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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Την 1η Ιουνίου 2018, η Επιτροπή παρουσίασε τις νομοθετικές προτάσεις για την κοινή 
γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020.  Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόταση σχετικά με τη 
θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και να χρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), γνωστή και ως πρόταση «στρατηγικού σχεδίου για την 
ΚΓΠ».

Η επιτροπή REGI όρισε τον κ. Bronis Ropė συντάκτη της γνωμοδότησής της σχετικά με 
αυτόν τον σημαντικό φάκελο και ο κ. Ropė προτείνει τις ακόλουθες βασικές τροποποιήσεις 
στην πρόταση της Επιτροπής: 

1. Εξέχων ρόλος για το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της ΚΓΠ: Τα κονδύλια του προϋπολογισμού 
για το ΕΓΤΑΑ δεν θα πρέπει να μειωθούν, καθώς η ανάγκη για στήριξη εξακολουθεί να είναι 
υψηλή, επίσης ενόψει της αντιμετώπισης των υφιστάμενων και νέων προκλήσεων στις 
αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, τα ποσοστά συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να είναι 
υψηλότερα και το μερίδιο του ΕΓΤΑΑ στην παρέμβαση LEADER θα πρέπει να αυξηθεί.

2. Διατήρηση στενού δεσμού μεταξύ του ΕΓΤΑΑ και της πολιτικής για τη συνοχή: Ο 
συντάκτης της γνωμοδότησης τονίζει ότι το ΕΓΤΑΑ συμβάλλει σημαντικά στην επιδίωξη της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, και ότι έχει σημαντική 
εδαφική διάσταση. Συνιστά, ως εκ τούτου, να εξακολουθήσουν να συγχρονίζονται οι δαπάνες 
του ΕΓΤΑΑ με την πολιτική για τη συνοχή, με σκοπό να διευκολυνθούν οι ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις στις αγροτικές περιοχές και να απλουστευθούν οι διαδικασίες για τους 
δικαιούχους, ούτως ώστε οι κοινότητες να αντλούν πόρους από διαφορετικές ενωσιακές 
πηγές για τη βελτιστοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης και την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε αγροτικές περιοχές. Ο δεσμός αυτός είναι απαραίτητος προκειμένου να 
μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ διάφορων ταμείων στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Σύμφωνα με τον συντάκτη της γνωμοδότησης, αυτό 
είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν 
οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει 
να καταστούν η πολιτική για τη συνοχή και η πρόταση στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ πιο 
συνεκτικές μεταξύ τους όσον αφορά ορισμένες οριζόντιες αρχές (π.χ. εταιρική σχέση, 
βιώσιμη ανάπτυξη, απαγόρευση των διακρίσεων) και εδαφικούς στόχους. 

3. Ακύρωση της δυνατότητας χρήσης του ΕΓΤΑΑ που παρέχεται μέσω του InvestEU: Ο 
συντάκτης της γνωμοδότησης τάσσεται κατά της πρότασης της Επιτροπής που προβλέπει τη 
δυνατότητα παροχής του ΕΓΤΑΑ μέσω του InvestEU.

4. Ενίσχυση των δαπανών δράσης για το κλίμα: Σύμφωνα με τον συντάκτη της 
γνωμοδότησης, οι δαπάνες δράσης για το κλίμα θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 
το 30 % του προϋπολογισμού της ΕΕ, σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου, και ορισμένα 
ταμεία θα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά 
στις ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις, 
όπως οι αυξανόμενες περιφερειακές και 
κοινωνικές ανισότητες και η κλιματική 
αλλαγή, και τις ευκαιρίες καθώς αυτές 
εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό, αγροτικό και τοπικό 
επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, είναι αναγκαία η 
βελτίωση της διακυβέρνησης της ΚΓΠ, η 
καλύτερη υλοποίηση των στόχων της 
Ένωσης και η σημαντική μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Στην ΚΓΠ που 
βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο 
υλοποίησης») με χρηματοδότηση που 
στοχεύει επίσης στην παραγωγικότητα 
και την ποιότητα, η Ένωση θα πρέπει να 
θέσει τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, 
όπως είναι οι στόχοι της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής 
ανάπτυξης, και οι βασικές προϋποθέσεις, 
ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν 
μεγαλύτερη ευθύνη ως προς τον τρόπο με 
τον οποίον θα εκπληρώσουν κοινούς 
σκοπούς και θα επιτύχουν ενωσιακούς, 
εθνικούς και περιφερειακούς στόχους. Η 
ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά 
δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την 
κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Για να 
διασφαλιστεί ότι θα αποφευχθεί μια 
επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ, θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί ένα σύνολο αυστηρών 
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διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σχεδιασμένων για την αποφυγή τυχόν 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και την 
εξασφάλιση μη διακριτικής μεταχείρισης 
για όλους στο σύνολο της επικράτειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι συνέργειες μεταξύ του ΕΓΤΑΑ 
και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας από το 
ΕΓΤΑΑ, και ιδίως εκείνων που απορρέουν 
από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) 

(6) Οι συνέργειες μεταξύ του ΕΓΤΑΑ 
και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας από το 
ΕΓΤΑΑ, και ιδίως εκείνων που απορρέουν 
από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
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για την «γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», που οδηγούν σε 
καινοτομίες στον γεωργικό τομέα και στις 
αγροτικές περιοχές.

