2027 και η 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 με 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, δεν έχουν εγκριθεί και 



PE646.753v02-00 32/163 RR\1204899EL.docx

EL

δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 30 
Οκτωβρίου 2020, η μεταβατική περίοδος 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού παρατείνεται έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2022.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνέχιση της εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για το 
έτος προγραμματισμού 2021 και 
παράταση ορισμένων περιόδων δυνάμει 
των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1310/2013

Συνέχιση της εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και 
παράταση ορισμένων περιόδων δυνάμει 
των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1310/2013

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τα κράτη 
μέλη που διατρέχουν τον κίνδυνο, λόγω 
έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων, να μην 
είναι σε θέση να αναλάβουν νέες νομικές 
δεσμεύσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, μπορούν 
να παρατείνουν την περίοδο που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τα κράτη 
μέλη που διατρέχουν τον κίνδυνο, λόγω 
έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων, να μην 
είναι σε θέση να αναλάβουν νέες νομικές 
δεσμεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, μπορούν να 
παρατείνουν την περίοδο που προβλέπεται 
στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 έως τη 
μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο 
άρθρο -1 του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 38

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο μπορούν 
να αντισταθμίζουν τυχόν μειώσεις των 
συνολικών κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ για το 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) με αντίστοιχη αύξηση της εθνικής 
συγχρηματοδότησης.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τη συνέχιση των ισχυόντων κανόνων της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να αυξήσουν τη συγχρηματοδότησή τους. Οι προτεινόμενες από την Επιτροπή μειώσεις 
στο ΠΔΠ για το ΕΓΤΑΑ δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Τα τρέχοντα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να συνεχιστούν χωρίς περικοπές για τους γεωργούς και τους δικαιούχους. 
Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να διατηρήσουν τα περιβαλλοντικά μέτρα τουλάχιστον στο 
παρόν επίπεδο, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, και θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και στους 
γεωργούς να προσαρμόσουν ή να επεκτείνουν τα προγράμματά τους για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο 
κοινοποιούν στην Επιτροπή την απόφασή 
τους εντός 10 ημερών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Σε 
περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν 
υποβάλει δέσμη περιφερειακών 
προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η 
εν λόγω κοινοποίηση περιέχει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με το ποια 
περιφερειακά προγράμματα πρόκειται να 

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο 
κοινοποιούν στην Επιτροπή την απόφασή 
τους εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Σε 
περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν 
υποβάλει δέσμη περιφερειακών 
προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η 
εν λόγω κοινοποίηση περιέχει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με το ποια 
περιφερειακά προγράμματα πρόκειται να 
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παραταθούν, καθώς και σχετικά με την 
αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού 
στο πλαίσιο της ετήσιας κατανομής για το 
έτος 2021 που καθορίζεται στο 
παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

παραταθούν, καθώς και σχετικά με την 
αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού 
στο πλαίσιο της ετήσιας κατανομής για το 
έτος 2021 και, όπου έχει εφαρμογή το 
άρθρο -1 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, για το έτος 2022, όπως 
καθορίζεται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η παράταση της 
περιόδου δυνάμει του πρώτου εδαφίου δεν 
είναι δικαιολογημένη, ενημερώνει σχετικά 
το κράτος μέλος εντός 6 εβδομάδων από 
την παραλαβή της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο.

Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η παράταση της 
περιόδου δυνάμει του πρώτου εδαφίου δεν 
είναι δικαιολογημένη, ενημερώνει σχετικά 
το κράτος μέλος εντός 
τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή 
της κοινοποίησης που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο. Η Επιτροπή αξιολογεί 
την αίτηση παράτασης με βάση σαφή και 
αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, τα 
οποία κοινοποιούνται στο οικείο κράτος 
μέλος. Η Επιτροπή παρέχει στο οικείο 
κράτος μέλος τους λόγους που 
δικαιολογούν την εκ μέρους της 
απόρριψη της παράτασης, καθώς και, ει 
δυνατόν, ειδικές συστάσεις σχετικά με 
τον τρόπο βελτίωσης της κοινοποίησης 
ώστε να εφαρμόζεται. Το οικείο κράτος 
μέλος μπορεί, εντός τεσσάρων 
εβδομάδων από την υποβολή των εν λόγω 
συστάσεων από την Επιτροπή, να 
υποβάλει επικαιροποιημένη κοινοποίηση 
που θα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα 
εφαρμόσει τις συστάσεις της Επιτροπής 
σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της 
παράτασης.

Τροπολογία 41
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο πραγματοποιείται με την 
επιφύλαξη της ανάγκης υποβολής αίτησης 
τροποποίησης του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης για το έτος 2021, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Η εν 
λόγω τροποποίηση αποσκοπεί στη 
διατήρηση του ίδιου τουλάχιστον 
συνολικού επιπέδου δαπανών του ΕΓΤΑΑ 
για τα μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 59 παράγραφος 6 του 
συγκεκριμένου κανονισμού.

Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο πραγματοποιείται με την 
επιφύλαξη της ανάγκης υποβολής αίτησης 
τροποποίησης του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης για το έτος 2021 και, 
όταν εφαρμόζεται το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, 
για το έτος 2022, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 11 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Η εν 
λόγω τροποποίηση δεν λαμβάνεται υπόψη 
για το όριο των ετήσιων τροποποιήσεων 
που προβλέπεται στους κανόνες που 
εγκρίνονται βάσει του άρθρου 12 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Η εν 
λόγω τροποποίηση εγγυάται το ίδιο 
ποσοστό δαπανών του ΕΓΤΑΑ για τα 
μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 59 
παράγραφος 6 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
μην κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, το άρθρο [8] του 
κανονισμού (ΕΕ) …/…[κανονισμός για 
τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027] εφαρμόζεται στα κονδύλια που 
δεν χρησιμοποιήθηκαν για το έτος 2021, 
όπως καθορίζονται στο παράρτημα I του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Για τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
μην κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, το άρθρο [8] του 
κανονισμού (ΕΕ) …/…[κανονισμός για 
τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027] εφαρμόζεται στα κονδύλια που 
δεν χρησιμοποιήθηκαν για το έτος 2021, 
και, όπου έχει εφαρμογή το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, 
για το έτος 2022, όπως καθορίζονται στο 
παράρτημα I του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να κάνει 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 όσον αφορά μόνον 
ορισμένα περιφερειακά προγράμματα, τα 
κονδύλια που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου 
αντιστοιχούν στο ποσό που ορίζεται για το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος για το 2021 
στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 μείον τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού που 
κοινοποιούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο για τα 
περιφερειακά προγράμματα που 
παρατείνονται.

Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να κάνει 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 όσον αφορά μόνον 
ορισμένα περιφερειακά προγράμματα, τα 
κονδύλια που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου 
αντιστοιχούν στο ποσό που ορίζεται για το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος για το 2021, 
και, όπου έχει εφαρμογή το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, 
για το 2022, στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 μείον τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού που 
κοινοποιούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο για τα 
περιφερειακά προγράμματα που 
παρατείνονται.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τα προγράμματα για 
τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
παρατείνουν την περίοδο 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού, οι αναφορές σε 
χρονικές περιόδους ή προθεσμίες στο 
άρθρο 50 παράγραφος 1, το άρθρο 51 
παράγραφος 1, το άρθρο 57 παράγραφος 2, 
το άρθρο 65 παράγραφοι 2 και 4 και το 
άρθρο 76 πρώτο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
παρατείνονται για ένα έτος.

2. Όσον αφορά τα προγράμματα για 
τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
παρατείνουν την περίοδο 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού, οι αναφορές σε 
χρονικές περιόδους ή προθεσμίες στο 
άρθρο 50 παράγραφος 1, το άρθρο 51 
παράγραφος 1, το άρθρο 57 παράγραφος 2, 
το άρθρο 65 παράγραφοι 2 και 4 και το 
άρθρο 76 πρώτο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
παρατείνονται για τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται 
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στο άρθρο -1 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τα κράτη μέλη που 
αποφασίζουν να παρατείνουν την περίοδο 
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, 
το σύμφωνο εταιρικής σχέσης που 
καταρτίστηκε για την περίοδο από την 
1η Ιανουαρίου 2014 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως 
στρατηγικό έγγραφο από τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή όσον αφορά την 
υλοποίηση της στήριξης που χορηγείται 
από το ΕΓΤΑΑ για το έτος 2021.

3. Για τα κράτη μέλη που 
αποφασίζουν να παρατείνουν την περίοδο 
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, 
το σύμφωνο εταιρικής σχέσης που 
καταρτίστηκε για την περίοδο από την 
1η Ιανουαρίου 2014 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως 
στρατηγικό έγγραφο από τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή όσον αφορά την 
υλοποίηση της στήριξης που χορηγείται 
από το ΕΓΤΑΑ κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλεξιμότητα ορισμένων τύπων δαπανών 
το 2021

Επιλεξιμότητα ορισμένων τύπων δαπανών 
κατά την διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 65 
παράγραφος 2 του 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 65 
παράγραφος 2 του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, του 
άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού και του άρθρου 38 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, οι 
δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 και στο 
άρθρο 16 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 είναι 
επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ 
από τα κονδύλια για το 2021 για τα 
προγράμματα που υποστηρίζονται από το 
ΕΓΤΑΑ και για τα οποία τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν να παρατείνουν την περίοδο 
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, 
υπό τους ακόλουθους όρους:

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, του 
άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού και του άρθρου 38 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, οι 
δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 και στο 
άρθρο 16 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 είναι 
επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ 
από τα κονδύλια της μεταβατικής 
περιόδου για τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ και για τα 
οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
παρατείνουν την περίοδο 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού, υπό τους 
ακόλουθους όρους:

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για το 2021·

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τα έτη που καλύπτονται 
από τη μεταβατική περίοδο·

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙΙ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμογή των άρθρων 25 έως 28 του 
κανονισμού (ΕΕ) […] [ΝΕΟΣ ΚΚΔ] για το 
έτος προγραμματισμού 2021

Εφαρμογή των άρθρων 25 έως 28 του 
κανονισμού (ΕΕ) […] [ΝΕΟΣ ΚΚΔ] για το 
έτος προγραμματισμού 2021 και, κατά 
περίπτωση, το 2022

Τροπολογία 50
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα δικαιώματα ενίσχυσης που 
χορηγήθηκαν σε γεωργούς πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2020 θεωρούνται νόμιμα 
και κανονικά από την 1η Ιανουαρίου 2021. 
Η αξία αυτών των δικαιωμάτων που πρέπει 
να θεωρούνται νόμιμα και κανονικά είναι η 
αξία για το ημερολογιακό έτος 2020 που 
ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτό 
ισχύει με την επιφύλαξη των σχετικών 
άρθρων του ενωσιακού δικαίου σχετικά με 
την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης για 
τα ημερολογιακά έτη από το 2021 και 
μετά, και ιδίως του άρθρου 22 
παράγραφος 5 και του άρθρου 25 
παράγραφος 12 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

1. Τα δικαιώματα ενίσχυσης που 
χορηγήθηκαν σε γεωργούς πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2020 θεωρούνται νόμιμα 
και κανονικά από την 1η Ιανουαρίου 2020. 
Η αξία αυτών των δικαιωμάτων που πρέπει 
να θεωρούνται νόμιμα και κανονικά είναι η 
αξία για το ημερολογιακό έτος 2019 που 
ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Αυτό 
ισχύει με την επιφύλαξη των σχετικών 
άρθρων του ενωσιακού δικαίου σχετικά με 
την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης για 
τα ημερολογιακά έτη από το 2020 και 
μετά, και ιδίως του άρθρου 22 
παράγραφος 5 και του άρθρου 25 
παράγραφος 12 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

Αιτιολόγηση

Το έτος υποβολής αιτήσεων 2020 θα χρηματοδοτηθεί ήδη από το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021–2027 (ΠΔΠ). Με την έναρξη του νέου ΠΔΠ, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια δικαίου και η σαφήνεια θεωρώντας όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγήθηκαν 
σε γεωργούς πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020 νόμιμα και κανονικά από την 1η Ιανουαρίου 
2020.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
στα δικαιώματα ενίσχυσης που 
χορηγήθηκαν σε γεωργούς βάσει 
πραγματικά ανακριβών αιτήσεων, εκτός 
από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
σφάλμα δεν μπορούσε ευλόγως να 
ανιχνευθεί από τον γεωργό.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
στα δικαιώματα ενίσχυσης που 
χορηγήθηκαν σε γεωργούς βάσει 
πραγματικά ανακριβών αιτήσεων ή κατά 
παράβαση του κανόνα περί σύγκρουσης 
συμφερόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 
61 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α, εκτός 
από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
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σφάλμα δεν μπορούσε ευλόγως να 
ανιχνευθεί από τον γεωργό.

__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 
541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012, ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις προς δικαιούχους και οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 23, 39 
και 43 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου19 και για 
τα οποία λαμβάνεται στήριξη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
εξακολουθούν να είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 
2022-2027 που καλύπτει το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, υπό τους ακόλουθους 
όρους:

1. Οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις προς δικαιούχους και οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 23, 39 
και 43 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου19 και για 
τα οποία λαμβάνεται στήριξη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
εξακολουθούν να είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 
2022-2027 ή, όπου εφαρμόζεται το άρθρο 
-1 του παρόντος κανονισμού, κατά την 
περίοδο 2023-2027, που καλύπτει το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, υπό τους 
ακόλουθους όρους:

__________________ __________________
19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

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

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
(ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1).

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για 
την περίοδο 2022-2027 σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και 
συμμορφώνονται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για 
την περίοδο 2022-2027 ή, όπου έχει 
εφαρμογή το άρθρο -1 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού, κατά την περίοδο 
2023-2027, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και 
συμμορφώνονται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

Τροπολογία 54

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης σε 
νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους που 
έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων μέτρων που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, οι 
οποίοι λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του 
κανονισμού (ΕE) αριθ. 1305/2013.

Αιτιολόγηση

Οι μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν τη ρύθμιση των μακροπρόθεσμων 
δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται στα πλαίσια προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης πριν από 
την περίοδο 2014-2020. Αυτή η προσέγγιση θα καταστήσει δυνατή την καταβολή ενισχύσεων 
για δεσμεύσεις, π.χ. για δάσωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης για την περίοδο 2004-2006. Γι’ αυτόν τον λόγο, το άρθρο 6 παράγραφος 1 θα πρέπει 
να συμπληρωθεί με μια πρόσθετη παράγραφο.
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Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις προς δικαιούχους και οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
πολυετών μέτρων που αναφέρονται στα 
άρθρα 28, 29, 33 και 34 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς 
και οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις για χρονική περίοδο πέραν της 
1ης Ιανουαρίου 2024 ή πέραν της 
1ης Ιανουαρίου 2025 στα κράτη μέλη που 
έχουν αποφασίσει να παρατείνουν την 
περίοδο 2014-2020 σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού, δυνάμει των άρθρων 14 έως 
18, του άρθρου 19 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β), του άρθρου 20, των 
άρθρων 22 έως 27, των άρθρων 35, 38, 39 
και 39α του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς 
και δυνάμει του άρθρου 35 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, είναι 
επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ 
κατά την περίοδο 2022-2027 που 
καλύπτει το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
υπό τους ακόλουθους όρους:

2. Με την επιφύλαξη των όρων που 
καθορίζονται στο δεύτερο εδάφιο, οι 
ακόλουθες δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την 
περίοδο 2022-2027, ή, όπου έχει 
εφαρμογή το άρθρο -1 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού, κατά την περίοδο 
2023-2027, που καλύπτεται από το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ:

α) οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις προς δικαιούχους και οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
πολυετών μέτρων που αναφέρονται στα 
άρθρα 28, 29, 33 και 34 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·
β) οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις για χρονική περίοδο πέραν της 
1ης Ιανουαρίου 2024 ή πέραν της 
1ης Ιανουαρίου 2025 στα κράτη μέλη που 
έχουν αποφασίσει να παρατείνουν την 
περίοδο 2014-2020 σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού, δυνάμει των άρθρων 14 έως 
18, του άρθρου 19 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β), του άρθρου 20, των 



RR\1204899EL.docx 43/163 PE646.753v02-00

EL

άρθρων 22 έως 27, των άρθρων 35, 38, 39 
και 39α του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς 
και δυνάμει του άρθρου 35 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για 
συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την 
περίοδο 2022-2027 ή, όπου έχει εφαρμογή 
το άρθρο -1 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, κατά την περίοδο 2023-2027, 
που καλύπτεται από το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, είναι οι εξής:

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για 
την περίοδο 2022-2027 σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και 
συμμορφώνονται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]· 

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για 
την περίοδο 2022-2027 ή, όπου έχει 
εφαρμογή το άρθρο -1 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού, κατά την περίοδο 
2023-2027, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και 
συμμορφώνονται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

β) εφαρμόζεται το ποσοστό 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για την 
αντίστοιχη παρέμβαση που ορίζεται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]· 

β) εφαρμόζεται το ποσοστό 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για την 
αντίστοιχη παρέμβαση που ορίζεται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]·

γ) το ολοκληρωμένο σύστημα που 
αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός] εφαρμόζεται στις νομικές 
δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο μέτρων που αντιστοιχούν στους 
τύπους παρεμβάσεων βάσει εκτάσεων και 
ζώων που παρατίθενται στον τίτλο ΙΙΙ 
κεφάλαια II και IV του 
κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και οι 
σχετικές πράξεις προσδιορίζονται με 
σαφήνεια· και

γ) το ολοκληρωμένο σύστημα που 
αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός] εφαρμόζεται στις νομικές 
δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο μέτρων που αντιστοιχούν στους 
τύπους παρεμβάσεων βάσει εκτάσεων και 
ζώων που παρατίθενται στον τίτλο ΙΙΙ 
κεφάλαια II και IV του 
κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και οι 
σχετικές πράξεις προσδιορίζονται με 
σαφήνεια· και

δ) οι πληρωμές για τις νομικές 
δεσμεύσεις που αναφέρονται στο 
στοιχείο γ) πραγματοποιούνται εντός της 
περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 42 του 

δ) οι πληρωμές για τις νομικές 
δεσμεύσεις που αναφέρονται στο 
στοιχείο γ) πραγματοποιούνται εντός της 
περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 42 του 
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κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]. κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός].

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα προγράμματα εργασιών για τη 
στήριξη του τομέα του ελαιολάδου και των 
επιτραπέζιων ελιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα 
οποία καταρτίστηκαν για την περίοδο από 
την 1η Απριλίου 2018 έως την 
31η Μαρτίου 2021, παρατείνονται και 
λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι 
σχετικές οργανώσεις παραγωγών που είναι 
αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 152 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι 
σχετικές ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
που είναι αναγνωρισμένες βάσει του 
άρθρου 156 του εν λόγω κανονισμού και οι 
σχετικές διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
είναι αναγνωρισμένες βάσει του 
άρθρου 157 του εν λόγω κανονισμού 
τροποποιούν τα προγράμματα εργασιών 
τους ώστε να λάβουν υπόψη αυτή την 
παράταση. Τα τροποποιημένα 
προγράμματα εργασιών κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020.

1. Τα προγράμματα εργασιών για τη 
στήριξη του τομέα του ελαιολάδου και των 
επιτραπέζιων ελιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα 
οποία καταρτίστηκαν για την περίοδο από 
την 1η Απριλίου 2018 έως την 
31η Μαρτίου 2021, παρατείνονται και 
λήγουν στο τέλος της μεταβατικής 
περιόδου. Οι σχετικές οργανώσεις 
παραγωγών που είναι αναγνωρισμένες 
βάσει του άρθρου 152 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι 
σχετικές ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
που είναι αναγνωρισμένες βάσει του 
άρθρου 156 του εν λόγω κανονισμού και οι 
σχετικές διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
είναι αναγνωρισμένες βάσει του 
άρθρου 157 του εν λόγω κανονισμού 
τροποποιούν τα προγράμματα εργασιών 
τους ώστε να λάβουν υπόψη αυτή την 
παράταση. Τα τροποποιημένα 
προγράμματα εργασιών κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020 ή, όπου έχει 
εφαρμογή το άρθρο -1 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2021.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναγνωρισμένες οργανώσεις Οι αναγνωρισμένες οργανώσεις 
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παραγωγών στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών που έχουν 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 33 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το 
οποίο έχει εγκριθεί από κράτος μέλος για 
χρονικό διάστημα πέραν της 
31ης Δεκεμβρίου 2021 υποβάλλουν, έως 
τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, αίτηση στο εν 
λόγω κράτος μέλος ώστε το επιχειρησιακό 
τους πρόγραμμα:

παραγωγών στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών που έχουν 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 33 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το 
οποίο έχει εγκριθεί από κράτος μέλος για 
χρονικό διάστημα πέραν του τέλους της 
μεταβατικής περιόδου μπορούν να 
υποβάλουν, έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, 
αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος ώστε το 
επιχειρησιακό τους πρόγραμμα:

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η αναγνωρισμένη οργάνωση 
παραγωγών δεν υποβάλει σχετική αίτηση 
έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, το 
επιχειρησιακό της πρόγραμμα που έχει 
εγκριθεί βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 λήγει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Όταν η αναγνωρισμένη οργάνωση 
παραγωγών δεν υποβάλει σχετική αίτηση 
έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, εφαρμόζεται 
στο επιχειρησιακό της πρόγραμμα η 
παράγραφος 6 έως ότου ολοκληρωθεί το εν 
λόγω πρόγραμμα.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προγράμματα στήριξης στον 
αμπελοοινικό τομέα που αναφέρονται στο 
άρθρο 40 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 λήγουν 
στις 15 Οκτωβρίου 2023. Τα άρθρα 39 έως 
54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2021 όσον αφορά 
δαπάνες που πραγματοποιούνται και 
πληρωμές που καταβάλλονται για πράξεις 
που υλοποιούνται σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό πριν από την 

3. Τα προγράμματα στήριξης στον 
αμπελοοινικό τομέα που αναφέρονται στο 
άρθρο 40 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 λήγουν 
στις 15 Οκτωβρίου 2023. Τα άρθρα 39 έως 
54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
μπορούν να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται μετά το τέλος της 
μεταβατικής περιόδου σε πράξεις που 
επιλέγονται σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό πριν από την 
16η Οκτωβρίου 2023 όσον αφορά 
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16η Οκτωβρίου 2023 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενίσχυσης που αναφέρεται στα 
άρθρα 39 έως 52 του εν λόγω κανονισμού.

δαπάνες που πραγματοποιούνται και 
πληρωμές που καταβάλλονται στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης που 
αναφέρεται στα άρθρα 39 έως 52 του εν 
λόγω κανονισμού.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα εθνικά προγράμματα στον 
τομέα της μελισσοκομίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 55 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 λήγουν 
στις 31 Ιουλίου 2022. Τα άρθρα 55, 56 και 
57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2021 όσον αφορά 
δαπάνες που πραγματοποιούνται και 
πληρωμές που καταβάλλονται για πράξεις 
που υλοποιούνται σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό πριν από την 
1η Αυγούστου 2022 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενίσχυσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 55 του εν λόγω κανονισμού.

4. Τα εθνικά προγράμματα στον 
τομέα της μελισσοκομίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 55 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 λήγουν 
στις 31 Ιουλίου 2022. Τα άρθρα 55, 56 και 
57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
μπορούν να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται μετά το τέλος της 
μεταβατικής περιόδου σε πράξεις που 
επιλέγονται σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό πριν από την 
1η Αυγούστου 2022, όσον αφορά δαπάνες 
που πραγματοποιούνται και πληρωμές που 
καταβάλλονται στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενίσχυσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 55 του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όσον αφορά τα καθεστώτα 
ενισχύσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου, το άρθρο 7 παράγραφος 3, τα 
άρθρα 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 
έως 75, 77, 91 έως 97, 99, 100, το 
άρθρο 102 παράγραφος 2 και τα 
άρθρα 110 και 111 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και οι 

6. Όσον αφορά τα καθεστώτα 
ενισχύσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου, το άρθρο 7 παράγραφος 3, τα 
άρθρα 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 
έως 75, 77, 91 έως 97, 99, 100, το 
άρθρο 102 παράγραφος 2 και τα 
άρθρα 110 και 111 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και οι 
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σχετικές διατάξεις των 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών 
πράξεων που σχετίζονται με αυτά τα 
άρθρα εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 όσον 
αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται 
και πληρωμές που καταβάλλονται για 
πράξεις που υλοποιούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μετά την 
παρέλευση αυτής της ημερομηνίας και 
μέχρι τη λήξη των καθεστώτων 
ενισχύσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου.

σχετικές διατάξεις των 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών 
πράξεων που σχετίζονται με αυτά τα 
άρθρα εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου 
όσον αφορά δαπάνες που 
πραγματοποιούνται και πληρωμές που 
καταβάλλονται για πράξεις που 
υλοποιούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μετά την 
παρέλευση αυτής της ημερομηνίας και 
μέχρι τη λήξη των καθεστώτων 
ενισχύσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου 
και μέχρι τη λήξη των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, κατά 
περίπτωση.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 17 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«6α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συνεχίσουν να αναλαμβάνουν νέες 
νομικές δεσμεύσεις σε σχέση με τους 
δικαιούχους κατά τη μεταβατική περίοδο 
που αναφέρεται στο άρθρο -1 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[μεταβατικός κανονισμός]. Οι αιτήσεις 
για στήριξη που έχουν υποβληθεί πριν 
από το 2021 και δεν εγκρίθηκαν λόγω 
έλλειψης χρηματοδοτικών κονδυλίων για 
μια τέτοια στήριξη στο αντίστοιχο 
πρόγραμμα συνεχίζουν να είναι επιλέξιμες 
κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
μεταβατικής περιόδου.»

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα μετάβασης των αιτήσεων που αφορούν επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού 
οι οποίες δεν εγκρίνονται στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού λόγω έλλειψης 
χρηματοδοτικών κονδυλίων θα πρέπει να διευκρινιστεί στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από το 2021, τα κράτη 
μέλη καθορίζουν μικρότερο χρονικό 
διάστημα ενός έως τριών ετών στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Εάν 
τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια παράταση 
των δεσμεύσεων μετά τη λήξη της αρχικής 
περιόδου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, 
από το 2021 η παράταση δεν υπερβαίνει το 
ένα έτος. Από το 2021, για τις νέες 
δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται αμέσως 
μετά την εκπλήρωση μιας δέσμευσης 
κατά την αρχική περίοδο, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν χρονικό διάστημα ενός έτους 
στα οικεία προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης.

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από την έναρξη της 
μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται 
στο άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός] τα κράτη μέλη 
καθορίζουν μικρότερο χρονικό διάστημα 
ενός έως πέντε ετών στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. 
Ωστόσο, όπου απαιτείται για την επίτευξη 
ή τη διατήρηση των επιδιωκόμενων 
περιβαλλοντικών και κλιματικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για νέες 
δεσμεύσεις. Στην περίπτωση αυτή, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι οι εν 
λόγω δεσμεύσεις πρέπει να 
προσαρμοστούν στην κατάρτιση και το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ. Εάν τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια 
παράταση των υφιστάμενων δεσμεύσεων 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, η παράταση 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος από την έναρξη 
της μεταβατικής περιόδου. Σε περίπτωση 
που το επίπεδο της στήριξης στον 
δικαιούχο υπολείπεται εκείνου που 
χορηγήθηκε κατά την προηγούμενη 
περίοδο προγραμματισμού, το κράτος 
μέλος μπορεί να προσφέρει σε αυτόν τον 
δικαιούχο τη δυνατότητα να απαλλαγεί 
από τη νομική δέσμευση πριν από την 
αρχική της λήξη.
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Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από το 2021, τα κράτη 
μέλη καθορίζουν μικρότερο χρονικό 
διάστημα ενός έως τριών ετών στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Εάν 
τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια παράταση 
για τη διατήρηση της βιολογικής 
γεωργίας μετά τη λήξη της αρχικής 
περιόδου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, 
από το 2021 η παράταση δεν υπερβαίνει το 
ένα έτος. Από το 2021, για τις νέες 
δεσμεύσεις που αφορούν τη διατήρηση 
και αναλαμβάνονται αμέσως μετά την 
εκπλήρωση της δέσμευσης κατά την 
αρχική περίοδο, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν χρονικό διάστημα ενός έτους 
στα οικεία προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης.

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από την έναρξη της 
μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται 
στο άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός] τα κράτη μέλη 
καθορίζουν μικρότερο χρονικό διάστημα 
ενός έως πέντε ετών στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη ότι οι εν λόγω δεσμεύσεις πρέπει 
να προσαρμοστούν στην κατάρτιση και 
το περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ και πρέπει να διατηρούν τα 
επιδιωκόμενα περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά οφέλη. Εάν τα κράτη μέλη 
παρέχουν ετήσια παράταση των 
υφιστάμενων δεσμεύσεων μετά τη λήξη 
της αρχικής περιόδου σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο, η παράταση δεν υπερβαίνει 
το ένα έτος από την έναρξη της 
μεταβατικής περιόδου. Σε περίπτωση που 
το επίπεδο της στήριξης στον δικαιούχο 
υπολείπεται εκείνου που χορηγήθηκε 
κατά την προηγούμενη περίοδο 
προγραμματισμού, το κράτος μέλος 
μπορεί να προσφέρει σε αυτόν τον 
δικαιούχο τη δυνατότητα να απαλλαγεί 
από τη νομική δέσμευση πριν από την 
αρχική της λήξη.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 31 – παράγραφος 5
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2α) στο άρθρο 31, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5. Πέραν των ενισχύσεων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις 
δυνάμει του παρόντος μέτρου από το 2014 
έως το 2020 στους δικαιούχους των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) σημείο ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. 
Για τους δικαιούχους των περιοχών οι 
οποίες δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά τη 
νέα οριοθέτηση του άρθρου 32 
παράγραφος 3, οι εν λόγω ενισχύσεις είναι 
φθίνουσες επί τετραετή περίοδο κατ' 
ανώτατο όριο. Η περίοδος αυτή αρχίζει την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
οριοθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφος 3 και ολοκληρώνεται το 
αργότερο το 2019. Οι πληρωμές αρχίζουν 
με ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 80 % 
της μέσης ενίσχυσης που καθορίζεται στο 
πρόγραμμα για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 
36 στοιχείο α) σημείο ii) του 
κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1698/2005, και 
λήγουν το 2020 το αργότερο, με ποσοστό 
που δεν υπερβαίνει το 20 %. Όταν το 
επίπεδο της ενίσχυσης φθάσει τα 25 EUR 
λόγω της προοδευτικής μείωσης, το κράτος 
μέλος μπορεί να συνεχίσει την καταβολή 
των ενισχύσεων στο επίπεδο αυτό, έως 
ότου ολοκληρωθεί η περίοδος σταδιακής 
μείωσης.

«5. Πέραν των ενισχύσεων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις 
δυνάμει του παρόντος μέτρου από το 2014 
έως το 2020 στους δικαιούχους των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) σημείο ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. 
Για τους δικαιούχους των περιοχών οι 
οποίες δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά τη 
νέα οριοθέτηση του άρθρου 32 
παράγραφος 3, οι εν λόγω ενισχύσεις είναι 
φθίνουσες επί τετραετή περίοδο κατ' 
ανώτατο όριο. Η περίοδος αυτή αρχίζει την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
οριοθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφος 3 και ολοκληρώνεται το 
αργότερο το 2019. Οι πληρωμές αρχίζουν 
με ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 80 % 
της μέσης ενίσχυσης που καθορίζεται στο 
πρόγραμμα για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 
36 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005, και λήγουν το 
αργότερο στο τέλος της μεταβατικής 
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο -1 
του κανονισμού (ΕΕ) .../... [μεταβατικός 
κανονισμός], με ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 20 %. Όταν το επίπεδο της 
ενίσχυσης φθάσει τα 25 EUR λόγω της 
προοδευτικής μείωσης, το κράτος μέλος 
μπορεί να συνεχίσει την καταβολή των 
ενισχύσεων στο επίπεδο αυτό, έως ότου 
ολοκληρωθεί η περίοδος σταδιακής 
μείωσης.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
όταν οι φθίνουσες ενισχύσεις αρχίζουν από 
το έτος 2019, οι εν λόγω ενισχύσεις 
αρχίζουν με ποσοστό που δεν υπερβαίνει 
το 80 % της μέσης ενίσχυσης που 
καθορίζεται κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020. Το επίπεδο 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
όταν οι φθίνουσες ενισχύσεις αρχίζουν από 
το έτος 2019, οι εν λόγω ενισχύσεις 
αρχίζουν με ποσοστό που δεν υπερβαίνει 
το 80 % της μέσης ενίσχυσης που 
καθορίζεται κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020. Το επίπεδο 



RR\1204899EL.docx 51/163 PE646.753v02-00

EL

ενισχύσεων καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε το τελικό επίπεδο για το 2020 να 
είναι το ήμισυ του αρχικού.

ενισχύσεων καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε το τελικό επίπεδο για το 2020 να 
είναι το ήμισυ του αρχικού. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη στήριξή 
τους σε αυτό το επίπεδο κατά τη 
μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο 
άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[μεταβατικός κανονισμός].

Μετά την ολοκλήρωση της οριοθέτησης, οι 
δικαιούχοι περιοχών που παραμένουν 
επιλέξιμες λαμβάνουν το σύνολο των 
ενισχύσεων στο πλαίσιο του παρόντος 
μέτρου.

Μετά την ολοκλήρωση της οριοθέτησης, οι 
δικαιούχοι περιοχών που παραμένουν 
επιλέξιμες λαμβάνουν το σύνολο των 
ενισχύσεων στο πλαίσιο του παρόντος 
μέτρου.»

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Αιτιολόγηση

Η παρατεταμένη μεταβατική περίοδος για περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, οι οποίες δεν 
είναι πλέον επιλέξιμες για στήριξη με βάση τη νέα οριοθέτηση, εξασφαλίζει την ομαλή 
προσαρμογή των γεωργών αυτών των περιοχών στις νέες συνθήκες. Με την τροπολογία 
εξασφαλίζεται βεβαιότητα και συνέχεια της στήριξης για τους Ευρωπαίους γεωργούς από 
μειονεκτικές περιοχές κατά τη μεταβατική περίοδο.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από το 2021, τα κράτη 
μέλη καθορίζουν μικρότερο χρονικό 
διάστημα ενός έως τριών ετών στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Εάν 
τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια ανανέωση 
των δεσμεύσεων μετά τη λήξη της αρχικής 
περιόδου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, 
από το 2021 η ανανέωση δεν υπερβαίνει 
το ένα έτος.

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από την έναρξη της 
μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν μικρότερο χρονικό διάστημα 
ενός έως πέντε ετών στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. 
Ωστόσο, όπου απαιτείται για την επίτευξη 
ή τη διατήρηση των επιδιωκόμενων 
οφελών από πλευράς ευεξίας των ζώων, 
τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για νέες 
δεσμεύσεις. Στην περίπτωση αυτή, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι οι εν 
λόγω δεσμεύσεις πρέπει να 
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προσαρμοστούν στην κατάρτιση και το 
περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρέχουν ανανέωση των δεσμεύσεων μετά 
τη λήξη της αρχικής περιόδου σύμφωνα με 
το πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 38 παράγραφος 3, το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο β) χορηγείται μόνο 
για την κάλυψη απωλειών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα, ζωική ή φυτική ασθένεια, 
προσβολή από παράσιτα ή για μέτρο που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 
2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή 
παρασίτων ή περιβαλλοντικού συμβάντος, 
τα οποία κατέστρεψαν άνω του 30 % της 
μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού 
κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου 
όρου των τριών ετών που υπολογίζεται με 
βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα 
από αφαίρεση της υψηλότερης και της 
χαμηλότερης τιμής. Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται δείκτες για τον 
υπολογισμό της ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
υπολογισμού οφείλει να επιτρέπει τον 
υπολογισμό της ετήσιας απώλειας ενός 
επιμέρους γεωργού σε ένα δεδομένο έτος.

Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο β) χορηγείται μόνο 
για την κάλυψη απωλειών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα, ζωική ή φυτική ασθένεια, 
προσβολή από παράσιτα ή για μέτρο που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 
2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή 
παρασίτων ή περιβαλλοντικού συμβάντος, 
τα οποία κατέστρεψαν άνω του 20 % της 
μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού 
κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου 
όρου των τριών ετών που υπολογίζεται με 
βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα 
από αφαίρεση της υψηλότερης και της 
χαμηλότερης τιμής. Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται δείκτες για τον 
υπολογισμό της ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
υπολογισμού οφείλει να επιτρέπει τον 
υπολογισμό της ετήσιας απώλειας ενός 
επιμέρους γεωργού σε ένα δεδομένο έτος.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να προηγηθεί της θέσπισης ποσοστού τουλάχιστον 20 % 
των απωλειών ως παράγοντα ενεργοποίησης αποζημιώσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης 
κινδύνων. Αποτελεί συνέχεια των τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού 
Omnibus και ευθυγραμμίζεται με την πρόταση της Επιτροπής στο άρθρο 70 του κανονισμού για 
τα στρατηγικά σχέδια.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(3β) Στο άρθρο 39, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται μόνο 
όταν η μείωση του εισοδήματος υπερβαίνει 
το 30 % του μέσου ετήσιου εισοδήματος 
εκάστου γεωργού κατά την προηγούμενη 
τριετία ή του μέσου όρου τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής. Το 
εισόδημα για τους σκοπούς του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο 
σύνολο των εσόδων που έχει ο γεωργός 
από την αγορά, συμπεριλαμβανομένης 
κάθε μορφής δημόσιας στήριξης, ύστερα 
από αφαίρεση του κόστους των εισροών. 
Οι ενισχύσεις από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας στους γεωργούς 
αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος 
εντός του έτους κατά το οποίο ο 
παραγωγός καθίσταται επιλέξιμος για τη 
λήψη αυτής της ενίσχυσης, σε ποσοστό 
μικρότερο από 70 %. Για τον υπολογισμό 
της ετήσιας απώλειας εισοδήματος του 
γεωργού μπορούν να χρησιμοποιούνται 
δείκτες.

«1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται μόνο 
όταν η μείωση του εισοδήματος υπερβαίνει 
το 20 % του μέσου ετήσιου εισοδήματος 
εκάστου γεωργού κατά την προηγούμενη 
τριετία ή του μέσου όρου τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής. Το 
εισόδημα για τους σκοπούς του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο 
σύνολο των εσόδων που έχει ο γεωργός 
από την αγορά, συμπεριλαμβανομένης 
κάθε μορφής δημόσιας στήριξης, ύστερα 
από αφαίρεση του κόστους των εισροών. 
Οι ενισχύσεις από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας στους γεωργούς 
αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος 
εντός του έτους κατά το οποίο ο 
παραγωγός καθίσταται επιλέξιμος για τη 
λήψη αυτής της ενίσχυσης, σε ποσοστό 
μικρότερο από 70 %. Για τον υπολογισμό 
της ετήσιας απώλειας εισοδήματος του 
γεωργού μπορούν να χρησιμοποιούνται 
δείκτες.»

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να προηγηθεί της θέσπισης ποσοστού τουλάχιστον 20 % 
των απωλειών ως παράγοντα ενεργοποίησης αποζημιώσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης 
κινδύνων. Αποτελεί συνέχεια των τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού 
Omnibus και ευθυγραμμίζεται με την πρόταση της Επιτροπής στο άρθρο 70 του κανονισμού για 
τα στρατηγικά σχέδια.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο άρθρο 51 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
 «Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
αποφασίσει να κάνει χρήση της 
δυνατότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
.../... [Μεταβατικός κανονισμός ], το εν 
λόγω κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει 
να αυξήσει το όριο του 4 % που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο σε 
6% το πολύ για τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται 
στο άρθρο -1 του εν λόγω κανονισμού. Το 
ποσό της αύξησης αυτής αντισταθμίζεται 
από χαμηλότερο ποσοστό τεχνικής 
βοήθειας για τα έτη 2022-2027 ή, όταν 
εφαρμόζεται το άρθρο -1 παράγραφος 2 
του εν λόγω κανονισμού, κατά τα έτη 
2023-2027.»

Αιτιολόγηση

Η φύση των προτεινόμενων αλλαγών στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα απαιτήσει σημαντικό 
σχεδιασμό και δεσμεύσεις από τον γεωργικό τομέα και τις εθνικές διοικήσεις όσον αφορά την 
εφαρμογή και την επίτευξη των στόχων και των φιλοδοξιών της. Η παροχή της δυνατότητας στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων που διατίθενται για τεχνική 
βοήθεια κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν 
κατάλληλα τα εργαλεία και τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των καθορισμένων 
στόχων. Ένα υψηλότερο ποσό τεχνικής βοήθειας θα πρέπει να αντισταθμιστεί μετά τη 
μεταβατική περίοδο και, ως εκ τούτου, δεν επιβάλλεται στους γεωργούς.
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5, 6 
και 7, το συνολικό ποσό της στήριξης της 
Ένωσης στην αγροτική ανάπτυξη δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2021 είναι κατ’ ανώτατο όριο 
11 258 707 816 EUR, σε τρέχουσες τιμές, 
σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 2027.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5, 6 
και 7, το συνολικό ποσό της στήριξης της 
Ένωσης στην αγροτική ανάπτυξη δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού για τη 
μεταβατική περίοδο όπως αναφέρεται στο 
άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός], είναι κατ’ 
ανώτατο όριο Χ* EUR, σε τρέχουσες 
τιμές, σύμφωνα με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2021 
έως 2027.

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ 
της διατήρησης της χρηματοδότησης της 
ΚΓΠ για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους, με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού, 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν το εν λόγω ΠΔΠ δεν 
εγκριθεί εγκαίρως, με βάση τα 
επεκταθέντα ανώτατα όρια για το 2020 
και τις διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 
312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 9 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 82 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Στο τέλος του τίτλου VIII 
προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 82α
Εθνικά φορολογικά μέτρα
Προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις 
της μεταβλητότητας των εισοδημάτων, 
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, μεταξύ άλλων 
μεταθέτοντας ένα μέρος της φορολογικής 
βάσης ή επιτρέποντας την εξαίρεση 
ποσών που κατατίθενται σε ειδικό 
αγροτικό λογαριασμό αποταμίευσης.»

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να προηγηθεί της εφαρμογής ενός νέου κανονιστικού 
μέτρου που προτείνεται στο άρθρο 133 του κανονισμού COM(2018) 392 για τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ, με έγκριση από την Επιτροπή Γεωργίας τον Απρίλιο του 2019. Έχει ως στόχο 
να επιτρέψει στους γεωργούς να δημιουργήσουν συστήματα προληπτικής αποταμίευσης χωρίς 
ωστόσο να υπάγονται στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 25
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 25 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 25 «Άρθρο 25

Αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό 
τομέα

Αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό 
τομέα

Δημιουργείται αποθεματικό για τις κρίσεις 
στον γεωργικό τομέα με σκοπό την παροχή 
πρόσθετης στήριξης του κλάδου σε 
περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων που 
επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή 
διανομή («το αποθεματικό για τις κρίσεις 
στον γεωργικό τομέα»), μέσω της 
εφαρμογής, στην αρχή κάθε έτους, 
μείωσης των άμεσων ενισχύσεων με τον 
μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας 
του άρθρου 26.

Δημιουργείται αποθεματικό για τις κρίσεις 
στον γεωργικό τομέα με σκοπό την παροχή 
πρόσθετης στήριξης του κλάδου σε 
περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων που 
επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή 
διανομή («το αποθεματικό για τις κρίσεις 
στον γεωργικό τομέα»), στην αρχή κάθε 
έτους, στο ΕΓΤΕ.

Το συνολικό ποσό του αποθεματικού 
ανέρχεται σε 2 800 εκατομμύρια EUR με 
ισόποσες ετήσιες δόσεις 
400 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές του 
2011) για την περίοδο 2014-2020 και 
περιλαμβάνεται σε τομέα του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου όπως ορίζεται 
στο παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.

Το συνολικό ποσό του αποθεματικού 
ανέρχεται σε 2 800 εκατομμύρια EUR με 
ισόποσες ετήσιες δόσεις 
400 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές του 
2011) για την περίοδο 2014-2020 και 
περιλαμβάνεται σε τομέα του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου όπως ορίζεται 
στο παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.

Για το 2021, το ποσό του αποθεματικού 
ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ (σε 
τιμές του 2011) και περιλαμβάνεται, 
επιπλέον των προϋπολογισμών του ΕΓΤΕ 
και του ΕΓΤΑΑ, στον τομέα 3 του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
όπως ορίζεται στο παράρτημα του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... του Συμβουλίου* 
[ΠΔΠ].
Στην αρχή των επόμενων ετών μετά το 
2021, το ποσό του αποθεματικού είναι 
τουλάχιστον ίσο με το αρχικό ποσό που 
χορηγήθηκε το 2021 και 
αναπροσαρμόζεται με την ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού ή κατά 
τη διάρκεια του έτους, κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των 
κρίσεων στις [γεωργικές] αγορές ή τις 
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προοπτικές των αγορών στο τρέχον ή το 
επόμενο έτος, και λαμβάνοντας υπόψη τα 
διαθέσιμα έσοδα που προορίζονται για το 
ΕΓΤΕ ή τα διαθέσιμα περιθώρια στο 
πλαίσιο του επιμέρους ανώτατου ορίου 
του ΕΓΤΕ.
Όταν αυτές οι διαθέσιμες πιστώσεις δεν 
επαρκούν, μπορεί να εφαρμοστεί η 
δημοσιονομική πειθαρχία ως έσχατη 
λύση για τη χρηματοδότηση του 
αποθεματικού, κατ’ ανώτατο μέχρι το 
ποσό του έτους 2021 που αναφέρεται στο 
τρίτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, οι μη δεσμευθείσες 
πιστώσεις του αποθεματικού 
μεταφέρονται χωρίς χρονικό περιορισμό 
για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού 
κατά τα επόμενα οικονομικά έτη.»
__________________
* Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 
541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012, ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η 
παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αναφέρεται – στο άρθρο σχετικά με το αποθεματικό για 
τις κρίσεις – ότι το αρχικό κεφάλαιο του αποθεματικού για την περίοδο 2021-2027 θα πρέπει 
να προστεθεί στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ και να εγγραφεί στο αποθεματικό στην αρχή της 
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περιόδου προγραμματισμού. Επιπλέον, για να μη χαθεί το ποσό αυτό στη διάρκεια του πρώτου 
έτους, θα πρέπει να προηγηθεί η μεταρρύθμιση της λειτουργίας του αποθεματικού ώστε να 
επιτραπεί η μεταφορά – από το 2021 στα επόμενα έτη – κεφαλαίων που δεν έχουν δεσμευθεί.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) στο άρθρο 25, προστίθεται το 
ακόλουθο τρίτο εδάφιο:

διαγράφεται

«Για το 2021, το ποσό του αποθεματικού 
ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια EUR (σε 
τιμές του 2011) και περιλαμβάνεται στον 
τομέα 3 του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου όπως ορίζεται στο παράρτημα 
του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx/xxxx] του 
Συμβουλίου* [ΠΔΠ].

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τα προγράμματα για 
τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
παρατείνουν την περίοδο 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) [XXXX/XXXX] [του 
παρόντος κανονισμού], δεν χορηγείται 
προχρηματοδότηση για τα κονδύλια για το 
2021.

5. Όσον αφορά τα προγράμματα για 
τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
παρατείνουν την περίοδο 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) [XXXX/XXXX] [του 
παρόντος κανονισμού], δεν χορηγείται 
προχρηματοδότηση για τα κονδύλια κατά 
τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου 
που αναφέρεται στο άρθρο -1 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [Μεταβατικός 
κανονισμός].
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Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το έτος 2021, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αποφάσεις 
που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου και το τυχόν εκτιμώμενο 
προϊόν των μειώσεων έως την 
1η Αυγούστου 2020.

Για κάθε έτος της μεταβατικής περιόδου 
που αναφέρεται στο άρθρο -1 του 
κανονισμού (ΕΕ).../2020 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[Μεταβατικός κανονισμός], τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται 
κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου και 
το τυχόν εκτιμώμενο προϊόν των μειώσεων 
έως την 1η Αυγούστου του προηγούμενου 
έτους.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την 1η Αυγούστου 2020, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν, ως πρόσθετη στήριξη που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
για το οικονομικό έτος 2022, έως το 15 % 
των ετήσιων εθνικών ανωτάτων ορίων 
τους για το ημερολογιακό έτος 2021 που 
καθορίζονται στο παράρτημα II του 
παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, το 
αντίστοιχο ποσό δεν διατίθεται πλέον για 
τη χορήγηση αμέσων ενισχύσεων. Η εν 
λόγω απόφαση κοινοποιείται στην 
Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2020 και 
καθορίζει το ποσοστό που έχει επιλεχθεί.

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν, ως πρόσθετη στήριξη που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
για το οικονομικό έτος 2022, έως το 15 % 
των ετήσιων εθνικών ανωτάτων ορίων 
τους για το ημερολογιακό έτος 2021 που 
καθορίζονται στο παράρτημα II του 
παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, το 
αντίστοιχο ποσό δεν διατίθεται πλέον για 
τη χορήγηση αμέσων ενισχύσεων. Η εν 
λόγω απόφαση κοινοποιείται στην 
Επιτροπή έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 
και καθορίζει το ποσοστό που έχει 
επιλεχθεί.
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός], τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν, έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020, να διαθέσουν, ως 
πρόσθετη στήριξη που χρηματοδοτείται 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για το 
οικονομικό έτος 2023, έως και το 15 % 
των ετήσιων εθνικών ανωτάτων ορίων 
τους για το ημερολογιακό έτος 2022 που 
καθορίζονται στο παράρτημα II του 
παρόντος κανονισμού Κατά συνέπεια, το 
αντίστοιχο ποσό δεν διατίθεται πλέον για 
τη χορήγηση αμέσων ενισχύσεων. Η εν 
λόγω απόφαση κοινοποιείται στην 
Επιτροπή έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 
και καθορίζει το ποσοστό που έχει 
επιλεχθεί.»

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την 1η Αυγούστου 2020, τα κράτη 
μέλη που δεν έλαβαν την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 για το 
οικονομικό έτος 2022 μπορούν να 
αποφασίσουν να διαθέσουν ως άμεσες 
ενισχύσεις έως το 15 % ή, στην περίπτωση 
της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της 
Ισπανίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, 

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη 
μέλη που δεν έλαβαν την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 για το 
οικονομικό έτος 2022 μπορούν να 
αποφασίσουν να διαθέσουν ως άμεσες 
ενισχύσεις έως το 15 % ή, στην περίπτωση 
της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της 
Ισπανίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, 
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της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της 
Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας 
και της Σουηδίας, έως το 25 % του ποσού 
που χορηγείται για τη στήριξη η οποία 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
για το οικονομικό έτος 2022 δυνάμει της 
ενωσιακής νομοθεσίας που θεσπίστηκε 
κατόπιν της έκδοσης του 
κανονισμού (ΕΕ) [xxxx/xxxx] του 
Συμβουλίου* [ΠΔΠ]. Κατά συνέπεια, το 
αντίστοιχο ποσό δεν διατίθεται πλέον για 
τη στήριξη που χρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. Η εν λόγω απόφαση 
κοινοποιείται στην Επιτροπή έως την 
1η Αυγούστου 2020 και καθορίζει το 
ποσοστό που έχει επιλεχθεί.

της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της 
Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας 
και της Σουηδίας, έως το 25 % του ποσού 
που χορηγείται για τη στήριξη η οποία 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
για το οικονομικό έτος 2022 δυνάμει της 
ενωσιακής νομοθεσίας που θεσπίστηκε 
κατόπιν της έκδοσης του 
κανονισμού (ΕΕ) [xxxx/xxxx] του 
Συμβουλίου* [ΠΔΠ]. Κατά συνέπεια, το 
αντίστοιχο ποσό δεν διατίθεται πλέον για 
τη στήριξη που χρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. Η εν λόγω απόφαση 
κοινοποιείται στην Επιτροπή έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζει το 
ποσοστό που έχει επιλεχθεί.

_______________ _______________

* Κανονισμός (ΕΕ) […] του Συμβουλίου, 
της […], [για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2021-2027] (ΕΕ …..)»·

* Κανονισμός (ΕΕ) […] του Συμβουλίου, 
της […], [για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2021-2027] (ΕΕ …..)»·

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην παράγραφο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός], τα κράτη 
μέλη που δεν έλαβαν την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 για το 
οικονομικό έτος 2023 μπορούν, έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020, να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις έως το 
15 % ή, στην περίπτωση της Βουλγαρίας, 
της Εσθονίας, της Ισπανίας, της 
Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, 
της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της 
Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της 
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Σουηδίας, έως το 25 % του ποσού που 
χορηγείται για τη στήριξη η οποία 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
για το οικονομικό έτος 2023 δυνάμει 
ενωσιακής νομοθεσίας που θεσπίστηκε 
κατόπιν της έκδοσης του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... του Συμβουλίου 
[ΠΔΠ]. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο 
ποσό δεν διατίθεται πλέον για τη στήριξη 
που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ. Η εν λόγω απόφαση 
κοινοποιείται στην Επιτροπή έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζει το 
ποσοστό που έχει επιλεχθεί.»

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 15 α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποιήσεις για το ημερολογιακό έτος 
2021

Κοινοποιήσεις για τα ημερολογιακά έτη 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 15 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος 2021, τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τα ποσοστά του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που αναφέρεται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 2, το άρθρο 42 
παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 1, 
το άρθρο 51 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 53 παράγραφος 6 έως την 
1η Αυγούστου 2020.

Για κάθε ημερολογιακό έτος της 
μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τα ποσοστά του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που αναφέρεται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 2, το άρθρο 42 
παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 1, 
το άρθρο 51 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 53 παράγραφος 6 έως την 
1η Αυγούστου του προηγούμενου έτους.
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος 2021, εάν το 
ανώτατο όριο ενός κράτους μέλους που 
καθορίζει η Επιτροπή δυνάμει της 
παραγράφου 1 είναι διαφορετικό από 
εκείνο του προηγούμενου έτους λόγω 
αλλαγής στο ποσό που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ ή λόγω οποιασδήποτε 
απόφασης που έλαβε το εν λόγω κράτος 
μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου, το άρθρο 14 
παράγραφος 1 ή 2, το άρθρο 42 
παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 1, 
το άρθρο 51 παράγραφος 1 ή το άρθρο 53, 
το εν λόγω κράτος μέλος αυξάνει ή μειώνει 
γραμμικά την αξία όλων των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης και/ή αυξάνει ή μειώνει το 
εθνικό απόθεμα ή τα περιφερειακά 
αποθέματα για να διασφαλίσει την τήρηση 
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Για κάθε ημερολογιακό έτος της 
μεταβατικής περιόδου, εάν το ανώτατο 
όριο ενός κράτους μέλους που καθορίζει η 
Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 1 είναι 
διαφορετικό από εκείνο του προηγούμενου 
έτους λόγω αλλαγής στο ποσό που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ ή λόγω οποιασδήποτε 
απόφασης που έλαβε το εν λόγω κράτος 
μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου, το άρθρο 14 
παράγραφος 1 ή 2, το άρθρο 42 
παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 1, 
το άρθρο 51 παράγραφος 1 ή το άρθρο 53, 
το εν λόγω κράτος μέλος αυξάνει ή μειώνει 
γραμμικά την αξία όλων των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης και/ή αυξάνει ή μειώνει το 
εθνικό απόθεμα ή τα περιφερειακά 
αποθέματα για να διασφαλίσει την τήρηση 
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 6 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος 2021, τα κράτη 
μέλη που εφαρμόζουν την παράγραφο 1 
πρώτο εδάφιο κοινοποιούν στην Επιτροπή 
έως την 1η Αυγούστου 2020 τις αποφάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 
3.

Για κάθε ημερολογιακό έτος της 
μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν την παράγραφο 1 πρώτο 
εδάφιο κοινοποιούν στην Επιτροπή έως 
την 1η Αυγούστου του προηγούμενου 
έτους τις αποφάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3.
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Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αφού εφαρμόσουν την προσαρμογή που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5, 
τα κράτη μέλη που έχουν κάνει χρήση της 
παρέκκλισης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 
μπορούν να αποφασίσουν ότι η μοναδιαία 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχουν οι γεωργοί στις 
31 Δεκεμβρίου 2019 με αξία χαμηλότερη 
από την εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία 
αξία για το έτος 2020, όπως υπολογίζεται 
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου, αυξάνεται προς 
την εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία αξία 
το έτος 2020. Η αύξηση υπολογίζεται 
σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

Αφού εφαρμόσουν την προσαρμογή που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5, 
τα κράτη μέλη που έχουν κάνει χρήση της 
παρέκκλισης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 
εξασφαλίζουν ότι η μοναδιαία αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχουν οι 
γεωργοί στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και, 
όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός], στις 31 
Δεκεμβρίου 2020, με αξία χαμηλότερη από 
την εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία αξία 
για το επόμενο έτος της μεταβατικής 
περιόδου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με 
το δεύτερο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου, αυξάνεται προς την εθνική ή 
περιφερειακή μοναδιαία αξία το 
αντίστοιχο έτος. Η αύξηση υπολογίζεται 
σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 25 – εδάφιο 11 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τη χρηματοδότηση της 
αύξησης, το σύνολο ή μέρος των 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης των γεωργών στις 
31 Δεκεμβρίου 2019 με αξία ανώτερη της 
εθνικής ή περιφερειακής μοναδιαίας αξίας 
το έτος 2020, όπως υπολογίζεται σύμφωνα 

β) για τη χρηματοδότηση της 
αύξησης, το σύνολο ή μέρος των 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης των γεωργών στις 
31 Δεκεμβρίου 2019 και, όπου 
εφαρμόζεται το άρθρο -1 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) .../... [Μεταβατικός 
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με το δεύτερο εδάφιο, μειώνεται. Αυτή η 
μείωση εφαρμόζεται στη διαφορά μεταξύ 
της αξίας των εν λόγω δικαιωμάτων και 
της εθνικής ή περιφερειακής μοναδιαίας 
αξίας το έτος 2020. Η εφαρμογή αυτής της 
μείωσης βασίζεται σε αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, τα οποία μπορούν 
να περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης 
μείωσης.

κανονισμός], στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με 
αξία ανώτερη της εθνικής ή περιφερειακής 
μοναδιαίας αξίας το επόμενο έτος της 
μεταβατικής περιόδου, όπως υπολογίζεται 
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, μειώνεται. 
Αυτή η μείωση εφαρμόζεται στη διαφορά 
μεταξύ της αξίας των εν λόγω 
δικαιωμάτων και της εθνικής ή 
περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 
αντίστοιχο έτος. Η εφαρμογή αυτής της 
μείωσης βασίζεται σε αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, τα οποία μπορούν 
να περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης 
μείωσης.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 11 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία αξία 
για το έτος 2020 που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο υπολογίζεται διαιρώντας το 
εθνικό ή περιφερειακό ανώτατο όριο για το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 1 ή το άρθρο 23 
παράγραφος 2 για το έτος 2020, 
εξαιρουμένου του ποσού του εθνικού 
αποθέματος ή του/των περιφερειακού/-ών 
αποθέματος/-άτων, δια του αριθμού των 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης των γεωργών στις 
31 Δεκεμβρίου 2019.

Η εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία αξία 
για τα έτη της μεταβατικής περιόδου που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 
υπολογίζεται διαιρώντας το εθνικό ή 
περιφερειακό ανώτατο όριο για το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 1 ή το άρθρο 23 
παράγραφος 2 για το εν λόγω έτος, 
εξαιρουμένου του ποσού του εθνικού 
αποθέματος ή του/των περιφερειακού/-ών 
αποθέματος/-άτων, δια του αριθμού των 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης των γεωργών στις 
31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 11 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
τα κράτη μέλη που έχουν κάνει χρήση της 
παρέκκλισης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 μπορούν να αποφασίσουν 
να διατηρήσουν την αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που υπολογίζεται 
σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, με 
την επιφύλαξη της προσαρμογής που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5.

διαγράφεται

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Για το ημερολογιακό έτος 2021, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
εφαρμόσουν περαιτέρω εσωτερική 
σύγκλιση εφαρμόζοντας την 
παράγραφο 11 στο αντίστοιχο έτος.

12. Για όλη την περίοδο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν περαιτέρω εσωτερική 
σύγκλιση εφαρμόζοντας την 
παράγραφο 11 στο αντίστοιχο έτος.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός], τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν, για το ημερολογιακό 
έτος 2022, οποιεσδήποτε αποφάσεις 
αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
12 του παρόντος κανονισμού, έως την 1η 
Αυγούστου 2021.
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 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις χορηγήσεις από το 
απόθεμα το 2021, το ποσό του αποθέματος 
που εξαιρείται σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο προσαρμόζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο. 
Όσον αφορά τις χορηγήσεις από το 
απόθεμα το 2021, το τρίτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται.

Όσον αφορά τις χορηγήσεις από το 
απόθεμα το 2021, και, όπου εφαρμόζεται 
το άρθρο -1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [Μεταβατικός 
κανονισμός], όσον αφορά τις χορηγήσεις 
από το απόθεμα το 2022, το ποσό του 
αποθέματος που εξαιρείται σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο προσαρμόζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 22 παράγραφος 5 δεύτερο 
εδάφιο. Όσον αφορά τις χορηγήσεις από το 
απόθεμα το 2021, και, όπου εφαρμόζεται 
το άρθρο -1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [Μεταβατικός 
κανονισμός], όσον αφορά τις χορηγήσεις 
από το απόθεμα το 2022, το τρίτο εδάφιο 
της παρούσας παραγράφου δεν 
εφαρμόζεται.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη που χορηγούν 
μεταβατική εθνική ενίσχυση το 2020 
μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν 
έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου 
που αναφέρεται στο άρθρο -1 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../...[Μεταβατικός 



RR\1204899EL.docx 69/163 PE646.753v02-00

EL

κανονισμός].»

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 10 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 37 – παράγραφος 4 – περιπτώσεις 6 α και 6 β (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Στο άρθρο 37 παράγραφος 4, 
προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
«- 50 % το 2021,
- όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός], 50 % το 
2022.»

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Βουλγαρία: 624,11 EUR – Βουλγαρία: Χ* EUR

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ 
της διατήρησης της χρηματοδότησης της 
ΚΓΠ για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους, με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
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ποσού του γεωργικού αποθεματικού, 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν το εν λόγω ΠΔΠ δεν 
εγκριθεί εγκαίρως, με βάση τα 
επεκταθέντα ανώτατα όρια για το 2020 
και τις διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 
312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ελλάδα: 225,04 EUR – Ελλάδα: Χ* EUR,

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ 
της διατήρησης της χρηματοδότησης της 
ΚΓΠ για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους, με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού, 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν το εν λόγω ΠΔΠ δεν 
εγκριθεί εγκαίρως, με βάση τα 
επεκταθέντα ανώτατα όρια για το 2020 
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και τις διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 
312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ισπανία: 348,03 EUR – Ισπανία: Χ* EUR,

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ 
της διατήρησης της χρηματοδότησης της 
ΚΓΠ για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους, με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού, 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν το εν λόγω ΠΔΠ δεν 
εγκριθεί εγκαίρως, με βάση τα 
επεκταθέντα ανώτατα όρια για το 2020 
και τις διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 
312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – περίπτωση 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Πορτογαλία: 219,09 EUR.· – Πορτογαλία: X* EUR .·

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ 
της διατήρησης της χρηματοδότησης της 
ΚΓΠ για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους, με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού, 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν το εν λόγω ΠΔΠ δεν 
εγκριθεί εγκαίρως, με βάση τα 
επεκταθέντα ανώτατα όρια για το 2020 
και τις διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 
312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός], το ποσό για 
τη συγκεκριμένη καλλιέργεια ανά εκτάριο 
επιλέξιμης έκτασης υπολογίζεται για το 
2022 με πολλαπλασιασμό των αποδόσεων 
που ορίζονται στην παράγραφο 2 επί τα 
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εξής ποσά αναφοράς:
– Βουλγαρία: Χ* EUR,
– Ελλάδα: Χ* EUR,
– Ισπανία: Χ* EUR,
– Πορτογαλία: Χ* EUR,
__________________
* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ 
της διατήρησης της χρηματοδότησης της 
ΚΓΠ για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους, με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού, 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν το εν λόγω ΠΔΠ δεν 
εγκριθεί εγκαίρως, με βάση τα 
επεκταθέντα ανώτατα όρια για το 2020 
και τις διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 
312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 10 666 000 EUR για την Ελλάδα· α) Χ* EUR για την Ελλάδα·

__________________



PE646.753v02-00 74/163 RR\1204899EL.docx

EL

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ 
της διατήρησης της χρηματοδότησης της 
ΚΓΠ για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους, με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού, 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν το εν λόγω ΠΔΠ δεν 
εγκριθεί εγκαίρως, με βάση τα 
επεκταθέντα ανώτατα όρια για το 2020 
και τις διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 
312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 554 000 EUR για τη Γαλλία· β) Χ* EUR για τη Γαλλία·

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ 
της διατήρησης της χρηματοδότησης της 
ΚΓΠ για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους, με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
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ποσού του γεωργικού αποθεματικού, 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν το εν λόγω ΠΔΠ δεν 
εγκριθεί εγκαίρως, με βάση τα 
επεκταθέντα ανώτατα όρια για το 2020 
και τις διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 
312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 34 590 000 EUR για την Ιταλία.· γ) Χ* EUR για την Ιταλία.·

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ 
της διατήρησης της χρηματοδότησης της 
ΚΓΠ για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους, με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού, 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν το εν λόγω ΠΔΠ δεν 
εγκριθεί εγκαίρως, με βάση τα 
επεκταθέντα ανώτατα όρια για το 2020 



PE646.753v02-00 76/163 RR\1204899EL.docx

EL

και τις διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 
312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός], η 
χρηματοδότηση της Ένωσης για τα 
προγράμματα εργασίας που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι, για το 2022:
α) Χ* EUR για την Ελλάδα·
β) Χ* EUR για τη Γαλλία· και
γ) Χ* EUR για την Ιταλία.
__________________
* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ 
της διατήρησης της χρηματοδότησης της 
ΚΓΠ για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους, με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού, 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν το εν λόγω ΠΔΠ δεν 
εγκριθεί εγκαίρως, με βάση τα 
επεκταθέντα ανώτατα όρια για το 2020 
και τις διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 
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312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενωσιακή χρηματοδότηση για την 
ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
ανέρχεται για το 2021 σε 2 188 000 EUR 
για τη Γερμανία.

Η ενωσιακή χρηματοδότηση για την 
ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
ανέρχεται για το 2021 σε Χ* EUR για τη 
Γερμανία.·

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ 
της διατήρησης της χρηματοδότησης της 
ΚΓΠ για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους, με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού, 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν το εν λόγω ΠΔΠ δεν 
εγκριθεί εγκαίρως, με βάση τα 
επεκταθέντα ανώτατα όρια για το 2020 
και τις διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 
312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 103
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός], η 
χρηματοδότηση της Ένωσης για την 
ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
ανέρχεται, για το 2022, σε xxx EUR* για 
τη Γερμανία.
__________________
* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ 
της διατήρησης της χρηματοδότησης της 
ΚΓΠ για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους, με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού, 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν το εν λόγω ΠΔΠ δεν 
εγκριθεί εγκαίρως, με βάση τα 
επεκταθέντα ανώτατα όρια για το 2020 
και τις διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 
312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Τροπολογία 104
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 68, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Τα δικαιώματα φύτευσης που έχουν 
παραχωρηθεί σε παραγωγούς πριν από την 
31η Δεκεμβρίου 2015 κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 85η, 85θ ή 85ια του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί από τους εν λόγω 
παραγωγούς, αλλά εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτή, 
μπορούν να μετατραπούν από την 1η 
Ιανουαρίου 2016 σε άδειες χορηγούμενες 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.

«1. Τα δικαιώματα φύτευσης που έχουν 
παραχωρηθεί σε παραγωγούς πριν από την 
31η Δεκεμβρίου 2015 κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 85η, 85θ ή 85ια του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί από τους εν λόγω 
παραγωγούς, αλλά εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτή, 
μπορούν να μετατραπούν από την 1η 
Ιανουαρίου 2016 σε άδειες χορηγούμενες 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου. Η 
ανωτέρω μετατροπή συντελείται εφόσον οι 
εν λόγω παραγωγοί υποβάλουν σχετική 
αίτηση πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2015. 
Τα κράτη μέλη μπορούν με απόφασή τους 
να επιτρέψουν στους παραγωγούς να 
υποβάλουν αίτηση μετατροπής των 
δικαιωμάτων σε άδειες έως την 31η 
Δεκεμβρίου του τελευταίου έτους της 
μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται 
στο άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) 
.../...[Μεταβατικός κανονισμός].»

Η ανωτέρω μετατροπή συντελείται εφόσον 
οι εν λόγω παραγωγοί υποβάλουν σχετική 
αίτηση πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2015. 
Τα κράτη μέλη μπορούν με απόφασή τους 
να επιτρέψουν στους παραγωγούς να 
υποβάλουν αίτηση μετατροπής των 
δικαιωμάτων σε άδειες έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 2 β (νέο)
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2β) στο άρθρο 68, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Οι άδειες που χορηγούνται κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 1 έχουν την 
ίδια περίοδο ισχύος με τα δικαιώματα 
φύτευσης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Εάν οι εν λόγω άδειες δεν 
χρησιμοποιηθούν, εκπνέουν το αργότερο 
την 31η Δεκεμβρίου 2018, ή, εάν ένα 
κράτος μέλος έχει λάβει την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 
2023.

«2. Οι άδειες που χορηγούνται κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 1 έχουν την 
ίδια περίοδο ισχύος με τα δικαιώματα 
φύτευσης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Εάν οι εν λόγω άδειες δεν 
χρησιμοποιηθούν, εκπνέουν το αργότερο 
την 31η Δεκεμβρίου 2018, ή, εάν ένα 
κράτος μέλος έχει λάβει την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 
του τρίτου έτους μετά το τέλος της 
μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται 
στο άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) 
.../...[Μεταβατικός κανονισμός].»

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 167 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Στον τίτλο II κεφάλαιο III τμήμα 
4 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 167α
Κανόνες εμπορίας για τη βελτίωση και τη 
σταθεροποίηση της λειτουργίας της 
κοινής αγοράς στον τομέα του 
ελαιολάδου
1. Προκειμένου να βελτιωθεί και να 
σταθεροποιηθεί η λειτουργία της κοινής 
αγοράς στον τομέα του ελαιολάδου, τα 
κράτη μέλη παραγωγής μπορούν να 
καθορίζουν κανόνες εμπορίας για τη 
ρύθμιση της προσφοράς. Οι κανόνες 
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αυτοί είναι ανάλογοι προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο και:
α) δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά 
την πρώτη εμπορία του σχετικού 
προϊόντος·
β) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό της 
τιμής, ακόμη και αν πρόκειται για 
ενδεικτική ή συνιστώμενη τιμή·
γ) δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση 
υπερβολικά μεγάλου μέρους της σοδειάς 
που, διαφορετικά, θα ήταν διαθέσιμο.
2. Οι κανόνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 κοινοποιούνται στις 
επιχειρήσεις με δημοσίευση του συνόλου 
τους σε επίσημο έντυπο του οικείου 
κράτους μέλους.
3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για οποιεσδήποτε αποφάσεις 
λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος 
άρθρου.»

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EL)

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να συμπεριληφθεί νέο άρθρο με αντικείμενο τη δυνατότητα να εφαρμόζεται στον 
τομέα του ελαιολάδου μηχανισμός παρόμοιος με αυτόν που περιλαμβάνεται στο άρθρο 167 του 
κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 για τον τομέα του οίνου, ο οποίος θα επιτρέπει να καλύπτονται οι 
ειδικές ανάγκες του τομέα μέσα από τη βελτίωση της ικανότητάς του για αυτορρύθμιση.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 2 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 211 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) Στο άρθρο 211, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 5:
«2α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1 και προκειμένου να 
περιοριστούν οι επιπτώσεις της 
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μεταβλητότητας του εισοδήματος 
ενθαρρύνοντας τους γεωργούς να 
αποταμιεύουν τις καλές χρονιές ώστε να 
αντεπεξέρχονται τις κακές χρονιές, τα 
άρθρα 107, 108 και 109 της ΣΛΕΕ δεν 
εφαρμόζονται στα 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 μιας 
πολυετούς περιόδου, μεταξύ άλλων με 
μεταφορά ή μετάθεση μέρους της 
φορολογικής βάσης, ή επιτρέποντας την 
εξαίρεση ποσών που κατατίθενται σε 
ειδικό αγροτικό αποταμιευτικό 
λογαριασμό.»

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EL)

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βοηθήσουν τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν τη μεταβλητότητα του 
εισοδήματος, τα κράτη μέλη μπορούν να προσαρμόζουν τα εθνικά φορολογικά τους μέτρα ώστε 
να επιτρέπουν τον υπολογισμό της φορολογίας εισοδήματος σε πολυετή βάση ή την προσωρινή 
εξαίρεση ποσών που είναι κατατεθειμένα σε ειδικούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς. Αυτά τα 
μέτρα θα πρέπει να εξαιρούνται από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 2 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 214 α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2ε) Στο άρθρο 214α, μετά το πρώτο 
εδάφιο παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο:
«Κατά παρέκκλιση από την πρώτη 
παράγραφο, και με την επιφύλαξη της 
εξουσιοδότησης από την Επιτροπή, η 
Φινλανδία δύναται, κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται 
στο άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
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[Μεταβατικός κανονισμός], να συνεχίσει 
να χορηγεί εθνικές ενισχύσεις που 
χορήγησε το 2020 σε παραγωγούς βάσει 
του παρόντος άρθρου».

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VIII – μέρος I – τμήμα Δ – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο παράρτημα VIIΙ, μέρος Ι, 
στοιχείο Δ, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«7α. «Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1 και 3, σε οριοθετημένες 
και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 
και εφόσον υφίστανται ομοιογενή 
παραγωγικά και περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά, τα κράτη μέλη μπορούν 
να επιτρέπουν την πραγματοποίηση των 
επεξεργασιών που αναφέρονται στα 
τμήματα Β και Γ σε όμορη αμπελουργική 
ζώνη με εκείνη στην οποία συγκομίζονται 
τα χρησιμοποιούμενα νωπά σταφύλια.»

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EL)

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VIII – μέρος I – τμήμα Δ – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στο παράρτημα VIIΙ, μέρος Ι, 
στοιχείο Δ, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
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«7β. Στις αμπελουργικές εκτάσεις που 
καλύπτει η οριοθετημένη περιοχή των 
δύο αμπελουργικών ζωνών και εφόσον 
υφίστανται ομοιογενή παραγωγικά και 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, τα 
κράτη μέλη, κατά παρέκκλιση από τα 
σημεία 1 και 3, μπορούν να επιτρέπουν 
την πραγματοποίηση των επεξεργασιών 
που αναφέρονται στα τμήματα Β και Γ σε 
όμορη αμπελουργική ζώνη με εκείνη στην 
οποία συγκομίζονται τα 
χρησιμοποιούμενα νωπά σταφύλια.»

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EL)

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 22α
Διεπαγγελματικές συμφωνίες
1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 164 
και 165 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, όταν μια διεπαγγελματική 
οργάνωση αναγνωρισμένη δυνάμει του 
άρθρου 157 του εν λόγω κανονισμού, 
δραστηριοποιείται σε εξόχως απόκεντρη 
περιοχή και θεωρείται αντιπροσωπευτική 
της παραγωγής ή του εμπορίου ή της 
μεταποίησης ενός ή περισσότερων 
προϊόντων της εν λόγω περιοχής, το 
οικείο κράτος μέλος μπορεί κατόπιν 
αιτήματος αυτής της διεπαγγελματικής 
οργάνωσης να καταστήσει – για περίοδο 
ενός έτους, η οποία είναι ανανεώσιμη – 
συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες 
πρακτικές που ενέκρινε ή αποφάσισε η 
οργάνωση αυτή, υποχρεωτικές για άλλους 
οικονομικούς φορείς, είτε άτομα είτε 
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ομίλους, που δραστηριοποιούνται στην εν 
λόγω εξόχως απόκεντρη περιοχή και δεν 
είναι μέλη της εν λόγω οργάνωσης.
2. Στην περίπτωση επέκτασης των 
κανόνων αναγνωρισμένης 
διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει της 
παραγράφου 1 και εάν οι δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τους κανόνες 
αυτούς παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για τους οικονομικούς φορείς 
εκμετάλλευσης των οποίων οι 
δραστηριότητες σχετίζονται με προϊόντα 
που προορίζονται αποκλειστικά για την 
τοπική αγορά της εν λόγω εξόχως 
απόκεντρης περιοχής, το κράτος μέλος 
δύναται, μετά από διαβούλευση με τους 
οικείους συμφεροντούχους, να 
αποφασίζει ότι μεμονωμένοι οικονομικοί 
φορείς ή ομάδες που δεν είναι μέλη της εν 
λόγω διεπαγγελματικής οργάνωσης αλλά 
δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά, 
από τις εν λόγω δραστηριότητες πρέπει 
να καταβάλλουν στην οργάνωση το 
σύνολο ή μέρος των οικονομικών 
συνεισφορών που καταβάλλονται από τα 
μέλη, εφόσον οι συνεισφορές αυτές 
προορίζονται για την κάλυψη δαπανών 
που προκύπτουν άμεσα από την άσκηση 
των εν λόγω δραστηριοτήτων.
3. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει την 
Επιτροπή για κάθε συμφωνία της οποίας 
το πεδίο εφαρμογής επεκτείνεται δυνάμει 
του παρόντος άρθρου.»

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R0228-20191214)

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε οικονομικό έτος η 
Ένωση χρηματοδοτεί τα μέτρα που 

διαγράφεται



PE646.753v02-00 86/163 RR\1204899EL.docx

EL

προβλέπονται στα κεφάλαια III και IV 
έως του ετήσιου ορίου ύψους:
— για τα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα: 267 580 000 EUR,
— για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 
102 080 000 EUR,
— για τις Καναρίους Νήσους: 
257 970 000 EUR.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— για τα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα: 25 900 000 EUR,

— για τα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα: 35 000 000 EUR,

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 
20 400 000 EUR,

διαγράφεται

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— για τις Καναρίους Νήσους: διαγράφεται
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69 900 000 EUR,

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013
Άρθρο 18 – εδάφια 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 229/2013
Στο άρθρο 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013, οι 
παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«2. Η Ένωση χρηματοδοτεί τα μέτρα 
που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και 
IV μέχρι του ποσού των 23 000 000 EUR.
3. Το ποσό που χορηγείται για τη 
χρηματοδότηση του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού που αναφέρεται στο 
κεφάλαιο III δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
6 830 000 EUR.»·

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Παράρτημα I – μέρος 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος 2: Κατανομή της στήριξης της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη (2021)

Μέρος 2: Κατανομή της στήριξης της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη 
(Ετήσια για τη μεταβατική περίοδο όπως 
προβλέπεται στο άρθρο -1 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [Μεταβατικός 
κανονισμός])
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Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Παράρτημα I – μέρος 2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(τρέχουσες τιμές σε EUR)

2021

Βέλγιο 67 178 046

Βουλγαρία 281 711 396

Τσεχία 258 773 203

Δανία 75 812 623

Γερμανία 989 924 996

Εσθονία 87 875 887

Ιρλανδία 264 670 951

Ελλάδα 509 591 606

Ισπανία 1 001 202 880

Γαλλία 1 209 259 199

Κροατία 281 341 503

Ιταλία 1 270 310 371

Κύπρος 15 987 284

Λετονία 117 307 269

Λιθουανία 195 182 517

Λουξεμβούργο 12 290 956

Ουγγαρία 416 202 472

Μάλτα 12 207 322

Κάτω Χώρες 73 151 195

Αυστρία 480 467 031

Πολωνία 1 317 890 530

Πορτογαλία 493 214 858

Ρουμανία 965 503 339

Σλοβενία 102 248 788

Σλοβακία 227 682 721
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Φινλανδία 292 021 227

Σουηδία 211 550 876

Σύνολο ΕΕ 11 230 561 046

Τεχνική βοήθεια 28 146 770

Σύνολο 11 258 707 816

Τροπολογία

(τρέχουσες τιμές σε EUR)

Μεταβατική περίοδος όπως προβλέπεται 
στο άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός] (ετησίως*)

Βέλγιο X

Βουλγαρία X

Τσεχία X

Δανία X

Γερμανία X

Εσθονία X

Ιρλανδία X

Ελλάδα X

Ισπανία X

Γαλλία X

Κροατία X

Ιταλία X

Κύπρος X

Λετονία X

Λιθουανία X

Λουξεμβούργο X

Ουγγαρία X

Μάλτα X

Κάτω Χώρες X

Αυστρία X

Πολωνία X

Πορτογαλία X
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Ρουμανία X

Σλοβενία X

Σλοβακία X

Φινλανδία X

Σουηδία X

Σύνολο ΕΕ X

Τεχνική βοήθεια X

Σύνολο X

___________________
* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 
(P8_TA(2018)0449), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της ΚΓΠ για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του προϋπολογισμού της περιόδου 
2014-2020 σε πραγματικούς όρους, με παράλληλη εγγραφή στον προϋπολογισμό του 
αρχικού ποσού του γεωργικού αποθεματικού, δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε τιμές 
2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να υπολογιστούν με βάση τα 
αριθμητικά στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 2021-2027 ή, εάν το εν λόγω ΠΔΠ 
δεν εγκριθεί εγκαίρως, με βάση τα επεκταθέντα ανώτατα όρια για το 2020 και τις 
διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Παράρτημα II – πίνακας – στήλη 7 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2021
Μεταβατική περίοδος όπως προβλέπεται 

στο άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός] (ετησίως*)

485 604 X
773 772 X
838 844 X
846 125 X

4 823 108 X
167 722 X

1 163 938 X
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1 856 029 X
4 710 172 X
7 147 787 X

344 340 X
3 560 186 X

46 750 X
299 634 X
510 820 X
32 131 X

1 219 770 X
4 507 X

703 870 X
664 820 X

2 972 978 X
584 650 X

1 856 173 X
129 053 X
383 806 X
506 000 X

672 761 X

______________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της ΚΓΠ για την ΕΕ-27 
στο επίπεδο του προϋπολογισμού της 
περιόδου 2014-2020 σε πραγματικούς 
όρους, με παράλληλη εγγραφή στον 
προϋπολογισμό του αρχικού ποσού του 
γεωργικού αποθεματικού, δηλαδή 
383 255 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 
(431 946 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες 
τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
θα πρέπει, επομένως, να υπολογιστούν με 
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βάση τα αριθμητικά στοιχεία που 
συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 2021-2027 ή, 
εάν το εν λόγω ΠΔΠ δεν εγκριθεί 
εγκαίρως, με βάση τα επεκταθέντα 
ανώτατα όρια για το 2020 και τις 
διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 312 
παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Παράρτημα III – πίνακας – στήλη 7 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2021
Μεταβατική περίοδος όπως προβλέπεται 

στο άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[Μεταβατικός κανονισμός] (ετησίως***)

485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
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664,8 X
2 973,0 X

584,8 X
1 856,2 X

129,1 X
383,8 X
506,0 X

672,8 X

______________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της ΚΓΠ για την ΕΕ-27 
στο επίπεδο του προϋπολογισμού της 
περιόδου 2014-2020 σε πραγματικούς 
όρους, με παράλληλη εγγραφή στον 
προϋπολογισμό του αρχικού ποσού του 
γεωργικού αποθεματικού, δηλαδή 
383 255 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 
(431 946 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες 
τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
θα πρέπει, επομένως, να υπολογιστούν με 
βάση τα αριθμητικά στοιχεία που 
συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 2021-2027 ή, 
εάν το εν λόγω ΠΔΠ δεν εγκριθεί 
εγκαίρως, με βάση τα επεκταθέντα 
ανώτατα όρια για το 2020 και τις 
διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 312 
παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.
**Στα ποσά περιλαμβάνονται οι δαπάνες 
που αφορούν δράσεις αναληφθείσες στο 
πλαίσιο του προηγούμενου πενταετούς 
προγραμματισμού για τις οποίες οι 
πληρωμές πραγματοποιούνται στη 
διάρκεια του τρέχοντος πενταετούς 
προγραμματισμού.

Τροπολογία 121
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VI – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 44 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 44 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1*

__________________

* Στα ποσά περιλαμβάνονται επίσης οι 
δαπάνες που αφορούν δράσεις 
αναληφθείσες στο πλαίσιο του 
προηγούμενου πενταετούς 
προγραμματισμού για τις οποίες οι 
πληρωμές πραγματοποιούνται στη 
διάρκεια του τρέχοντος πενταετούς 
προγραμματισμού. 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνάδει με την τροπολογία που κατατέθηκε για την παράγραφο 3 του 
άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα εθνικά αμπελοοινικά προγράμματα.

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα VI – πίνακας – στήλη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

από το 2021 από το 2021*

25 721 X
4 954 X

37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X
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323 883 X
4 465 X

43 X
— —

27 970 X
— —

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

— —

_______________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της ΚΓΠ για την ΕΕ-27 
στο επίπεδο του προϋπολογισμού της 
περιόδου 2014-2020 σε πραγματικούς 
όρους, με παράλληλη εγγραφή στον 
προϋπολογισμό του αρχικού ποσού του 
γεωργικού αποθεματικού, δηλαδή 
383 255 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 
(431 946 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες 
τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
θα πρέπει, επομένως, να υπολογιστούν με 
βάση τα αριθμητικά στοιχεία που 
συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 2021-2027 ή, 
εάν το εν λόγω ΠΔΠ δεν εγκριθεί 
εγκαίρως, με βάση τα επεκταθέντα 
ανώτατα όρια για το 2020 και τις 
διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 312 
παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η νομοθετική διαδικασία της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως 
ώστε τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να μπορέσουν να προετοιμάσουν όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου και των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε 
πρόταση κανονισμού για τη μετάβαση της ΚΓΠ στις 31 Οκτωβρίου 2019 για το έτος 2021. 

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 δημιουργεί αβεβαιότητα για τους 
γεωργούς και τον γεωργικό τομέα. Για να αμβλυνθεί η αβεβαιότητα, η παρούσα έκθεση 
αναπτύσσει περαιτέρω την πρόταση της Επιτροπής προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχιση 
της εφαρμογής των ισχυόντων κανόνων και αδιάλειπτες πληρωμές στους γεωργούς και 
άλλους δικαιούχους.

Στόχος της εισηγήτριας είναι η οικοδόμηση σταθερότητας και ασφάλειας για τους γεωργούς 
και τον γεωργικό τομέα στο σύνολό του και η διασφάλιση σαφούς πορείας προς την 
κατεύθυνση της νέας περιόδου προγραμματισμού της ΚΓΠ. Αυτό θα επιτευχθεί με έναν 
ισορροπημένο και εξορθολογισμένο μεταβατικό κανονισμό με βάση τους ισχύοντες κανόνες 
της ΚΓΠ. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι αυτό είναι απαραίτητο, καθώς οι γεωργοί και ο τομέας 
των τροφίμων δεν θα γνωρίζουν το τελικό περιεχόμενο του νέου μεταβατικού κανονισμού 
και τις επιπτώσεις του παρά μόνο μερικούς μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της 
νομοθεσίας. Δεδομένου του γεγονότος ότι πολλές επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και παραγγελίες για το επόμενο έτος πραγματοποιούνται τους 
καλοκαιρινούς μήνες, η εισηγήτρια τονίζει την ανάγκη αδιάλειπτης συνέχισης των 
υφιστάμενων κανόνων και δομών και θεωρεί ότι είναι συνετό να υπάρξει ταχεία και σαφής 
λήψη αποφάσεων από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τον εν λόγω κανονισμό. 

Η εισηγήτρια συμφωνεί με την κύρια αρχή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
συνεχιστούν οι παλαιοί κανόνες και τα νέα κονδύλια, αλλά δηλώνει κατηγορηματικά ότι η 
μεταβατική περίοδος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει ως συνέπεια οι γεωργοί να 
εργάζονται βάσει παλιών κανόνων με λιγότερα χρήματα. Το παρόν σχέδιο έκθεσης 
αντιτίθεται σθεναρά σε οποιαδήποτε μείωση της χρηματοδότησης της γεωργίας, καθώς το 
εισόδημα των Ευρωπαίων γεωργών είναι ήδη χαμηλότερο από τον μέσο όρο σε σύγκριση με 
άλλους τομείς. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τηρεί τη διάταξη που εξασφαλίζει ένα 
δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους γεωργούς, όπως κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η έκθεση βασίζεται στη γραμμή του 
προϋπολογισμού που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου ζητείται η διατήρηση της χρηματοδότησης της ΕΕ για τον 
τομέα της γεωργίας στο σημερινό επίπεδο. 

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι ο κανονισμός αυτός αποτελεί σημαντική γέφυρα μεταξύ των 
περιόδων προγραμματισμού της ΚΓΠ και θεωρεί ότι ο μεταβατικός κανονισμός θα πρέπει να 
προσφέρει στα κράτη μέλη επαρκή χρόνο για να προετοιμάσουν τα αντίστοιχα εθνικά 
στρατηγικά τους σχέδια, καθώς και τις διοικητικές δομές και τις δομές ΤΠ που απαιτούνται 
για την επιτυχή εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου. Ως εκ τούτου, μια επαρκής περίοδος 
μετάβασης που θα τηρεί τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα θα παράσχει την απαραίτητη 
σταθερότητα και ασφάλεια στον γεωργικό τομέα κατά τη μετάβαση προς τη νέα περίοδο 
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προγραμματισμού της ΚΓΠ. 

Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
πραγματοποιούν εκτενείς διαβουλεύσεις με τους γεωργούς και όλους τους σχετικούς 
συμφεροντούχους κατά την προετοιμασία των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ. 
Αναφέρεται ότι οι εργασίες για την ανάπτυξη των στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών 
θα πρέπει να αναληφθούν χωρίς καθυστέρηση για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των 
γεωργών σε νέα περίοδο προγραμματισμού.

Διάρκεια 

Στην πρότασή της, η Επιτροπή πρότεινε μεταβατική περίοδο ενός έτους. Ενώ η εισηγήτρια 
υποστηρίζει καταρχήν αυτή τη διάρκεια, είναι προφανές ότι, λόγω της πολυπλοκότητας και 
της κατάστασης στη διαδικασία λήψης απόφασης για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο και τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, υπάρχει η πιθανότητα να μην επαρκεί μια μεταβατική 
περίοδος ενός έτους. Σύμφωνα με την πρόταση για την ΚΓΠ κατά την περίοδο μετά το 2020, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι τα κράτη μέλη και οι εθνικές διοικήσεις θα χρειαστούν 
τουλάχιστον περιθώριο ενός έτους για την κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει στη συνέχεια περιθώριο αρκετούς μήνες για τη διαδικασία 
έγκρισης. Για τους λόγους αυτούς και αν και συμφωνεί με την αρχή της μεταβατικής 
περιόδου ενός έτους, η εισηγήτρια προτείνει τη θέσπιση διασφάλισης που θα επιτρέψει την 
παράταση της μεταβατικής περιόδου για ένα επιπλέον έτος, εάν χρειαστεί. 

Η προθεσμία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, που τίθεται 
για την ενεργοποίηση της διασφάλισης υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυπλοκότητα της νομοθετικής διαδικασίας και τον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται για την 
επιτυχή εφαρμογή των νέων κανόνων της ΚΓΠ. Κατά τον καθορισμό προθεσμίας συμβατής 
με το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα, η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι το σημείο κατά το 
οποίο επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών αντιπροσωπεύει επαρκή εγγύηση 
προς τα κράτη μέλη για την έναρξη της διαδικασίας προετοιμασίας. Κατά την άποψη της 
εισηγήτριας, η συμφωνία αυτή θα πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Η εισηγήτρια υιοθετεί μια ρεαλιστική προσέγγιση για τον μεταβατικό κανονισμό και 
υπογραμμίζει ότι αυτός θα πρέπει να διαχωρίζεται από τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. 
Κατευθυντήρια αρχή της εισηγήτριας για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης είναι ότι δεν θα 
πρέπει να εισαχθούν νέες πρωτοβουλίες στους μεταβατικούς κανόνες. Βάση της προσέγγισης 
αυτής είναι ότι η εν λόγω νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ εντός 11 μηνών από την υποβολή της 
παρούσας έκθεσης και δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε ρεαλιστικό να ζητείται από τους 
Ευρωπαίους γεωργούς να εφαρμόσουν νέα μέτρα, τα οποία δεν έχουν συζητηθεί πλήρως και 
δεν έχουν εγκριθεί από τους συννομοθέτες πριν από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας. 

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, θα θεσπιστούν νέα μέτρα και κανόνες και η 
Επιτροπή έχει επισημάνει ότι απαιτείται περαιτέρω εξέταση των μέτρων και των κανόνων 
αυτών με βάση την ανακοίνωσή της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που 
δημοσιεύτηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2019. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία αποτελεί σημαντική και γενική πρόταση για τη διαμόρφωση του μακροπρόθεσμου 
μέλλοντος της ευρωπαϊκής γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων. Ωστόσο, η εισηγήτρια 
πιστεύει ότι οι εκτιμήσεις αυτές πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο των προτάσεων 
μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και όχι στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι θα 
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υπήρχε ο κίνδυνος να έχουμε δύο παράλληλες διαδικασίες μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα 
αποτελούσαν σημαντική και δαπανηρή αβεβαιότητα για τους γεωργούς και τον τομέα της 
γεωργίας συνολικά.

Οικοδόμηση της συνέχειας και της δυνατότητας μετάβασης 

Η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου πρέπει να βασίζονται σε ισχύοντες κανόνες και εργαλεία. Όσον αφορά 
τη συνέχιση των ισχυόντων κανόνων της ΚΓΠ, η εισηγήτρια έχει προτείνει τα κράτη μέλη να 
είναι σε θέση να αυξήσουν τη συγχρηματοδότηση τους στον δεύτερο πυλώνα. Είναι 
σημαντικό να επιτραπεί η συνέχιση των τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 
χωρίς περικοπές για τους γεωργούς και τους δικαιούχους. 

Επιπλέον, η δυνατότητα αυτή θα στηρίξει τη δέσμευση των κρατών μελών να διατηρήσουν 
τα περιβαλλοντικά μέτρα τουλάχιστον στο τρέχον επίπεδο, όπως προτείνεται από την 
Επιτροπή. Στην έκθεση προτείνεται ότι τα κράτη μέλη θα έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν 
το πεδίο εφαρμογής των αγροπεριβαλλοντικών και κλιματικών μέτρων τους στο πλαίσιο του 
προγράμματός τους για την αγροτική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Η έκθεση προσαρμόζει τη διαδικασία έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
παράταση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την εισηγήτρια, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς την απόφασή της αν απορρίπτει την παράταση 
των προγραμμάτων, κάτι που θα συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου και της 
συνέχειας των πληρωμών στους γεωργούς εγκαίρως. Αναφέρεται ότι η έγκαιρη και 
λεπτομερής καθοδήγηση για τα κράτη μέλη είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί 
κάθε κίνδυνος για τη σταθερότητα του γεωργικού τομέα.

Στην έκθεση προτείνεται ο εξορθολογισμός της διάρκειας των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που έχουν ήδη εγκριθεί. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου 
και να καταστεί δυνατή η ίση μεταχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών, αυτά θα πρέπει να επιτραπεί να συνεχίσουν αμετάβλητα μέχρι τις 
αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες τους.

Για τα περισσότερα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος ένας 
περιορισμός μέγιστης διάρκειας 3 ετών στις νέες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται το 2021. 
Από την άλλη πλευρά, τα μέτρα για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα δυνάμει του 
άρθρου 28 παράγραφος 5 του κανονισμού 1305/2013 που συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, των οδηγιών για το Natura 2000 ή της εκπλήρωσης του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/842 για τον επιμερισμό των προσπαθειών, εξαρτώνται από τη 
δυνατότητα παροχής μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων για την αποζημίωση των δικαιούχων για 
διατήρηση της γης σύμφωνα με τις προαναφερθείσες νομικές πράξεις. Ως εκ τούτου, το όριο 
των 3 ετών δεν θα πρέπει να ισχύει για τα εν λόγω μέτρα υπό τον όρο ότι τα εν λόγω μέτρα 
θα ενσωματωθούν στο νέο πλαίσιο στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Η εισηγήτρια προτείνει να ακολουθηθεί η λογική της συνέχισης των ισχυόντων κανόνων και 
για τη μεταβατική εθνική ενίσχυση και άλλα παρόμοια συστήματα, τα οποία δεν 
παρατάθηκαν στην πρόταση της Επιτροπής. Η προσέγγιση αυτή θα ακολουθήσει τον γενικό 
στόχο του να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη συνέχιση της στήριξης προς τους γεωργούς και 
άλλους δικαιούχους κατά τη μεταβατική περίοδο και θα επιτρέψει στους αντίστοιχους τομείς 
να προσαρμοστούν. Μέσω της συνέχισης των εν λόγω πληρωμών, μπορούν να 
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εξασφαλιστούν για τους γεωργούς η σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και η ικανότητα 
σχεδιασμού. Η κατάργηση των εν λόγω πληρωμών από τη μια ημέρα στην άλλη θα είχε 
σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο σε διάφορους ευαίσθητους γεωργικούς τομείς στην Ευρώπη. 

Η έκθεση προετοιμάζει το έδαφος για την ομαλότερη μετάβαση στη νέα ΚΓΠ με την αύξηση 
της τεχνικής βοήθειας και την ενθάρρυνση των κρατών μελών να αρχίσουν την προετοιμασία 
των στρατηγικών σχεδίων το συντομότερο δυνατόν. Η μετάβαση σε νέα περίοδο 
προγραμματισμού παρουσιάζει περαιτέρω διοικητικές απαιτήσεις για τις εθνικές διοικήσεις, 
με πιθανό κίνδυνο επιπτώσεων για τους τελικούς δικαιούχους. Ο σημαντικός χαρακτήρας των 
προτεινόμενων αλλαγών στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα απαιτήσει επίσης σημαντικό 
σχεδιασμό και δεσμεύσεις από τον γεωργικό τομέα κατά την εφαρμογή και την επίτευξη των 
στόχων και των φιλοδοξιών. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων που διατίθενται για 
τεχνική βοήθεια κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να αναπτυχθούν 
κατάλληλα τα αναγκαία εργαλεία και μέτρα για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Ένα 
υψηλότερο ποσό τεχνικής βοήθειας θα πρέπει να αντισταθμιστεί μετά τη μεταβατική περίοδο 
και την οικονομική επιβάρυνση να μην την επωμισθούν οι γεωργοί. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Κύριο Norbert Lins
Προεδρία
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τον κανονισμό που αφορά τη θέσπιση ορισμένων 
μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 
2019/0254(COD))

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) προετοιμάζει σήμερα έκθεση επί 
της προτάσεως κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών 
διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021 
(2019/0254(COD)). 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να υποβάλει γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής:

Α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 
2021-2027 η Επιτροπή υπέβαλε, τον Μάιο/Ιούνιο του 2018, σειρά νομοθετικών προτάσεων, 
τομεακών και δημοσιονομικών, συμπεριλαμβανομένων νέων κανονισμών για τη 
μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής μετάβαση στην επόμενη γενιά προγραμμάτων δαπανών 
και καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού 2021-
2027 θα εξαρτηθεί από την έγκαιρη θέσπιση της γενικής νομοθεσίας για το ΠΔΠ, καθώς και 
των βασικών πράξεων για τα αναδιαμορφωμένα χρηματοδοτικά μέσα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις νομοθετικές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
μεγαλύτερο μέρος της τομεακής νομοθεσίας· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής πλήττονται από 
σοβαρές διαδικαστικές καθυστερήσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Συμβούλιο φαίνεται να σημειώνεται πολύ αργή πρόοδος προς 
την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το χρηματoδoτικό πακέτo για το επόμενο ΠΔΠ· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποδέκτες και οι τελικοί δικαιούχοι των κονδυλίων της ΕΕ που 
εφαρμόζουν πραγματικά τις πολιτικές και τα υποκείμενα προγράμματα δεν θα πρέπει να 
ζημιώνονται από νομοθετικές καθυστερήσεις και νομικές αβεβαιότητες·
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από μια έγκυρη νομική βάση, πρέπει να καταρτιστεί μια 
σειρά επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων πριν από την πρώτη Ιανουαρίου 2021 
προκειμένου να δρομολογηθούν οι νέες πολιτικές· 

Ζ: λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 10 
Οκτωβρίου 2019, ψήφισμα με τίτλο «Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι 
πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών», με το οποίο ζητείται ένα δίχτυ 
ασφαλείας υπέρ των δικαιούχων των προγραμμάτων της ΕΕ και καλείται μετ’ επιτάσεως η 
Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ με στόχο να εξασφαλιστεί η 
συνέχεια της χρηματοδότησης σε περίπτωση που καταστεί απαραίτητη η παράταση του 
υφιστάμενου ΠΔΠ· 

Η. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη στήριξη των γεωργών στο πλαίσιο των 
καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων το 2021, θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς νομικές ασυνέπειες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται τροπολογίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
εφαρμογή της εσωτερικής σύγκλισης και η παράταση του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης για το 2021· και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επικαιροποιηθούν, για διάφορα 
προγράμματα, τα ποσά για το έτος 2021·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει σαφώς καθορισμένων εθνικών κονδυλίων πέραν του 
2020, τα κράτη μέλη θα κινδύνευαν να μην είναι σε θέση να αναλάβουν νέες νομικές 
δεσμεύσεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει ορισμένων τεχνικών προσαρμογών, θα σημειωθούν 
ενδεχομένως ασυνέπειες σε σχέση με το αποθεματικό κρίσεων, τις προθεσμίες που συνδέονται 
με την επέκταση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και τις διατάξεις για την 
προχρηματοδότηση· 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών αναγνωρίζοντας τις καθυστερήσεις στις νομικές διαδικασίες και 
επιδιώκοντας μία βιώσιμη μετάβαση από τη μια περίοδο δημοσιονομικού πλαισίου στην 
επόμενη, και έχοντας επίγνωση των κινδύνων για τα κράτη μέλη και τους τελικούς δικαιούχους 
που θα μπορούσαν να προκύψουν από νομικές αβεβαιότητες:

1. Υποστηρίζει τους στόχους του μεταβατικού πακέτου, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, 
ιδίως τη συνέχιση της στήριξης της ΚΓΠ στο πλαίσιο και των δύο πυλώνων το 2021, σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανόνες σε περίπτωση περαιτέρω καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις 
που σχετίζονται με το πακέτο γεωργικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2021-2027· 

2. Ζητεί την ταχεία έγκριση του μεταβατικού κανονισμού· 

3. ζητεί να υπάρξει διαφανής και έγκαιρη ενημέρωση για κάθε αλλαγή που θα επέλθει στις 
νομικές βάσεις της ΚΓΠ οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο στις ετήσιες διαδικασίες του 
προϋπολογισμού για το 2020 και πέραν αυτού·

4. Αναμένει ότι τα εν λόγω μεταβατικά μέτρα δεν θα θίγουν και δεν θα οδηγούν σε πρόσθετες 
καθυστερήσεις στην τομεακή νομοθετική διαδικασία, προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης 
της κοινής γεωργικής πολιτικής. 

Με εκτίμηση,
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Johan Van Overtveldt
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή 
τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 
2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Herbert Dorfmann

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Δεδομένου ότι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020 
βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση, είναι αναγκαίο – για να εξασφαλιστεί ομαλή 
μετάβαση – να εγκριθούν μεταβατικά μέτρα που θα επιτρέπουν να παραταθεί η ισχύς των 
υφιστάμενων κανονισμών μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Οι ισχύοντες κανονισμοί πρέπει να τροποποιηθούν, ιδίως για να συμπεριληφθούν τα 
εφαρμοστέα ποσά/ανώτατα όρια, τα οποία πρέπει να καθοριστούν για το νέο ΠΔΠ 2021-
2027.

Δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει μεταβατική περίοδο 1 έτους, η 
γνωμοδότηση καθιστά δυνατή την παράταση έως το 2022 εάν ο νέος κανονισμός για την 
ΚΓΠ δεν εγκριθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, η περίοδος κοινοποίησης των κρατών μελών παρατείνεται από 10 
σε 20 ημέρες. Όσον αφορά τις νέες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από το 2021, η περίοδος 
που καθορίζεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να διαρκέσει 4 έτη αντί για 3.

Η γνωμοδότηση καθιστά δυνατή τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ για την 
περίοδο 2022-2027 για μέτρα που έχουν ήδη εγκριθεί και αφορούν πληρωμές πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021, σε περίπτωση πλήρους εξάντλησης των κονδυλίων (όπως συνέβη με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1310/2013). Δεδομένου ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός 
του ΕΓΤΑΑ για το 2021 δεν θα είναι από μόνος του επαρκής για τη χρηματοδότηση των 
αναλήψεων υποχρεώσεων από τον προγραμματισμό για την περίοδο 2014-2021, για τις 
οποίες έχουν δαπανηθεί πλήρως οι πιστώσεις του ΕΓΤΑΑ, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
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θέση να διαθέσει πιστώσεις προγραμματισμού για την περίοδο 2022-2027 για νέες αναλήψεις 
υποχρεώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση των αναλήψεων υποχρεώσεων για 
την περίοδο 2014-2021.

Έχει ληφθεί υπόψη η ανάγκη να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός POSEI στο σημερινό επίπεδο 
για τις γαλλικές, ισπανικές και πορτογαλικές ΕΑΠ, καθώς και το αυξημένο ανώτατο όριο για 
το κονδύλιο POSEI για τη Γαλλία, το οποίο δεν αυξάνει το σύνολο του προϋπολογισμού 
POSEI, ούτε αφαιρεί χρηματοδότηση από τις ισπανικές και πορτογαλικές ΕΑΠ. 

Προστίθεται η προσαρμογή των διατάξεων της ΚΟΑ όσον αφορά την επέκταση των κανόνων 
από τις διεπαγγελματικές οργανώσεις των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Η παρέκκλιση 
διασφαλίζει τη διατήρηση της τοπικής παραγωγής, των βιομηχανιών και της απασχόλησης σε 
αγορές που είναι εξαιρετικά περιορισμένες όσον αφορά τις ευκαιρίες.

Σύμφωνα με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ, στόχος της γνωμοδότησης 
είναι να αναφέρεται στο άρθρο σχετικά με το αποθεματικό για τις κρίσεις ότι το αρχικό 
κεφάλαιο του αποθεματικού θα πρέπει να προστεθεί στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ και θα 
πρέπει να εγγραφεί στο αποθεματικό στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού. Επιπλέον, 
για να μη χαθεί το ποσό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί η μεταρρύθμιση της λειτουργίας του 
αποθεματικού για να επιτραπεί η μεταφορά – από το 2021 στα επόμενα έτη – κεφαλαίων που 
δεν έχουν δεσμευθεί.

Τέλος, η επιτροπή επιβεβαιώνει τη θέση που εξέφρασε το ΕΚ στο ψήφισμά του της 14ης 
Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το ΠΔΠ.



PE646.753v02-00 106/163 RR\1204899EL.docx

EL

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) Η Επιτροπή πρότεινε τη σύνδεση 
της ΚΓΠ με τις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»). Βάσει του νέου νομικού 
πλαισίου, η Ένωση πρέπει να ορίσει τις 
βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως 
τους στόχους της ΚΓΠ και τις βασικές 
απαιτήσεις, ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο 
επιτυγχάνουν τους στόχους. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, τα οποία 
πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή και 
να υλοποιηθούν από τα κράτη μέλη.

(2) Η Επιτροπή πρότεινε τη σύνδεση 
της ΚΓΠ με τις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης»). Βάσει του νέου νομικού 
πλαισίου, η Ένωση πρέπει να ορίσει τις 
παραμέτρους πολιτικής, όπως τους 
στόχους της ΚΓΠ και τις βασικές 
απαιτήσεις. Ένα ισχυρό πλαίσιο της 
Ένωσης είναι απαραίτητο για να 
διασφαλιστεί ότι η ΚΓΠ παραμένει κοινή 
πολιτική και να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη θα 
έχουν επίσης μεγαλύτερη ευθύνη όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίον 
επιτυγχάνουν τους στόχους. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, στη βάση εκ 
των προτέρων ανάλυσης και αξιολόγησης 
των αναγκών, τα οποία πρέπει να 
εγκριθούν από την Επιτροπή και να 
υλοποιηθούν από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η συνέχεια και η προβλεψιμότητα 
της στήριξης προς τους γεωργούς μέσω 
της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τη 
σταθερότητα του γεωργικού τομέα, 
καθώς και για τη διατήρηση της 
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ζωτικότητας των αγροτικών περιοχών 
και περιφερειών και για τη συμβολή στην 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Κατά συνέπεια, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι μπορεί να χορηγείται 
στήριξη στους γεωργούς και λοιπούς 
δικαιούχους από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) το 2021, η Ένωση θα 
πρέπει να συνεχίσει να χορηγεί την εν 
λόγω στήριξη για ένα ακόμη έτος 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει 
το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο 
καλύπτει την περίοδο από το 2014 έως το 
2020. Το ισχύον νομικό πλαίσιο 
καθορίζεται ιδίως στους 
κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1303/20137, 
(ΕΕ) αριθ. 1305/20138, 
(ΕΕ) αριθ. 1306/20139, 
(ΕΕ) αριθ. 1307/201310, 
(ΕΕ) αριθ. 1308/201311, 
(ΕΕ) αριθ. 228/201312 και 
(ΕΕ) αριθ. 229/201313 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση από τα υφιστάμενα καθεστώτα 
στήριξης στο νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο 
καλύπτει την περίοδο από 
1ης Ιανουαρίου 2022, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες για τη ρύθμιση του 
τρόπου με τον οποίο θα ενσωματωθούν 
στο νέο νομικό πλαίσιο ορισμένα είδη 
στήριξης που χορηγούνται σε πολυετή 
βάση.

(4) Κατά συνέπεια, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι μπορεί να χορηγείται 
στήριξη στους γεωργούς και λοιπούς 
δικαιούχους από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) το 2021, η Ένωση θα 
πρέπει να συνεχίσει να χορηγεί την εν 
λόγω στήριξη για ένα ή, όπου απαιτείται, 
δύο ακόμη έτη, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ορίζει το ισχύον νομικό 
πλαίσιο, το οποίο καλύπτει την περίοδο 
από το 2014 έως το 2020. Το ισχύον 
νομικό πλαίσιο καθορίζεται ιδίως στους 
κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1303/20137, 
(ΕΕ) αριθ. 1305/20138, 
(ΕΕ) αριθ. 1306/20139, 
(ΕΕ) αριθ. 1307/201310, 
(ΕΕ) αριθ. 1308/201311, 
(ΕΕ) αριθ. 228/201312 και 
(ΕΕ) αριθ. 229/201313 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση από τα υφιστάμενα καθεστώτα 
στήριξης στο νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο 
καλύπτει την περίοδο από 
1ης Ιανουαρίου 2022, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες για τη ρύθμιση του 
τρόπου με τον οποίο θα ενσωματωθούν 
στο νέο νομικό πλαίσιο ορισμένα είδη 
στήριξης που χορηγούνται σε πολυετή 
βάση.

__________________ __________________
7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
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περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

9 Κανονισμός (ΕΕ) 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).

9 Κανονισμός (ΕΕ) 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).

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 608).

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 608).

11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 671)

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 671)

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για 
τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη 
γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
της Ένωσης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, 
σ. 23).

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για 
τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη 
γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
της Ένωσης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, 
σ. 23).

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων 
για τη γεωργία στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, 
σ. 41).

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων 
για τη γεωργία στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, 
σ. 41).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένου ότι η Ένωση θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να στηρίζει την 
αγροτική ανάπτυξη το 2021, τα κράτη 
μέλη που διατρέχουν αποδεδειγμένα τον 
κίνδυνο να εξαντληθούν τα κονδύλια και 
να μην μπορέσουν να αναλάβουν νέες 
νομικές δεσμεύσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα, αφενός, να 
παρατείνουν τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης ή ορισμένα από τα 
οικεία περιφερειακά προγράμματα 

(5) Δεδομένου ότι η Ένωση θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να στηρίζει την 
αγροτική ανάπτυξη κατά τη μεταβατική 
περίοδο, τα κράτη μέλη που χρειάζονται 
αποδεδειγμένα κονδύλια για να αναλάβουν 
νέες νομικές δεσμεύσεις για όλα ή 
ορισμένα μέτρα και τις συνακόλουθες 
δαπάνες σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα, αφενός, να 
παρατείνουν τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης ή ορισμένα από τα 
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αγροτικής ανάπτυξης που υποστηρίζονται 
από το ΕΓΤΑΑ έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2021 και, αφετέρου, να 
χρηματοδοτήσουν αυτά τα προγράμματα 
που θα λάβουν παράταση από τα 
αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού 
για το έτος 2021. Τα προγράμματα που θα 
παραταθούν θα πρέπει να αποσκοπούν στη 
διατήρηση του ίδιου τουλάχιστον 
συνολικού επιπέδου φιλοδοξίας όσον 
αφορά το περιβάλλον και το κλίμα.

οικεία περιφερειακά προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης που υποστηρίζονται 
από το ΕΓΤΑΑ έως το τέλος της 
μεταβατικής περιόδου και, αφετέρου, να 
χρηματοδοτήσουν αυτά τα προγράμματα 
που θα λάβουν παράταση από τα 
αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού 
για το συγκεκριμένο έτος. Τα 
προγράμματα που θα παραταθούν θα 
πρέπει να αποσκοπούν στη διατήρηση του 
ίδιου τουλάχιστον συνολικού επιπέδου 
φιλοδοξίας όσον αφορά το περιβάλλον και 
το κλίμα.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη 
μέλη ενδέχεται να εξακολουθούν να 
διαθέτουν κονδύλια που χορηγήθηκαν από 
την Ένωση κατά τα προηγούμενα έτη, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να μην παρατείνουν τα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ή να 
μην παρατείνουν ορισμένα από τα οικεία 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης. Τα συγκεκριμένα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ για το 2021 
ή το μέρος των κονδυλίων του 
προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ που 
αντιστοιχεί στα περιφερειακά 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
δεν έχουν παραταθεί στα χρηματοδοτικά 
κονδύλια για τα έτη 2022 έως 2025 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) …/… του 
Συμβουλίου [κανονισμός για τον 
καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου για την περίοδο 2021-2027]14.

(6) Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη 
μέλη ενδέχεται να εξακολουθούν να 
διαθέτουν κονδύλια που χορηγήθηκαν από 
την Ένωση κατά τα προηγούμενα έτη, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να μην παρατείνουν τα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ή να 
μην παρατείνουν ορισμένα από τα οικεία 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης ή να συμπληρώσουν τα 
εναπομείναντα κονδύλια με τμήμα των 
χορηγήσεων για τα έτη της μεταβατικής 
περιόδου ανάλογα με την περίπτωση. Τα 
συγκεκριμένα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού του 
ΕΓΤΑΑ για τα έτη της μεταβατικής 
περιόδου ή το μέρος των κονδυλίων του 
προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ που δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την παράταση των 
οικείων προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης στα χρηματοδοτικά κονδύλια 
για τα υπόλοιπα έτη της περιόδου 
προγραμματισμού σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) …/… του Συμβουλίου 
[κανονισμός για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
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την περίοδο 2021-2027]14.

__________________ __________________
14 Κανονισμός για το ΠΔΠ, ΕΕ L της , σ. . 14 Κανονισμός για το ΠΔΠ, ΕΕ L της , σ. .

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να μπορέσει η Επιτροπή να 
παράσχει τον απαραίτητο δημοσιονομικό 
σχεδιασμό και τις αντίστοιχες 
προσαρμογές των ετήσιων κατανομών της 
στήριξης της Ένωσης που προβλέπονται 
στο παράρτημα του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν την 
Επιτροπή σε σύντομο χρονικό διάστημα 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού αν αποφάσισαν να 
παρατείνουν τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης και, σε περίπτωση 
περιφερειακών προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, ποια εξ αυτών των 
προγραμμάτων αποφάσισαν να 
παρατείνουν και, συνακόλουθα, ποιο 
αντίστοιχο ποσό των κονδυλίων του 
προϋπολογισμού για το 2021 δεν θα 
μεταφερθεί στα επόμενα έτη.

(7) Για να μπορέσει η Επιτροπή να 
παράσχει τον απαραίτητο δημοσιονομικό 
σχεδιασμό και τις αντίστοιχες 
προσαρμογές των ετήσιων κατανομών της 
στήριξης της Ένωσης που προβλέπονται 
στο παράρτημα του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν την 
Επιτροπή σε σύντομο χρονικό διάστημα 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού αν αποφάσισαν να 
παρατείνουν τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης και, σε περίπτωση 
περιφερειακών προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, ποια εξ αυτών των 
προγραμμάτων αποφάσισαν να 
παρατείνουν και αν σκοπεύουν να τα 
χρηματοδοτήσουν εν μέρει με υπόλοιπα 
κονδυλίων για την προηγούμενη 
κατανομή του προϋπολογισμού, και, 
συνακόλουθα, ποιο αντίστοιχο ποσό των 
κονδυλίων του προϋπολογισμού για τα έτη 
της μεταβατικής περιόδου δεν θα 
μεταφερθεί στα επόμενα έτη.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 θεσπίζει τους κοινούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στο ΕΓΤΑΑ 

(8) Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 θεσπίζει τους κοινούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στο ΕΓΤΑΑ 
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και σε ορισμένα άλλα ταμεία, τα οποία 
λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου. 
Ο συγκεκριμένος κανονισμός θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στα 
προγράμματα που υποστηρίζονται από το 
ΕΓΤΑΑ για την περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020, καθώς και στα προγράμματα 
που υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ και 
για τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν 
να παρατείνουν την εν λόγω περίοδο έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Για αυτά τα 
κράτη μέλη, το σύμφωνο εταιρικής σχέσης 
που καταρτίστηκε για την περίοδο από την 
1η Ιανουαρίου 2014 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα πρέπει 
να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως 
στρατηγικό έγγραφο από τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή όσον αφορά την 
υλοποίηση της στήριξης που χορηγείται 
από το ΕΓΤΑΑ για το έτος 
προγραμματισμού 2021.

και σε ορισμένα άλλα ταμεία, τα οποία 
λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου. 
Ο συγκεκριμένος κανονισμός θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στα 
προγράμματα που υποστηρίζονται από το 
ΕΓΤΑΑ για την περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020, καθώς και στα προγράμματα 
που υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ και 
για τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν 
να παρατείνουν την εν λόγω περίοδο έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2021 ή, κατά 
περίπτωση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 
Για αυτά τα κράτη μέλη, το σύμφωνο 
εταιρικής σχέσης που καταρτίστηκε για 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα 
πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως 
στρατηγικό έγγραφο από τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή όσον αφορά την 
υλοποίηση της στήριξης που χορηγείται 
από το ΕΓΤΑΑ για το έτος 
προγραμματισμού 2021 ή, κατά 
περίπτωση, το έτος προγραμματισμού 
2022.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και ο 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 807/2014 της Επιτροπής16 
προβλέπουν ότι οι δαπάνες για ορισμένες 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί δυνάμει ορισμένων κανονισμών 
βάσει των οποίων χορηγούνταν στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης πριν από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει 
να συνεχίσουν να καταβάλλονται από το 
ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 υπό 
ορισμένους όρους. Οι εν λόγω δαπάνες θα 

(10) Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και ο 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 807/2014 της Επιτροπής16 
προβλέπουν ότι οι δαπάνες για ορισμένες 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί δυνάμει ορισμένων κανονισμών 
βάσει των οποίων χορηγούνταν στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης πριν από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει 
να συνεχίσουν να καταβάλλονται από το 
ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 υπό 
ορισμένους όρους. Οι εν λόγω δαπάνες θα 
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πρέπει επίσης να συνεχίσουν να είναι 
επιλέξιμες για τη διάρκεια της αντίστοιχης 
νομικής δέσμευσης υπό τους ίδιους όρους 
κατά το έτος προγραμματισμού 2021. Για 
λόγους νομικής σαφήνειας και ασφάλειας 
δικαίου, θα πρέπει επίσης να 
αποσαφηνιστεί ότι οι νομικές δεσμεύσεις 
που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο μέτρων 
που αντιστοιχούν σε μέτρα του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 στα 
οποία εφαρμόζεται το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου θα 
πρέπει να υπόκεινται σε αυτό το 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου, καθώς και ότι οι πληρωμές που 
σχετίζονται με αυτές τις νομικές 
δεσμεύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται 
από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου 
του επόμενου ημερολογιακού έτους.

πρέπει επίσης να συνεχίσουν να είναι 
επιλέξιμες για τη διάρκεια της αντίστοιχης 
νομικής δέσμευσης υπό τους ίδιους όρους 
κατά το έτος προγραμματισμού 2021 ή, 
κατά περίπτωση, το έτος 
προγραμματισμού 2022. Για λόγους 
νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, 
θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί ότι οι 
νομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται 
στο πλαίσιο μέτρων που αντιστοιχούν σε 
μέτρα του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 στα 
οποία εφαρμόζεται το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου θα 
πρέπει να υπόκεινται σε αυτό το 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου, καθώς και ότι οι πληρωμές που 
σχετίζονται με αυτές τις νομικές 
δεσμεύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται 
από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου 
του επόμενου ημερολογιακού έτους.

__________________ __________________
15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων 
μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και 
την κατανομή τους για το έτος 2014 και 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή 
τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 865).

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων 
μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και 
την κατανομή τους για το έτος 2014 και 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή 
τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 865).

16 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, της 
11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

16 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, της 
11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων 
(ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 1).

Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων 
(ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 1).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ που πρέπει να 
καταρτίσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το νέο νομικό πλαίσιο θα τεθούν σε 
εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022, θα 
πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικοί κανόνες 
για τη ρύθμιση της μετάβασης από τα 
υφιστάμενα καθεστώτα στήριξης στο νέο 
νομικό πλαίσιο, και ιδίως στον 
κανονισμό (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18 
[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ].

(14) Δεδομένου ότι τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ που πρέπει να 
καταρτίσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το νέο νομικό πλαίσιο θα τεθούν σε 
εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022 ή 
από την 1η Ιανουαρίου 2023, κατά 
περίπτωση, θα πρέπει να θεσπιστούν 
μεταβατικοί κανόνες για τη ρύθμιση της 
μετάβασης από τα υφιστάμενα καθεστώτα 
στήριξης στο νέο νομικό πλαίσιο, και ιδίως 
στον κανονισμό (ΕΕ) …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18 [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]. Σύμφωνα με 
τις αρχές που καθορίζονται στον 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την 
εταιρική σχέση, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων, 
σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, της 
υλοποίησης, της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησης των μεταβατικών 
μέτρων και προγραμμάτων.

__________________ __________________
18 Κανονισμός (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ] (ΕΕ L … 
της …, σ. …).

18 Κανονισμός (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ] (ΕΕ L … 
της …, σ. …).

Τροπολογία 10
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά το καθεστώς 
ενίσχυσης στον τομέα του ελαιολάδου και 
των επιτραπέζιων ελιών, τα υφιστάμενα 
προγράμματα εργασιών που 
καταρτίστηκαν για την περίοδο από την 
1η Απριλίου 2018 έως την 31η Μαρτίου 
2021 θα πρέπει να παραταθούν έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021. Σε ό,τι αφορά τα 
καθεστώτα ενισχύσεων στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την 
τροποποίηση ή την αντικατάσταση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

(17) Όσον αφορά το καθεστώς 
ενίσχυσης στον τομέα του ελαιολάδου και 
των επιτραπέζιων ελιών, τα υφιστάμενα 
προγράμματα εργασιών που 
καταρτίστηκαν για την περίοδο από την 
1η Απριλίου 2018 έως την 31η Μαρτίου 
2021 θα πρέπει να παραταθούν έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021 ή, κατά περίπτωση, 
έως το έτος προγραμματισμού 2022. Σε 
ό,τι αφορά τα καθεστώτα ενισχύσεων στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη 
δυνατότητα τροποποίησης ή 
αντικατάστασης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
συνέχεια όσον αφορά τα καθεστώτα 
ενισχύσεων στον αμπελοοινικό τομέα και 
τον τομέα της μελισσοκομίας, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες που να καθιστούν 
δυνατή τη συνέχιση της εφαρμογής αυτών 
των καθεστώτων ενισχύσεων μέχρι το 
τέλος των αντίστοιχων περιόδων 
προγραμματισμού τους. Συνεπώς, για αυτή 
την περίοδο, ορισμένες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται όσον αφορά δαπάνες που 
πραγματοποιούνται και πληρωμές που 
καταβάλλονται για πράξεις που 
υλοποιούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2021 και μέχρι το τέλος 
αυτών των καθεστώτων ενισχύσεων.

(18) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
συνέχεια όσον αφορά τα καθεστώτα 
ενισχύσεων στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, στον αμπελοοινικό 
τομέα και τον τομέα της μελισσοκομίας, 
θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που να 
καθιστούν δυνατή τη συνέχιση της 
εφαρμογής αυτών των καθεστώτων 
ενισχύσεων μέχρι το τέλος των 
αντίστοιχων περιόδων προγραμματισμού 
τους. Συνεπώς, για αυτή την περίοδο, 
ορισμένες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται όσον αφορά δαπάνες που 
πραγματοποιούνται και πληρωμές που 
καταβάλλονται για πράξεις που 
υλοποιούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2021 ή, κατά περίπτωση, 
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μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022 και μέχρι 
το τέλος αυτών των καθεστώτων 
ενισχύσεων και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να στηρίζει την τοπική ανάπτυξη με 
την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
που δρομολογείται σύμφωνα με τους νέους 
κανόνες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) XXXX/XXXX [νέος 
ΚΚΔ]. Ωστόσο, προκειμένου να αποτραπεί 
το ενδεχόμενο ύπαρξης μη δαπανηθέντων 
πόρων για την τοπική ανάπτυξη με την 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
κατά το έτος προγραμματισμού 2021, τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
παρατείνουν τα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021 και κάνουν επίσης 
χρήση της δυνατότητας να μεταφέρουν 
ποσά από τις άμεσες ενισχύσεις στην 
αγροτική ανάπτυξη θα πρέπει να μπορούν 
να εφαρμόζουν το ελάχιστο ποσοστό 
διάθεσης ύψους 5 % για την τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων μόνο στη συνεισφορά του 
ΕΓΤΑΑ στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης που παρατείνονται έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021, που υπολογίζεται 
προτού πραγματοποιηθεί η μεταφορά των 
ποσών από τις άμεσες ενισχύσεις.

(20) Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να στηρίζει την τοπική ανάπτυξη με 
την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
που δρομολογείται σύμφωνα με τους νέους 
κανόνες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) XXXX/XXXX [νέος 
ΚΚΔ]. Ωστόσο, προκειμένου να αποτραπεί 
το ενδεχόμενο ύπαρξης μη δαπανηθέντων 
πόρων για την τοπική ανάπτυξη με την 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
κατά το έτος προγραμματισμού 2021 ή, 
κατά περίπτωση, το έτος 
προγραμματισμού 2022, τα κράτη μέλη 
που αποφασίζουν να παρατείνουν τα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2021 και κάνουν 
επίσης χρήση της δυνατότητας να 
μεταφέρουν ποσά από τις άμεσες 
ενισχύσεις στην αγροτική ανάπτυξη θα 
πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν το 
ελάχιστο ποσοστό διάθεσης ύψους 5 % για 
την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων μόνο στη συνεισφορά 
του ΕΓΤΑΑ στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης που παρατείνονται έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021 ή, κατά περίπτωση, 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, που 
υπολογίζεται προτού πραγματοποιηθεί η 
μεταφορά των ποσών από τις άμεσες 
ενισχύσεις.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για να εξασφαλιστεί συνέχεια κατά 
τη μεταβατική περίοδο, το αποθεματικό 
για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα θα 
πρέπει να διατηρηθεί για το 2021 και θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί το σχετικό ποσό 
του αποθεματικού για το 2021.

(21) Για να εξασφαλιστεί συνέχεια κατά 
τη μεταβατική περίοδο, το αποθεματικό 
για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα θα 
πρέπει να διατηρηθεί για το 2021 ή, κατά 
περίπτωση, για το 2022, και θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί το σχετικό ποσό του 
αποθεματικού για το 2021 και, κατά 
περίπτωση, για το 2022.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Όσον αφορά τις ρυθμίσεις 
προχρηματοδότησης από το ΕΓΤΑΑ, θα 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι, αν τα κράτη 
μέλη αποφασίσουν να παρατείνουν την 
περίοδο 2014-2020 έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2021, αυτό δεν θα πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση 
πρόσθετης προχρηματοδότησης για τα 
σχετικά προγράμματα.

(22) Όσον αφορά τις ρυθμίσεις 
προχρηματοδότησης από το ΕΓΤΑΑ, θα 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι, αν τα κράτη 
μέλη αποφασίσουν να παρατείνουν την 
περίοδο 2014-2020 έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2021 ή, κατά περίπτωση, 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, αυτό δεν θα 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση 
πρόσθετης προχρηματοδότησης για τα 
σχετικά προγράμματα.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει επί του παρόντος υποχρέωση 
κοινοποίησης για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις αποφάσεις τους και το 
εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης για το 
μέρος του ποσού των άμεσων ενισχύσεων 
που πρέπει να χορηγηθούν σε γεωργό για 
ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος το οποίο 

(23) Το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει επί του παρόντος υποχρέωση 
κοινοποίησης για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις αποφάσεις τους και το 
εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης για το 
μέρος του ποσού των άμεσων ενισχύσεων 
που πρέπει να χορηγηθούν σε γεωργό για 
ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος το οποίο 



PE646.753v02-00 118/163 RR\1204899EL.docx

EL

υπερβαίνει τις 150 000 EUR μόνο για τα 
έτη 2015 έως 2020. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέχιση του υφιστάμενου 
συστήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να κοινοποιούν τις αποφάσεις τους 
και το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης για 
το ημερολογιακό έτος 2021.

υπερβαίνει τις 150 000 EUR μόνο για τα 
έτη 2015 έως 2020. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέχιση του υφιστάμενου 
συστήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να κοινοποιούν τις αποφάσεις τους 
και το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης για 
το ημερολογιακό έτος 2021 και, κατά 
περίπτωση, για το ημερολογιακό έτος 
2022.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 παρέχει 
στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν κονδύλια μεταξύ άμεσων 
ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης όσον 
αφορά τα ημερολογιακά έτη 2014 έως 
2020. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να ακολουθούν τη 
δική τους στρατηγική, η ευελιξία μεταξύ 
πυλώνων θα πρέπει να αφορά επίσης το 
ημερολογιακό έτος 2021 (ήτοι το 
οικονομικό έτος 2022).

(24) Το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 παρέχει 
στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν κονδύλια μεταξύ άμεσων 
ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης όσον 
αφορά τα ημερολογιακά έτη 2014 έως 
2020. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να ακολουθούν τη 
δική τους στρατηγική, η ευελιξία μεταξύ 
πυλώνων θα πρέπει να αφορά επίσης το 
ημερολογιακό έτος 2021 (ήτοι το 
οικονομικό έτος 2022) και, κατά 
περίπτωση, το ημερολογιακό έτος 2022 
(ήτοι το οικονομικό έτος 2023).

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να μπορέσει η Επιτροπή να 
καθορίσει τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια 
σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1, 
το άρθρο 36 παράγραφος 4, το άρθρο 42 
παράγραφος 2, το άρθρο 47 παράγραφος 3, 
το άρθρο 49 παράγραφος 2, το άρθρο 51 
παράγραφος 4 και το άρθρο 53 
παράγραφος 7 του 

(25) Για να μπορέσει η Επιτροπή να 
καθορίσει τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια 
σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1, 
το άρθρο 36 παράγραφος 4, το άρθρο 42 
παράγραφος 2, το άρθρο 47 παράγραφος 3, 
το άρθρο 49 παράγραφος 2, το άρθρο 51 
παράγραφος 4 και το άρθρο 53 
παράγραφος 7 του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, είναι 
αναγκαίο τα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν 
τις αποφάσεις τους σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά κονδύλια ανά καθεστώς για 
το ημερολογιακό έτος 2021 έως την 
1η Αυγούστου 2020.

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, είναι 
αναγκαίο τα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν 
τις αποφάσεις τους σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά κονδύλια ανά καθεστώς για 
το ημερολογιακό έτος 2021 έως την 
1η Αυγούστου 2020 και, κατά περίπτωση, 
τις αποφάσεις τους σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά κονδύλια ανά καθεστώς 
για το ημερολογιακό έτος 2022 έως την 
1η Αυγούστου 2021.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν 
τη μεταβατική εθνική ενίσχυση κατά την 
περίοδο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Σύμφωνα με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο, τα κράτη μέλη κοινοποίησαν το 
2014 τις αποφάσεις τους έως και το 
ημερολογιακό έτος 2020 σχετικά με την 
κατανομή του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 
μεταξύ των περιφερειών και τις πιθανές 
ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις για την 
περίοδο που καλύπτει ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
κοινοποιήσουν επίσης αυτές τις αποφάσεις 
για το ημερολογιακό έτος 2021.

(27) Σύμφωνα με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο, τα κράτη μέλη κοινοποίησαν το 
2014 τις αποφάσεις τους έως και το 
ημερολογιακό έτος 2020 σχετικά με την 
κατανομή του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 
μεταξύ των περιφερειών και τις πιθανές 
ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις για την 
περίοδο που καλύπτει ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
κοινοποιήσουν επίσης αυτές τις αποφάσεις 
για το ημερολογιακό έτος 2021 και, κατά 
περίπτωση, για το ημερολογιακό έτος 
2022.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Ο μηχανισμός εσωτερικής 
σύγκλισης είναι η βασική διαδικασία για 
την πιο δίκαιη κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών. Η ύπαρξη σημαντικών ατομικών 
διαφορών βάσει παλαιών ιστορικών 
αναφορών καθίσταται ολοένα και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθεί. Στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, το 
βασικό μοντέλο της εσωτερικής σύγκλισης 
συνίσταται στην εφαρμογή από τα κράτη 
μέλη ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσοστού για 
όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, από το 2015. 
Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ομαλότερη 
μετάβαση σε μια ενιαία αξία, προβλέφθηκε 
παρέκκλιση η οποία παρέχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα να διαφοροποιούν τις 
αξίες των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
εφαρμόζοντας μερική σύγκλιση, η οποία 
αποκαλείται επίσης «μοντέλο σήραγγας», 
μεταξύ του 2015 και του 2019. Ορισμένα 
κράτη μέλη έκαναν χρήση αυτής της 
παρέκκλισης. Για να συνεχιστεί η 
διαδικασία προς μια πιο δίκαιη κατανομή 
των άμεσων ενισχύσεων, τα κράτη μέλη 
μπορούν να συγκλίνουν περαιτέρω προς 
έναν εθνικό ή περιφερειακό μέσο όρο μετά 
το 2019 αντί να υιοθετήσουν ενιαίο 
κατ’ αποκοπήν ποσοστό ή να διατηρήσουν 
την αξία των δικαιωμάτων στο επίπεδο 
του 2019. Θα πρέπει να κοινοποιούν 
ετησίως την απόφασή τους για το επόμενο 
έτος.

(28) Ο μηχανισμός εσωτερικής 
σύγκλισης είναι η βασική διαδικασία για 
την πιο δίκαιη κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών. Η ύπαρξη σημαντικών ατομικών 
διαφορών βάσει παλαιών ιστορικών 
αναφορών καθίσταται ολοένα και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθεί. Στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, το 
βασικό μοντέλο της εσωτερικής σύγκλισης 
συνίσταται στην εφαρμογή από τα κράτη 
μέλη ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσοστού για 
όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, από το 2015. 
Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ομαλότερη 
μετάβαση σε μια ενιαία αξία, προβλέφθηκε 
παρέκκλιση η οποία παρέχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα να διαφοροποιούν τις 
αξίες των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
εφαρμόζοντας μερική σύγκλιση, η οποία 
αποκαλείται επίσης «μοντέλο σήραγγας», 
μεταξύ του 2015 και του 2019. Ορισμένα 
κράτη μέλη έκαναν χρήση αυτής της 
παρέκκλισης. Για να συνεχιστεί η 
διαδικασία προς μια πιο δίκαιη κατανομή 
των άμεσων ενισχύσεων, τα κράτη μέλη 
μπορούν να συγκλίνουν περαιτέρω προς 
έναν εθνικό ή περιφερειακό μέσο όρο μετά 
το 2019 αντί να υιοθετήσουν ενιαίο 
κατ’ αποκοπήν ποσοστό. Θα πρέπει να 
κοινοποιούν ετησίως την απόφασή τους 
για το επόμενο έτος.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το άρθρο 30 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει ότι οι ετήσιες σταδιακές 
τροποποιήσεις της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που χορηγούνται από το 
απόθεμα πρέπει να αντανακλούν τα ετήσια 
στάδια του εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω 
κανονισμού, αντικατοπτρίζοντας μια 
«πολυετή» διαχείριση του αποθέματος. Οι 
κανόνες αυτοί θα πρέπει να 
προσαρμοστούν έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τη δυνατότητα 
τροποποίησης τόσο της αξίας όλων των 
χορηγούμενων δικαιωμάτων όσο και του 
αποθέματος με στόχο την προσαρμογή σε 
αλλαγές στο ποσό που προβλέπεται στο εν 
λόγω παράρτημα ΙΙ μεταξύ δύο ετών. 
Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη που δεν 
έχουν επιτύχει κατ’ αποκοπήν ποσοστό 
μέχρι το 2019, η εσωτερική σύγκλιση 
υλοποιείται σε ετήσια βάση. Για τα 
ημερολογιακά έτη 2020 και 2021, θα 
πρέπει να καθοριστεί κατά το έτος 
χορήγησης μόνο η αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης του τρέχοντος έτους. Η 
μοναδιαία άξια των δικαιωμάτων που 
χορηγούνται από το απόθεμα σε ένα 
δεδομένο έτος θα πρέπει να υπολογίζεται 
έπειτα από πιθανή προσαρμογή του 
αποθέματος σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού. Σε 
οποιοδήποτε μεταγενέστερο έτος, η αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
χορηγούνται από το απόθεμα θα πρέπει να 
προσαρμόζεται σύμφωνα με το εν λόγω 
άρθρο 22 παράγραφος 5.

(29) Το άρθρο 30 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει ότι οι ετήσιες σταδιακές 
τροποποιήσεις της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που χορηγούνται από το 
απόθεμα πρέπει να αντανακλούν τα ετήσια 
στάδια του εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω 
κανονισμού, αντικατοπτρίζοντας μια 
«πολυετή» διαχείριση του αποθέματος. Οι 
κανόνες αυτοί θα πρέπει να 
προσαρμοστούν έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τη δυνατότητα 
τροποποίησης τόσο της αξίας όλων των 
χορηγούμενων δικαιωμάτων όσο και του 
αποθέματος με στόχο την προσαρμογή σε 
αλλαγές στο ποσό που προβλέπεται στο εν 
λόγω παράρτημα ΙΙ μεταξύ δύο ετών. 
Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη που δεν 
έχουν επιτύχει κατ’ αποκοπήν ποσοστό 
μέχρι το 2019, η εσωτερική σύγκλιση 
υλοποιείται σε ετήσια βάση. Για τα 
ημερολογιακά έτη 2020 και 2021 και, 
κατά περίπτωση, το ημερολογιακό έτος 
2022, θα πρέπει να καθοριστεί κατά το 
έτος χορήγησης μόνο η αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης του τρέχοντος 
έτους. Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων 
που χορηγούνται από το απόθεμα σε ένα 
δεδομένο έτος θα πρέπει να υπολογίζεται 
έπειτα από πιθανή προσαρμογή του 
αποθέματος σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού. Σε 
οποιοδήποτε μεταγενέστερο έτος, η αξία 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
χορηγούνται από το απόθεμα θα πρέπει να 
προσαρμόζεται σύμφωνα με το εν λόγω 
άρθρο 22 παράγραφος 5.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Το άρθρο 36 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει την εφαρμογή του καθεστώς 
ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο κανονισμός 
(ΕΕ) …/… για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ] παρέχει στα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να εφαρμόζουν βασική 
εισοδηματική στήριξη με τους ίδιους 
όρους, δηλαδή χωρίς τη χορήγηση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης βάσει ιστορικών 
αναφορών. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να 
καταστεί δυνατή η παράταση του ΚΕΣΕ το 
2021.

(30) Το άρθρο 36 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
προβλέπει την εφαρμογή του καθεστώς 
ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο κανονισμός 
(ΕΕ) …/… για το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ [κανονισμός για το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ] παρέχει στα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να εφαρμόζουν βασική 
εισοδηματική στήριξη με τους ίδιους 
όρους, δηλαδή χωρίς τη χορήγηση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης βάσει ιστορικών 
αναφορών. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να 
καταστεί δυνατή η παράταση του ΚΕΣΕ το 
2021 και, κατά περίπτωση, το 2022.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Λόγω της γεωγραφικής τους 
θέσης (μεγάλη απόσταση, νησιωτικός 
χαρακτήρας, μικρή έκταση, δύσκολη 
μορφολογία και κλίμα), οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζουν 
ειδικά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα 
σχετικά με την προμήθεια τροφίμων και 
γεωργικών προϊόντων που είναι 
απαραίτητα για την κατανάλωση ή τη 
γεωργική παραγωγή. Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 228/2013 θέσπισε ειδικά μέτρα στον 
γεωργικό τομέα για την αντιμετώπιση 
των δυσχερειών που προκαλούνται από 
την ιδιαίτερη κατάσταση αυτών των 
περιοχών, που αναφέρονται στο άρθρο 
349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Επιπλέον, οι τροποποιήσεις των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 229/2013 θα πρέπει να 
εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2021 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
…/…[κανονισμός για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2021-2027],

(34) Τα χρηματοδοτικά κονδύλια που 
προβλέπονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 228/2013 και στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 229/2013 θα πρέπει να 
εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2021 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
…/…[κανονισμός για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2021-2027],

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις 
που αναγνωρίζονται δυνάμει του άρθρου 
157 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
αποτελούν βασικούς παράγοντες για την 
ανάπτυξη διαφοροποιημένων γεωργικών 
τομέων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
ιδίως στους τομείς της κτηνοτροφίας. 
Λόγω του μικρού τους μεγέθους και του 
νησιωτικού τους χαρακτήρα, οι τοπικές 
αγορές των εξόχως απόκεντρων περιοχών 
είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στις 
διακυμάνσεις των τιμών που συνδέονται 
με τις ροές των εισαγωγών από την 
υπόλοιπη Ένωση ή από τρίτες χώρες. Οι 
εν λόγω διεπαγγελματικές οργανώσεις 
συγκεντρώνουν το σύνολο των φορέων 
εκμετάλλευσης, από όλα τα στάδια της 
αγοράς, που δραστηριοποιούνται σε 
αυτήν και, υπό αυτή την ιδιότητα, θέτουν 
σε εφαρμογή συλλογικές δράσεις που 
επιτρέπουν στην τοπική παραγωγή να 
παραμείνει ανταγωνιστική στην αγορά 
της, ιδίως μέσω δράσεων συλλογής 
δεδομένων ή διάδοσης πληροφοριών. Για 
τον σκοπό αυτόν, κατά παρέκκλιση από 
τα άρθρα 28, 29 και 110 της ΣΛΕΕ και με 
την επιφύλαξη των άρθρων 164 και 165 
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του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το 
οικείο κράτος μέλος, στο πλαίσιο 
εκτεταμένων διεπαγγελματικών 
συμφωνιών, πρέπει να μπορεί, κατόπιν 
διαβουλεύσεων των εμπλεκόμενων 
φορέων, να καθιστά υπεύθυνους τους 
μεμονωμένους οικονομικούς παράγοντες 
ή τους ομίλους φορέων που δεν είναι μέλη 
της οργάνωσης, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά, 
χωρίς διάκριση της προέλευσής τους, 
μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις που τα 
έσοδα των εν λόγω συνεισφορών 
χρηματοδοτούν δράσεις υπέρ της 
διατήρησης μόνο της τοπικής παραγωγής 
ή όταν οι εν λόγω συνεισφορές 
εισπράττονται σε διαφορετικό εμπορικό 
στάδιο.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1
1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ως «μεταβατική περίοδος» 
νοείται η περίοδος που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2021 και λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου 2021.
2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
μόνο στην περίπτωση που η πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 
έως 2027 και η 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 
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Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και με 
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, δεν έχουν εγκριθεί και 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 30 
Οκτωβρίου 2020, η μεταβατική περίοδος 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού παρατείνεται έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2022.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τα κράτη 
μέλη που διατρέχουν τον κίνδυνο, λόγω 
έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων, να μην 
είναι σε θέση να αναλάβουν νέες νομικές 
δεσμεύσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, μπορούν 
να παρατείνουν την περίοδο που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τα κράτη 
μέλη που διατρέχουν τον κίνδυνο, λόγω 
έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων, να μην 
είναι σε θέση να αναλάβουν νέες νομικές 
δεσμεύσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, μπορούν 
να παρατείνουν την περίοδο που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και, κατά 
περίπτωση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο 

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο 
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κοινοποιούν στην Επιτροπή την απόφασή 
τους εντός 10 ημερών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Σε 
περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν 
υποβάλει δέσμη περιφερειακών 
προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η 
εν λόγω κοινοποίηση περιέχει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με το ποια 
περιφερειακά προγράμματα πρόκειται να 
παραταθούν, καθώς και σχετικά με την 
αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού 
στο πλαίσιο της ετήσιας κατανομής για το 
έτος 2021 που καθορίζεται στο 
παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

κοινοποιούν στην Επιτροπή την απόφασή 
τους εντός 20 ημερών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Σε 
περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν 
υποβάλει δέσμη περιφερειακών 
προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η 
εν λόγω κοινοποίηση περιέχει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με το ποια 
περιφερειακά προγράμματα πρόκειται να 
παραταθούν, καθώς και σχετικά με την 
αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού 
στο πλαίσιο της ετήσιας κατανομής για τη 
μεταβατική περίοδο που καθορίζεται στο 
παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η παράταση της 
περιόδου δυνάμει του πρώτου εδαφίου δεν 
είναι δικαιολογημένη, ενημερώνει σχετικά 
το κράτος μέλος εντός 6 εβδομάδων από 
την παραλαβή της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο.

Εάν η Επιτροπή θεωρεί, με βάση σαφή και 
αντικειμενικά κριτήρια, ότι η παράταση 
της περιόδου δυνάμει του πρώτου εδαφίου 
δεν είναι δικαιολογημένη, ενημερώνει 
σχετικά το κράτος μέλος εντός 
6 εβδομάδων από την παραλαβή της 
κοινοποίησης που αναφέρεται στο δεύτερο 
εδάφιο.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο πραγματοποιείται με την 
επιφύλαξη της ανάγκης υποβολής αίτησης 
τροποποίησης του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης για το έτος 2021, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού 

Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο πραγματοποιείται με την 
επιφύλαξη της ανάγκης υποβολής αίτησης 
τροποποίησης του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης για το έτος 2021 και, 
όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 του 
παρόντος κανονισμού, για το έτος 2022, 
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(ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Η εν λόγω 
τροποποίηση αποσκοπεί στη διατήρηση 
του ίδιου τουλάχιστον συνολικού επιπέδου 
δαπανών του ΕΓΤΑΑ για τα μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 6 
του συγκεκριμένου κανονισμού.

όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Η εν 
λόγω τροποποίηση αποσκοπεί στη 
διατήρηση του ίδιου τουλάχιστον 
συνολικού επιπέδου δαπανών του ΕΓΤΑΑ 
για τα μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 59 παράγραφος 6 του 
συγκεκριμένου κανονισμού.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
μην κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, το άρθρο [8] του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για 
τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027] εφαρμόζεται στα κονδύλια που 
δεν χρησιμοποιήθηκαν για το έτος 2021, 
όπως καθορίζονται στο παράρτημα I του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Για τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
μην κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, το άρθρο [8] του 
κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για 
τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027] εφαρμόζεται στα κονδύλια που 
δεν χρησιμοποιήθηκαν για το έτος 2021 
και, όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 του 
παρόντος κανονισμού, για το έτος 2022, 
όπως καθορίζονται στο παράρτημα I του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να κάνει 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 όσον αφορά μόνον 
ορισμένα περιφερειακά προγράμματα, τα 
κονδύλια που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου 
αντιστοιχούν στο ποσό που ορίζεται για το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος για το 2021 
στο παράρτημα Ι του 

Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να κάνει 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 όσον αφορά μόνον 
ορισμένα περιφερειακά προγράμματα, τα 
κονδύλια που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου 
αντιστοιχούν στο ποσό που ορίζεται για το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος για το 2021 
και, όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 μείον τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού που 
κοινοποιούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο για τα 
περιφερειακά προγράμματα που 
παρατείνονται.

παρόντος κανονισμού, για το έτος 2022, 
στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 μείον τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού που 
κοινοποιούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο για τα 
περιφερειακά προγράμματα που 
παρατείνονται.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τα προγράμματα για 
τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
παρατείνουν την περίοδο 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού, οι αναφορές σε 
χρονικές περιόδους ή προθεσμίες στο 
άρθρο 50 παράγραφος 1, το άρθρο 51 
παράγραφος 1, το άρθρο 57 παράγραφος 2, 
το άρθρο 65 παράγραφοι 2 και 4 και το 
άρθρο 76 πρώτο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
παρατείνονται για ένα έτος.

2. Όσον αφορά τα προγράμματα για 
τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
παρατείνουν την περίοδο 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού, οι αναφορές σε 
χρονικές περιόδους ή προθεσμίες στο 
άρθρο 50 παράγραφος 1, το άρθρο 51 
παράγραφος 1, το άρθρο 57 παράγραφος 2, 
το άρθρο 65 παράγραφοι 2 και 4 και το 
άρθρο 76 πρώτο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
παρατείνονται για τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τα κράτη μέλη που 
αποφασίζουν να παρατείνουν την περίοδο 
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, 
το σύμφωνο εταιρικής σχέσης που 
καταρτίστηκε για την περίοδο από την 
1η Ιανουαρίου 2014 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως 

3. Για τα κράτη μέλη που 
αποφασίζουν να παρατείνουν την περίοδο 
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, 
το σύμφωνο εταιρικής σχέσης που 
καταρτίστηκε για την περίοδο από την 
1η Ιανουαρίου 2014 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως 



RR\1204899EL.docx 129/163 PE646.753v02-00

EL

στρατηγικό έγγραφο από τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή όσον αφορά την 
υλοποίηση της στήριξης που χορηγείται 
από το ΕΓΤΑΑ για το έτος 2021.

στρατηγικό έγγραφο από τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή όσον αφορά την 
υλοποίηση της στήριξης που χορηγείται 
από το ΕΓΤΑΑ για τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλεξιμότητα ορισμένων τύπων δαπανών 
το 2021

Επιλεξιμότητα ορισμένων τύπων δαπανών 
για τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 65 
παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, του 
άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού και του άρθρου 38 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, οι 
δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 και στο 
άρθρο 16 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 είναι 
επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ 
από τα κονδύλια για το 2021 για τα 
προγράμματα που υποστηρίζονται από το 
ΕΓΤΑΑ και για τα οποία τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν να παρατείνουν την περίοδο 
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, 
υπό τους ακόλουθους όρους:

Με την επιφύλαξη του άρθρου 65 
παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, του 
άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού και του άρθρου 38 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, οι 
δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 και στο 
άρθρο 16 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 είναι 
επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ 
από τα κονδύλια της μεταβατικής 
περιόδου για τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ και για τα 
οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
παρατείνουν την περίοδο 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού, υπό τους 
ακόλουθους όρους:
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για το 2021·

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου·

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις προς δικαιούχους και οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 23, 39 
και 43 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου19 και για 
τα οποία λαμβάνεται στήριξη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
εξακολουθούν να είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 
2022-2027 που καλύπτει το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ, υπό τους ακόλουθους 
όρους:

1. Οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις προς δικαιούχους και οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 23, 39 
και 43 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου19 και για 
τα οποία λαμβάνεται στήριξη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
εξακολουθούν να είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 
2022-2027 ή, όπου εφαρμόζεται το άρθρο 
-1 του παρόντος κανονισμού, κατά την 
περίοδο 2023-2027, που καλύπτει το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, υπό τους 
ακόλουθους όρους:

__________________ __________________
19 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).

19 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 39

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

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για 
την περίοδο 2022-2027 σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και 
συμμορφώνονται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για 
την περίοδο 2022-2027 ή, όπου 
εφαρμόζεται το άρθρο -1 του παρόντος 
κανονισμού, για την περίοδο 2023-2027, 
σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και 
συμμορφώνονται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις προς δικαιούχους και οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
πολυετών μέτρων που αναφέρονται στα 
άρθρα 28, 29, 33 και 34 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς 
και οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις για χρονική περίοδο πέραν της 
1ης Ιανουαρίου 2024 ή πέραν της 
1ης Ιανουαρίου 2025 στα κράτη μέλη που 
έχουν αποφασίσει να παρατείνουν την 
περίοδο 2014-2020 σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού, δυνάμει των άρθρων 14 έως 
18, του άρθρου 19 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β), του άρθρου 20, των 
άρθρων 22 έως 27, των άρθρων 35, 38, 39 
και 39α του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς 
και δυνάμει του άρθρου 35 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, είναι 
επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ 
κατά την περίοδο 2022-2027 που καλύπτει 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, υπό τους 
ακόλουθους όρους:

2. Οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις προς δικαιούχους και οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
πολυετών μέτρων που αναφέρονται στα 
άρθρα 28, 29, 33 και 34 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς 
και οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις για χρονική περίοδο πέραν της 
1ης Ιανουαρίου 2024 ή πέραν της 
1ης Ιανουαρίου 2025 στα κράτη μέλη που 
έχουν αποφασίσει να παρατείνουν την 
περίοδο 2014-2020 σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού, δυνάμει των άρθρων 14 έως 
18, του άρθρου 19 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β), του άρθρου 20, των 
άρθρων 22 έως 27, των άρθρων 35, 38, 39 
και 39α του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς 
και δυνάμει του άρθρου 35 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, είναι 
επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ 
κατά την περίοδο 2022-2027 ή, όπου 
εφαρμόζεται το άρθρο -1 του παρόντος 
κανονισμού, κατά την περίοδο 2023-2027, 
που καλύπτει το στρατηγικό σχέδιο της 
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ΚΓΠ, υπό τους ακόλουθους όρους:

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για 
την περίοδο 2022-2027 σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και 
συμμορφώνονται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο 
αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για 
την περίοδο 2022-2027 ή, όπου 
εφαρμόζεται το άρθρο -1 του παρόντος 
κανονισμού, για την περίοδο 2023-2027, 
σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και 
συμμορφώνονται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δαπάνες που αφορούν νομικές 
δεσμεύσεις προς δικαιούχους και οι 
οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
των μέτρων που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 μπορεί 
να είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του 
ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2022-2027 ή, 
κατά περίπτωση, για την περίοδο 2023-
2027:
α) για πληρωμές που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν μεταξύ 
1ης Ιανουαρίου 2022 και 31ης 
Δεκεμβρίου 2023 ή 31ης Δεκεμβρίου 2024 
στα κράτη μέλη που έχουν αποφασίσει να 
παρατείνουν την περίοδο 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού, όταν το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για το συναφές 
μέτρο του αντίστοιχου προγράμματος που 
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εγκρίθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και, κατά 
περίπτωση, το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού έχει ήδη 
χρησιμοποιηθεί· και
β) για πληρωμές που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2023 ή τις 31 Δεκεμβρίου 
2024 στα κράτη μέλη που έχουν 
αποφασίσει να παρατείνουν την περίοδο 
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα προγράμματα εργασιών για τη 
στήριξη του τομέα του ελαιολάδου και των 
επιτραπέζιων ελιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα 
οποία καταρτίστηκαν για την περίοδο από 
την 1η Απριλίου 2018 έως την 
31η Μαρτίου 2021, παρατείνονται και 
λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι 
σχετικές οργανώσεις παραγωγών που είναι 
αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 152 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι 
σχετικές ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
που είναι αναγνωρισμένες βάσει του 
άρθρου 156 του εν λόγω κανονισμού και οι 
σχετικές διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
είναι αναγνωρισμένες βάσει του 
άρθρου 157 του εν λόγω κανονισμού 
τροποποιούν τα προγράμματα εργασιών 
τους ώστε να λάβουν υπόψη αυτή την 
παράταση. Τα τροποποιημένα 
προγράμματα εργασιών κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020.

1. Τα προγράμματα εργασιών για τη 
στήριξη του τομέα του ελαιολάδου και των 
επιτραπέζιων ελιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα 
οποία καταρτίστηκαν για την περίοδο από 
την 1η Απριλίου 2018 έως την 
31η Μαρτίου 2021, παρατείνονται και 
λήγουν στο τέλος της μεταβατικής 
περιόδου. Οι σχετικές οργανώσεις 
παραγωγών που είναι αναγνωρισμένες 
βάσει του άρθρου 152 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι 
σχετικές ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
που είναι αναγνωρισμένες βάσει του 
άρθρου 156 του εν λόγω κανονισμού και οι 
σχετικές διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
είναι αναγνωρισμένες βάσει του 
άρθρου 157 του εν λόγω κανονισμού 
τροποποιούν τα προγράμματα εργασιών 
τους ώστε να λάβουν υπόψη αυτή την 
παράταση. Τα τροποποιημένα 
προγράμματα εργασιών κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020 ή, όπου εφαρμόζεται 
το άρθρο -1 του παρόντος κανονισμού, 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναγνωρισμένες οργανώσεις 
παραγωγών στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών που έχουν 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 33 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το 
οποίο έχει εγκριθεί από κράτος μέλος για 
χρονικό διάστημα πέραν της 
31ης Δεκεμβρίου 2021 υποβάλλουν, έως 
τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, αίτηση στο εν 
λόγω κράτος μέλος ώστε το επιχειρησιακό 
τους πρόγραμμα:

Οι αναγνωρισμένες οργανώσεις 
παραγωγών στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών που έχουν 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 33 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το 
οποίο έχει εγκριθεί από κράτος μέλος για 
χρονικό διάστημα πέραν του τέλους της 
μεταβατικής περιόδου, δύνανται να 
υποβάλουν αίτηση στο εν λόγω κράτος 
μέλος ώστε το επιχειρησιακό τους 
πρόγραμμα:

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η αναγνωρισμένη οργάνωση 
παραγωγών δεν υποβάλει σχετική αίτηση 
έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, το 
επιχειρησιακό της πρόγραμμα που έχει 
εγκριθεί βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 λήγει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Όταν η αναγνωρισμένη οργάνωση 
παραγωγών δεν υποβάλει σχετική αίτηση, 
το επιχειρησιακό της πρόγραμμα που έχει 
εγκριθεί βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται δυνάμει των 
διατάξεων του κανονισμού έως ότου 
ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προγράμματα στήριξης στον 
αμπελοοινικό τομέα που αναφέρονται στο 

3. Τα προγράμματα στήριξης στον 
αμπελοοινικό τομέα που αναφέρονται στο 
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άρθρο 40 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 λήγουν 
στις 15 Οκτωβρίου 2023. Τα άρθρα 39 έως 
54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2021 όσον αφορά 
δαπάνες που πραγματοποιούνται και 
πληρωμές που καταβάλλονται για πράξεις 
που υλοποιούνται σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό πριν από την 
16η Οκτωβρίου 2023 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενίσχυσης που αναφέρεται στα 
άρθρα 39 έως 52 του εν λόγω κανονισμού.

άρθρο 40 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 λήγουν 
στις 15 Οκτωβρίου 2023. Τα άρθρα 39 έως 
54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται μετά το 
τέλος της μεταβατικής περιόδου όσον 
αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται 
και πληρωμές που καταβάλλονται για 
πράξεις που υλοποιούνται σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό πριν από την 
16η Οκτωβρίου 2023 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενίσχυσης που αναφέρεται στα 
άρθρα 39 έως 52 του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα εθνικά προγράμματα στον 
τομέα της μελισσοκομίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 55 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 λήγουν 
στις 31 Ιουλίου 2022. Τα άρθρα 55, 56 και 
57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2021 όσον αφορά 
δαπάνες που πραγματοποιούνται και 
πληρωμές που καταβάλλονται για πράξεις 
που υλοποιούνται σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό πριν από την 
1η Αυγούστου 2022 στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενίσχυσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 55 του εν λόγω κανονισμού.

4. Τα εθνικά προγράμματα στον 
τομέα της μελισσοκομίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 55 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 λήγουν 
στις 31 Ιουλίου 2022. Τα άρθρα 55, 56 και 
57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται μετά το 
τέλος της μεταβατικής περιόδου όσον 
αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται 
και πληρωμές που καταβάλλονται για 
πράξεις που υλοποιούνται σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό πριν από την 
1η Αυγούστου 2022 ή, όπου εφαρμόζεται 
το άρθρο -1 του παρόντος κανονισμού, 
την 1η Αυγούστου 2023, στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενίσχυσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 55 του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όσον αφορά τα καθεστώτα 6. Όσον αφορά τα καθεστώτα 
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ενισχύσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου, το άρθρο 7 παράγραφος 3, τα 
άρθρα 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 
έως 75, 77, 91 έως 97, 99, 100, το 
άρθρο 102 παράγραφος 2 και τα 
άρθρα 110 και 111 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και οι 
σχετικές διατάξεις των 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών 
πράξεων που σχετίζονται με αυτά τα 
άρθρα εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 όσον 
αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται 
και πληρωμές που καταβάλλονται για 
πράξεις που υλοποιούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μετά την 
παρέλευση αυτής της ημερομηνίας και 
μέχρι τη λήξη των καθεστώτων 
ενισχύσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου.

ενισχύσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου, το άρθρο 7 παράγραφος 3, τα 
άρθρα 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 
έως 75, 77, 91 έως 97, 99, 100, το 
άρθρο 102 παράγραφος 2 και τα 
άρθρα 110 και 111 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και οι 
σχετικές διατάξεις των 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών 
πράξεων που σχετίζονται με αυτά τα 
άρθρα εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
μετά το τέλος αυτής της μεταβατικής 
περιόδου όσον αφορά δαπάνες που 
πραγματοποιούνται και πληρωμές που 
καταβάλλονται για πράξεις που 
υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μετά την παρέλευση 
αυτής της ημερομηνίας και μέχρι τη λήξη 
των καθεστώτων ενισχύσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 1
 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από το 2021, τα κράτη 
μέλη καθορίζουν μικρότερο χρονικό 
διάστημα ενός έως τριών ετών στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Εάν 
τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια παράταση 
των δεσμεύσεων μετά τη λήξη της αρχικής 
περιόδου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, 
από το 2021 η παράταση δεν υπερβαίνει το 
ένα έτος. Από το 2021, για τις νέες 
δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται αμέσως 
μετά την εκπλήρωση μιας δέσμευσης κατά 
την αρχική περίοδο, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν χρονικό διάστημα ενός έτους 
στα οικεία προγράμματα αγροτικής 

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από το 2021 και, όπου 
εφαρμόζεται το άρθρο -1 του κανονισμού 
(ΕΕ) .../... [κανονισμός σχετικά με τις 
μεταβατικές διατάξεις για την ΚΓΠ], από 
το 2022, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
χρονικό διάστημα ενός έως τεσσάρων 
ετών στα οικεία προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης. Εάν τα κράτη μέλη παρέχουν 
ετήσια παράταση των δεσμεύσεων μετά τη 
λήξη της αρχικής περιόδου σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο, από το 2021 η παράταση 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Από το 2021, 
για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται αμέσως μετά την 
εκπλήρωση μιας δέσμευσης κατά την 
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ανάπτυξης. αρχική περίοδο, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
χρονικό διάστημα ενός έτους στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από το 2021, τα κράτη 
μέλη καθορίζουν μικρότερο χρονικό 
διάστημα ενός έως τριών ετών στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Εάν 
τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια παράταση 
για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, από το 2021 
η παράταση δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 
Από το 2021, για τις νέες δεσμεύσεις που 
αφορούν τη διατήρηση και 
αναλαμβάνονται αμέσως μετά την 
εκπλήρωση της δέσμευσης κατά την 
αρχική περίοδο, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
χρονικό διάστημα ενός έτους στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.·

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από το 2021, τα κράτη 
μέλη καθορίζουν χρονικό διάστημα ενός 
έως τεσσάρων ετών στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Εάν 
τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια παράταση 
για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, από το 2021 
η παράταση δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 
Από το 2021, για τις νέες δεσμεύσεις που 
αφορούν τη διατήρηση και 
αναλαμβάνονται αμέσως μετά την 
εκπλήρωση της δέσμευσης κατά την 
αρχική περίοδο, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
χρονικό διάστημα ενός έτους στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από το 2021, τα κράτη 
μέλη καθορίζουν μικρότερο χρονικό 
διάστημα ενός έως τριών ετών στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Εάν 
τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια ανανέωση 
των δεσμεύσεων μετά τη λήξη της αρχικής 

Για τις νέες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται από το 2021, τα κράτη 
μέλη καθορίζουν μικρότερο χρονικό 
διάστημα ενός έως τεσσάρων ετών στα 
οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. 
Εάν τα κράτη μέλη παρέχουν ετήσια 
ανανέωση των δεσμεύσεων μετά τη λήξη 
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περιόδου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, 
από το 2021 η ανανέωση δεν υπερβαίνει το 
ένα έτος.·

της αρχικής περιόδου σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο, από το 2021 η ανανέωση 
δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου.·

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5, 6 
και 7, το συνολικό ποσό της στήριξης της 
Ένωσης στην αγροτική ανάπτυξη δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 
31 Δεκεμβρίου 2021 είναι κατ’ ανώτατο 
όριο 11 258 707 816 EUR, σε τρέχουσες 
τιμές, σύμφωνα με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014 
έως 2027.·

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5, 6 
και 7, το συνολικό ποσό της στήριξης της 
Ένωσης στην αγροτική ανάπτυξη δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 
31 Δεκεμβρίου 2021 και, όπου 
εφαρμόζεται το άρθρο -1 του κανονισμού 
(ΕΕ) .../... [κανονισμός σχετικά με τις 
μεταβατικές διατάξεις για την ΚΓΠ], από 
1ης Ιανουαρίου 2022 έως 
31 Δεκεμβρίου 2022, είναι κατ’ ανώτατο 
όριο XXX* EUR, σε τρέχουσες τιμές, 
σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 2027.·

__________________

* Στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 
2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου 
ενόψει συμφωνίας (P8_TA(2018)0449), 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 
σε πραγματικούς όρους (με παράλληλη 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 
ποσού του γεωργικού αποθεματικού), 
δηλαδή 383 255 εκατομμύρια EUR σε 
τιμές 2018 (431 946 εκατομμύρια EUR σε 
τρέχουσες τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία 
που πρέπει να συμφωνηθούν στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει, επομένως, 
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να υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκταθέντα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 25 – εδάφιο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το 2021, το ποσό του αποθεματικού 
ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια EUR (σε 
τιμές του 2011) και περιλαμβάνεται στον 
τομέα 3 του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου όπως ορίζεται στο παράρτημα 
του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx/xxxx] του 
Συμβουλίου* [ΠΔΠ].

Για κάθε έτος της μεταβατικής περιόδου 
που αναφέρεται στο άρθρο -1 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός 
σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις για 
την ΚΓΠ], το ποσό του αποθεματικού 
ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια EUR (σε 
τιμές του 2011) και περιλαμβάνεται στον 
τομέα 3 του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου όπως ορίζεται στο παράρτημα 
του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx/xxxx] του 
Συμβουλίου* [ΠΔΠ].

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 25 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) στο άρθρο 25, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, οι μη δεσμευθείσες 
πιστώσεις του αποθεματικού 
μεταφέρονται χωρίς χρονικό περιορισμό 
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για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού 
κατά τα επόμενα οικονομικά έτη.
___________________
* Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 
541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 
1).»·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τα προγράμματα για 
τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
παρατείνουν την περίοδο 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) [XXXX/XXXX] [του 
παρόντος κανονισμού], δεν χορηγείται 
προχρηματοδότηση για τα κονδύλια για το 
2021.·

5. Όσον αφορά τα προγράμματα για 
τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
παρατείνουν την περίοδο 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) [XXXX/XXXX] [του 
παρόντος κανονισμού], δεν χορηγείται 
προχρηματοδότηση για τα κονδύλια για τη 
μεταβατική περίοδο.·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/20131α

___________________
1α Όλα τα αριθμητικά στοιχεία θα 
επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τη θέση 
του ΕΚ σχετικά με το ΠΔΠ. Στο ψήφισμά 
του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του 
Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 
(P8_TA(2018)0449), το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της 
διατήρησης της χρηματοδότησης της 
κοινής γεωργικής πολιτικής για την ΕΕ-
27 στο επίπεδο του προϋπολογισμού της 
περιόδου 2014-2020 σε πραγματικούς 
όρους (με παράλληλη εγγραφή στον 
προϋπολογισμό του αρχικού ποσού του 
γεωργικού αποθεματικού), δηλαδή 
383 255 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 
(431 946 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες 
τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία που 
πρέπει να συμφωνηθούν στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκταθέντα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 – εδάφιο 4 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος 2021, τα κράτη 
μέλη που εφαρμόζουν την παράγραφο 1 
πρώτο εδάφιο κοινοποιούν στην 
Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2020 τις 

Για κάθε έτος της μεταβατικής περιόδου 
που αναφέρεται στο άρθρο -1 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός 
σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις για 
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αποφάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3.·

την ΚΓΠ], τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
στην Επιτροπή τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου και το τυχόν 
εκτιμώμενο προϊόν των μειώσεων έως 
την 1η Αυγούστου του προηγούμενου 
έτους.·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 15 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α Άρθρο 15α

Κοινοποιήσεις για το ημερολογιακό έτος 
2021

Κοινοποιήσεις για τα ημερολογιακά έτη 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 

περιόδου
Για το ημερολογιακό έτος 2021, τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τα ποσοστά του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που αναφέρεται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 2, το άρθρο 42 
παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 1, 
το άρθρο 51 παράγραφος 1 και το άρθρο 
53 παράγραφος 6 έως την 1η Αυγούστου 
2020.»·

Για κάθε ημερολογιακό έτος της 
μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται 
στο άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός σχετικά με τις μεταβατικές 
διατάξεις για την ΚΓΠ], τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τα ποσοστά του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που αναφέρεται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 2, το άρθρο 42 
παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 1, 
το άρθρο 51 παράγραφος 1 και το άρθρο 
53 παράγραφος 6 έως την 1η Αυγούστου 
του προηγούμενου έτους·

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος 2021, εάν το 
ανώτατο όριο ενός κράτους μέλους που 
καθορίζει η Επιτροπή δυνάμει της 

Για κάθε ημερολογιακό έτος της 
μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται 
στο άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
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παραγράφου 1 είναι διαφορετικό από 
εκείνο του προηγούμενου έτους λόγω 
αλλαγής στο ποσό που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ ή λόγω οποιασδήποτε 
απόφασης που έλαβε το εν λόγω κράτος 
μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου, το άρθρο 14 
παράγραφος 1 ή 2, το άρθρο 42 
παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 1, 
το άρθρο 51 παράγραφος 1 ή το άρθρο 53, 
το εν λόγω κράτος μέλος αυξάνει ή μειώνει 
γραμμικά την αξία όλων των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης και/ή αυξάνει ή μειώνει το 
εθνικό απόθεμα ή τα περιφερειακά 
αποθέματα για να διασφαλίσει την τήρηση 
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.·

[κανονισμός σχετικά με τις μεταβατικές 
διατάξεις για την ΚΓΠ], εάν το ανώτατο 
όριο ενός κράτους μέλους που καθορίζει η 
Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 1 είναι 
διαφορετικό από εκείνο του προηγούμενου 
έτους λόγω αλλαγής στο ποσό που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ ή λόγω οποιασδήποτε 
απόφασης που έλαβε το εν λόγω κράτος 
μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου, το άρθρο 14 
παράγραφος 1 ή 2, το άρθρο 42 
παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 1, 
το άρθρο 51 παράγραφος 1 ή το άρθρο 53, 
το εν λόγω κράτος μέλος αυξάνει ή μειώνει 
γραμμικά την αξία όλων των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης και/ή αυξάνει ή μειώνει το 
εθνικό απόθεμα ή τα περιφερειακά 
αποθέματα για να διασφαλίσει την τήρηση 
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.»·

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ημερολογιακό έτος 2021, τα κράτη 
μέλη που εφαρμόζουν την παράγραφο 1 
πρώτο εδάφιο κοινοποιούν στην Επιτροπή 
έως την 1η Αυγούστου 2020 τις αποφάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 
3.·

Για κάθε ημερολογιακό έτος της 
μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν την παράγραφο 1 πρώτο 
εδάφιο κοινοποιούν στην Επιτροπή έως 
την 1η Αυγούστου του προηγουμένου 
έτους τις αποφάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3.·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αφού εφαρμόσουν την προσαρμογή που Αφού εφαρμόσουν την προσαρμογή που 
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αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5, 
τα κράτη μέλη που έχουν κάνει χρήση της 
παρέκκλισης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 
μπορούν να αποφασίσουν ότι η μοναδιαία 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχουν οι γεωργοί στις 
31 Δεκεμβρίου 2019 με αξία χαμηλότερη 
από την εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία 
αξία για το έτος 2020, όπως υπολογίζεται 
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου, αυξάνεται προς 
την εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία αξία 
το έτος 2020. Η αύξηση υπολογίζεται 
σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5, 
τα κράτη μέλη που έχουν κάνει χρήση της 
παρέκκλισης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 
μπορούν να αποφασίσουν ότι η μοναδιαία 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχουν οι γεωργοί στις 
31 Δεκεμβρίου 2019 και, όπου 
εφαρμόζεται το άρθρο -1 του κανονισμού 
(ΕΕ) .../... [κανονισμός σχετικά με τις 
μεταβατικές διατάξεις για την ΚΓΠ], στις 
31 Δεκεμβρίου 2020, με αξία χαμηλότερη 
από την εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία 
αξία για το έτος 2020 ή, όπου εφαρμόζεται 
το άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός σχετικά με τις μεταβατικές 
διατάξεις για την ΚΓΠ], για το έτος 2021, 
όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, 
αυξάνεται προς την εθνική ή περιφερειακή 
μοναδιαία αξία το αντίστοιχο έτος. Η 
αύξηση υπολογίζεται σύμφωνα με τους 
ακόλουθους όρους:

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 6 β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τη χρηματοδότηση της 
αύξησης, το σύνολο ή μέρος των 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης των γεωργών στις 
31 Δεκεμβρίου 2019 με αξία ανώτερη της 
εθνικής ή περιφερειακής μοναδιαίας αξίας 
το έτος 2020, όπως υπολογίζεται σύμφωνα 
με το δεύτερο εδάφιο, μειώνεται. Αυτή η 
μείωση εφαρμόζεται στη διαφορά μεταξύ 
της αξίας των εν λόγω δικαιωμάτων και 
της εθνικής ή περιφερειακής μοναδιαίας 
αξίας το έτος 2020. Η εφαρμογή αυτής της 
μείωσης βασίζεται σε αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, τα οποία μπορούν 
να περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης 

β) για τη χρηματοδότηση της 
αύξησης, το σύνολο ή μέρος των 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης των γεωργών στις 
31 Δεκεμβρίου 2019 και, όπου 
εφαρμόζεται το άρθρο -1 του κανονισμού 
(ΕΕ) .../... [κανονισμός σχετικά με τις 
μεταβατικές διατάξεις για την ΚΓΠ], στις 
31 Δεκεμβρίου 2020, με αξία ανώτερη της 
εθνικής ή περιφερειακής μοναδιαίας αξίας 
το επόμενο έτος της μεταβατικής 
περιόδου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με 
το δεύτερο εδάφιο, μειώνεται. Αυτή η 
μείωση εφαρμόζεται στη διαφορά μεταξύ 
της αξίας των εν λόγω δικαιωμάτων και 
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μείωσης. της εθνικής ή περιφερειακής μοναδιαίας 
αξίας το έτος 2020. Η εφαρμογή αυτής της 
μείωσης βασίζεται σε αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, τα οποία μπορούν 
να περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης 
μείωσης.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – εδάφιο 2 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 11 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία αξία 
για το έτος 2020 που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο υπολογίζεται διαιρώντας το 
εθνικό ή περιφερειακό ανώτατο όριο για το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 1 ή το άρθρο 23 
παράγραφος 2 για το έτος 2020, 
εξαιρουμένου του ποσού του εθνικού 
αποθέματος ή του/των περιφερειακού/-ών 
αποθέματος/-άτων, δια του αριθμού των 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης των γεωργών στις 
31 Δεκεμβρίου 2019.

Η εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία αξία 
για τα έτη της μεταβατικής περιόδου, που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 
υπολογίζεται διαιρώντας το εθνικό ή 
περιφερειακό ανώτατο όριο για το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 1 ή το άρθρο 23 
παράγραφος 2 για το αντίστοιχο έτος, 
εξαιρουμένου του ποσού του εθνικού 
αποθέματος ή του/των περιφερειακού/-ών 
αποθέματος/-άτων, διά του αριθμού των 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων 
ενίσχυσης των γεωργών στις 
31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 25 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Για το ημερολογιακό έτος 2021, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
εφαρμόσουν περαιτέρω εσωτερική 
σύγκλιση εφαρμόζοντας την 
παράγραφο 11 στο αντίστοιχο έτος.·

12. Για τα ημερολογιακά έτη κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
εφαρμόσουν περαιτέρω εσωτερική 
σύγκλιση εφαρμόζοντας την 
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παράγραφο 11 στα αντίστοιχα έτη.·

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις χορηγήσεις από το 
απόθεμα το 2021, το ποσό του αποθέματος 
που εξαιρείται σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο προσαρμόζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο. 
Όσον αφορά τις χορηγήσεις από το 
απόθεμα το 2021, το τρίτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται.·

Όσον αφορά τις χορηγήσεις από το 
απόθεμα το 2021 και, όπου εφαρμόζεται 
το άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός σχετικά με τις μεταβατικές 
διατάξεις για την ΚΓΠ], όσον αφορά τις 
χορηγήσεις από το απόθεμα το 2022, το 
ποσό του αποθέματος που εξαιρείται 
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 
προσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο. Όσον 
αφορά τις χορηγήσεις από το απόθεμα το 
2021 και, όπου εφαρμόζεται το άρθρο -1 
του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός 
σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις για 
την ΚΓΠ], όσον αφορά τις χορηγήσεις 
από το απόθεμα το 2022, το τρίτο εδάφιο 
της παρούσας παραγράφου δεν 
εφαρμόζεται.·

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη που χορηγούν 
μεταβατική εθνική ενίσχυση το 2020 
μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν 
έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου 
που αναφέρεται στο άρθρο -1 του 
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κανονισμού (ΕΕ) .../...[κανονισμός 
σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις για 
την ΚΓΠ].»
Στο άρθρο 37 παράγραφος 4 
προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 
– 50 % το 2021,
– 50 % το 2022, εάν εφαρμόζεται το 
άρθρο -1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός σχετικά με τις μεταβατικές 
διατάξεις για την ΚΓΠ].»

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να υπολογισθεί για το 2021 
το ποσό για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια 
ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης, οι 
αποδόσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 πολλαπλασιάζονται επί τα 
εξής ποσά αναφοράς:

Προκειμένου να υπολογισθεί για κάθε 
έτος της μεταβατικής περιόδου το ποσό 
για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια ανά 
εκτάριο επιλέξιμης έκτασης, οι αποδόσεις 
που ορίζονται στην παράγραφο 2 
πολλαπλασιάζονται επί τα εξής ποσά 
αναφοράς:

– Βουλγαρία: 624,11 EUR, – Βουλγαρία: XXX EUR·
– Ελλάδα: 225,04 EUR, – Ελλάδα: XXX EUR·

– Ισπανία: 348,03 EUR – Ισπανία: XXX EUR·

– Πορτογαλία: 219,09 EUR. – Πορτογαλία: XXX EUR.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/20131α

___________________
1α Όλα τα αριθμητικά στοιχεία θα 



PE646.753v02-00 148/163 RR\1204899EL.docx

EL

επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τη θέση 
του ΕΚ σχετικά με το ΠΔΠ.Στο ψήφισμά 
του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του 
Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 
(P8_TA(2018)0449), το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της 
διατήρησης της χρηματοδότησης της 
κοινής γεωργικής πολιτικής για την ΕΕ-
27 στο επίπεδο του προϋπολογισμού της 
περιόδου 2014-2020 σε πραγματικούς 
όρους (με παράλληλη εγγραφή στον 
προϋπολογισμό του αρχικού ποσού του 
γεωργικού αποθεματικού), δηλαδή 
383 255 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 
(431 946 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες 
τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία που 
πρέπει να συμφωνηθούν στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκταθέντα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 10 666 000 EUR για την Ελλάδα· α) ΧΧΧ EUR για την Ελλάδα·

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 554 000 EUR για τη Γαλλία· β) ΧΧΧ EUR για τη Γαλλία·

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 34 590 000 EUR για την Ιταλία.· γ) ΧΧΧ EUR για την Ιταλία.·

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά περίπτωση, η χρηματοδότηση της 
Ένωσης για τα προγράμματα εργασιών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχει 
ως εξής για το 2022:
α) ΧΧΧ EUR για την Ελλάδα·
β) ΧΧΧ EUR για τη Γαλλία· και
γ) ΧΧΧ EUR για την Ιταλία.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενωσιακή χρηματοδότηση για την 
ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών 

Η ενωσιακή χρηματοδότηση για την 
ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών 
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που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
ανέρχεται για το 2020 σε 2 277 000 EUR 
για τη Γερμανία.

που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
ανέρχεται για το 2020 σε ΧΧΧ EUR για τη 
Γερμανία.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 214 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) στο άρθρο 214, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο:
«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
και με την επιφύλαξη της εξουσιοδότησης 
από την Επιτροπή, η Φινλανδία δύναται, 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο -1 
του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός 
σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις για 
την ΚΓΠ], να συνεχίσει να χορηγεί 
εθνικές ενισχύσεις που χορήγησε το 2020 
σε παραγωγούς βάσει του παρόντος 
άρθρου».

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 228/2013

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 228/20131α

___________________
1α Όλα τα αριθμητικά στοιχεία θα 
επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τη θέση 
του ΕΚ σχετικά με το ΠΔΠ. Στο ψήφισμά 
του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του 
Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 
(P8_TA(2018)0449), το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της 
διατήρησης της χρηματοδότησης της 
κοινής γεωργικής πολιτικής για την ΕΕ-
27 στο επίπεδο του προϋπολογισμού της 
περιόδου 2014-2020 σε πραγματικούς 
όρους (με παράλληλη εγγραφή στον 
προϋπολογισμό του αρχικού ποσού του 
γεωργικού αποθεματικού), δηλαδή 
383 255 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 
(431 946 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες 
τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία που 
πρέπει να συμφωνηθούν στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκταθέντα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά το άρθρο 22, παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο άρθρο:

Άρθρο 22α 
Διεπαγγελματικές οργανώσεις

1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 164 
και 165 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, εάν μια διεπαγγελματική 
οργάνωση αναγνωρισμένη δυνάμει του 
άρθρου 157 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 δραστηριοποιείται σε εξόχως 
απόκεντρη περιοχή και θεωρείται 
αντιπροσωπευτική της παραγωγής, του 
εμπορίου ή της μεταποίησης ενός ή 
περισσότερων συγκεκριμένων προϊόντων 
της εν λόγω περιοχής, το οικείο κράτος 
μέλος δύναται, κατόπιν αιτήματος αυτής 
της οργάνωσης, να καταστήσει 
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δεσμευτικές για περίοδο ενός έτους, η 
οποία είναι ανανεώσιμη, συμφωνίες, 
αποφάσεις ή εναρμονισμένες πρακτικές 
που συμφωνούνται στο πλαίσιο της 
οργάνωσης αυτής για άλλους φορείς 
εκμετάλλευσης, είτε πρόκειται για άτομα 
είτε για ομάδες, που δραστηριοποιούνται 
στην εν λόγω εξόχως απόκεντρη περιοχή 
και δεν ανήκουν σε αυτήν την οργάνωση.
2. Στην περίπτωση επέκτασης των 
κανόνων αναγνωρισμένης 
διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει της 
παραγράφου 1 και εάν οι δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τους κανόνες 
αυτούς παρουσιάζουν γενικό οικονομικό 
ενδιαφέρον για τους οικονομικούς φορείς 
εκμετάλλευσης των οποίων οι 
δραστηριότητες σχετίζονται με προϊόντα 
που προορίζονται αποκλειστικά για την 
τοπική αγορά της ίδιας αυτής εξόχως 
απόκεντρης περιοχής, το κράτος μέλος 
δύναται, μετά από διαβούλευση με τους 
οικείους ενδιαφερομένους, να αποφασίζει 
ότι μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς 
εκμετάλλευσης ή ομάδες που δεν είναι 
μέλη της οργάνωσης αλλά 
δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά, 
από τις εν λόγω δραστηριότητες πρέπει 
να καταβάλλουν στην οργάνωση το 
σύνολο ή μέρος των οικονομικών 
συνεισφορών που καταβάλλονται από τα 
μέλη, εφόσον οι συνεισφορές αυτές 
προορίζονται για την κάλυψη δαπανών 
που προκύπτουν άμεσα από την άσκηση 
των εν λόγω δραστηριοτήτων.
3. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει την 
Επιτροπή για κάθε συμφωνία της οποίας 
το πεδίο εφαρμογής επεκτείνεται δυνάμει 
του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– για τα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα: 267 580 000 EUR,

– για τα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα: 278 410 000 EUR,

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 
102 080 000 EUR,

– για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 
106 210 000 EUR,

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– για τις Καναρίους Νήσους: 
257 970 000 EUR.

– για τις Καναρίους Νήσους: 
268 420 000 EUR.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– για τα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα: 25 900 000 EUR,

– για τα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα: 35 000 000 EUR,
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Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 
20 400 000 EUR,

– για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 
21 200 000 EUR,

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– για τις Καναρίους Νήσους: 
69 900 000 EUR.

– για τις Καναρίους Νήσους: 
72 700 000 EUR.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 229/2013

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 229/20131α

___________________
1α Όλα τα αριθμητικά στοιχεία θα 
επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τη θέση 
του ΕΚ σχετικά με το ΠΔΠ. Στο ψήφισμά 
του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του 
Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 
(P8_TA(2018)0449), το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της 
διατήρησης της χρηματοδότησης της 
κοινής γεωργικής πολιτικής για την ΕΕ-
27 στο επίπεδο του προϋπολογισμού της 
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περιόδου 2014-2020 σε πραγματικούς 
όρους (με παράλληλη εγγραφή στον 
προϋπολογισμό του αρχικού ποσού του 
γεωργικού αποθεματικού), δηλαδή 
383 255 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 
(431 946 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες 
τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία που 
πρέπει να συμφωνηθούν στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκταθέντα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ένωση χρηματοδοτεί τα μέτρα 
που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV 
μέχρι του ποσού των 23 000 000 EUR.

2. Η Ένωση χρηματοδοτεί τα μέτρα 
που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV 
μέχρι του ποσού των ΧΧΧ EUR.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ποσό που χορηγείται για τη 
χρηματοδότηση του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού που αναφέρεται στο κεφάλαιο 
III δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
6 830 000 EUR.».

3. Το ποσό που χορηγείται για τη 
χρηματοδότηση του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού που αναφέρεται στο 
κεφάλαιο III δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
ΧΧΧ EUR.».

Τροπολογία 86
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα I Παράρτημα I1α

___________________
1α Όλα τα αριθμητικά στοιχεία θα 
επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τη θέση 
του ΕΚ σχετικά με το ΠΔΠ. Στο ψήφισμά 
του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του 
Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 
(P8_TA(2018)0449), το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της 
διατήρησης της χρηματοδότησης της 
κοινής γεωργικής πολιτικής για την ΕΕ-
27 στο επίπεδο του προϋπολογισμού της 
περιόδου 2014-2020 σε πραγματικούς 
όρους (με παράλληλη εγγραφή στον 
προϋπολογισμό του αρχικού ποσού του 
γεωργικού αποθεματικού), δηλαδή 
383 255 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 
(431 946 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες 
τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία που 
πρέπει να συμφωνηθούν στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκταθέντα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Παράρτημα Ι – τίτλος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος 2: Κατανομή της στήριξης της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη (2021)

Μέρος 2: Κατανομή της στήριξης της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη (για το 
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πρώτο έτος της μεταβατικής περιόδου)

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Παράρτημα Ι – μέρος 2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(τρέχουσες τιμές σε EUR) (τρέχουσες τιμές σε EUR)

2021 2021 

Βέλγιο 67 178 046 Βέλγιο X 
Βουλγαρία 281 711 396 Βουλγαρία X 
Τσεχία 258 773 203 Τσεχία X 
Δανία 75 812 623 Δανία X 
Γερμανία 989 924 996 Γερμανία X 
Εσθονία 87 875 887 Εσθονία X 
Ιρλανδία 264 670 951 Ιρλανδία X 
Ελλάδα 509 591 606 Ελλάδα X 
Ισπανία 1 001 202 880 Ισπανία X 
Γαλλία 1 209 259 199 Γαλλία X 
Κροατία 281 341 503 Κροατία X 
Ιταλία 1 270 310 371 Ιταλία X 
Κύπρος 15 987 284 Κύπρος X 
Λετονία 117 307 269 Λετονία X 
Λιθουανία 195 182 517 Λιθουανία X 
Λουξεμβούργο 12 290 956 Λουξεμβούργο X 
Ουγγαρία 416 202 472 Ουγγαρία X 
Μάλτα 12 207 322 Μάλτα X 
Κάτω Χώρες 73 151 195 Κάτω Χώρες X 
Αυστρία 480 467 031 Αυστρία X 
Πολωνία 1 317 890 530 Πολωνία X 
Πορτογαλία 493 214 858 Πορτογαλία X 
Ρουμανία 965 503 339 Ρουμανία X 
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Σλοβενία 102 248 788 Σλοβενία X 
Σλοβακία 227 682 721 Σλοβακία X 
Φινλανδία 292 021 227 Φινλανδία X 
Σουηδία 211 550 876 Σουηδία X 
Σύνολο ΕΕ 11 230 561 046 Σύνολο ΕΕ X 
Τεχνική βοήθεια 28 146 770 Τεχνική βοήθεια X 
Σύνολο 11 258 707 816 Σύνολο X 

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα II Παράρτημα ΙI1α

___________________
1α Όλα τα αριθμητικά στοιχεία θα 
επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τη θέση 
του ΕΚ σχετικά με το ΠΔΠ. Στο ψήφισμά 
του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του 
Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 
(P8_TA(2018)0449), το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της 
διατήρησης της χρηματοδότησης της 
κοινής γεωργικής πολιτικής για την ΕΕ-
27 στο επίπεδο του προϋπολογισμού της 
περιόδου 2014-2020 σε πραγματικούς 
όρους (με παράλληλη εγγραφή στον 
προϋπολογισμό του αρχικού ποσού του 
γεωργικού αποθεματικού), δηλαδή 
383 255 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 
(431 946 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες 
τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία που 
πρέπει να συμφωνηθούν στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκταθέντα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.
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Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα III Παράρτημα III1α

___________________
1α Όλα τα αριθμητικά στοιχεία θα 
επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τη θέση 
του ΕΚ σχετικά με το ΠΔΠ. Στο ψήφισμά 
του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του 
Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 
(P8_TA(2018)0449), το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της 
διατήρησης της χρηματοδότησης της 
κοινής γεωργικής πολιτικής για την ΕΕ-
27 στο επίπεδο του προϋπολογισμού της 
περιόδου 2014-2020 σε πραγματικούς 
όρους (με παράλληλη εγγραφή στον 
προϋπολογισμό του αρχικού ποσού του 
γεωργικού αποθεματικού), δηλαδή 
383 255 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 
(431 946 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες 
τιμές). Τα αριθμητικά στοιχεία που 
πρέπει να συμφωνηθούν στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να 
υπολογιστούν με βάση τα αριθμητικά 
στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ 
2021-2027 ή, εάν δεν εγκριθούν εγκαίρως, 
με βάση τα επεκταθέντα ανώτατα όρια 
για το 2020 και τις διατάξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021

Έγγραφα αναφοράς COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI
25.11.2019

Γνωμοδότηση της
  Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI
25.11.2019

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Herbert Dorfmann
5.12.2019

Εξέταση στην επιτροπή 20.2.2020

Ημερομηνία της έγκρισης 20.4.2020

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
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0:

43
0
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία
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Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, 
Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, 
Christian Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, 
Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Μανώλης 
Κεφαλογιάννης, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Martina Michels, 
Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, 
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Farreng, Sandro Gozi, Bronis Ropė
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ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43 +

ECR Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

ID Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Vincenzo Sofo
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Doleschal, Herbert Dorfmann, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, 
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Tsvetelina Penkova
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Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021

Έγγραφα αναφοράς COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ 31.10.2019
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CONT
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ENVI
25.11.2019

REGI
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Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
    Ημερομηνία της απόφασης

DEVE
22.1.2020

CONT
4.12.2019

ENVI
9.1.2020

Εισηγητές
    Ημερομηνία ορισμού
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Ημερομηνία έγκρισης 28.4.2020
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Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan 
Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie 
Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Πέτρος Κόκκαλης

Ημερομηνία κατάθεσης 11.5.2020
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ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
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