για την «γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», που οδηγούν σε 
καινοτομίες οι οποίες έχουν θετικό 
αντίκτυπο στον γεωργικό τομέα και στις 
αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 5
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Προκειμένου να επιδιωχθούν οι 
στόχοι της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς 
και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον 
πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθεί για ένα σύνολο γενικών 
στόχων που αντικατοπτρίζουν τους 
προσανατολισμούς οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας». Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα 
προσοχή στον αντίκτυπο που έχει η 
γεωργική πολιτική της ΕΕ σε τρίτες 
χώρες, με στόχο την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης τόσο εντός όσο και 
εκτός της Ένωσης. Ένα σύνολο ειδικών 
στόχων θα πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω 
σε επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί και 
να επιδιωχθεί από τα κράτη μέλη στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. 
Ενόψει της ισορροπίας μεταξύ των 
διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης, 
σύμφωνα με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων, οι συγκεκριμένοι αυτοί 
στόχοι θα πρέπει να μεταφέρουν τους 
γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο 
συγκεκριμένες προτεραιότητες, με έμφαση 
στις ερημωμένες περιοχές, και να 
λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το κλίμα, 
τη βιοποικιλότητα των άγριων ειδών και 
την αγροβιοποικιλότητα, την προστασία 
των υδάτων, τη δημόσια υγεία, την 
απασχόληση, την ανανεώσιμη ενέργεια, 
την καλή μεταχείριση των ζώων και το 
περιβάλλον.

Τροπολογία 6
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει ρητά 
υπόψη την πολιτική ισότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφιστώντας 
ιδιαίτερα την προσοχή στην ανάγκη 
προώθησης της συμμετοχής των 
γυναικών στην ανάπτυξη του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στη 
μεγαλύτερη προβολή του έργου των 
γυναικών, και θα πρέπει κατ’ επέκταση 
να λαμβάνεται αυτό υπόψη στο πλαίσιο 
των ειδικών στόχων που εξετάζουν τα 
κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Μια εξυπνότερη, πιο σύγχρονη και 
βιώσιμη ΚΓΠ πρέπει να ενστερνιστεί την 
έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να 
υπηρετήσει τη πολυ-λειτουργικότητα των 
συστημάτων γεωργίας, δασοκομίας και 
τροφίμων της Ένωσης, να επενδύσει στην 
τεχνολογική ανάπτυξη και την 
ψηφιοποίηση καθώς και να βελτιώσει την 
πρόσβαση σε σωστές, αμερόληπτες, 
συναφείς και νέες γνώσεις.

(12) Μια εξυπνότερη, πιο σύγχρονη και 
βιώσιμη ΚΓΠ πρέπει να ενστερνιστεί την 
έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να 
υπηρετήσει την πολυλειτουργικότητα των 
συστημάτων γεωργίας, δασοκομίας και 
τροφίμων και των έξυπνων χωριών της 
Ένωσης, επενδύοντας στην τεχνολογική 
ανάπτυξη και την ψηφιοποίηση καθώς και 
βελτιώνοντας την πρόσβαση σε σωστές, 
αμερόληπτες, συναφείς και νέες γνώσεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο 
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άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα 
πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει 
επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες και να 
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης 
και σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για την εναρμόνιση των 
απαιτήσεων προσβασιμότητας για 
προϊόντα και υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, στην ενσωμάτωση της 
οπτικής του φύλου, καθώς και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 
Τα Ταμεία δεν θα πρέπει να 
υποστηρίζουν δράσεις που συμβάλλουν σε 
οποιαδήποτε μορφή διαχωρισμού, 
διάκρισης ή αποκλεισμού. Οι στόχοι των 
Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο 
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και 
σύμφωνα με τη Σύμβαση του Aarhus και 
της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου διατήρησης, προστασίας και 
βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και καταπολέμησης της 
κλιματικής αλλαγής, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 
1 της ΣΛΕΕ, με παράλληλη εφαρμογή της 
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 αβ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Οι στόχοι των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ θα πρέπει να 
συνδέονται με εκείνους που ορίζονται 
στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων. Για να επιτευχθεί ένα 
καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για 
όλους, είναι απαραίτητο η στήριξη να 
επικεντρωθεί στο γενικό και διεθνώς 
αναγνωρισμένο Θεματολόγιο του 2030 
του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και 
να συνεισφέρει στην επίτευξη των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που 
έχουν οριστεί για το 2030. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνέπεια, 
τη συνοχή και τις συνέργειες με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
τοπικά προβλήματα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, η αλλαγή του κλίματος και η 
συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και 
κρίσεις υγειονομικού και 
φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για 
αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την 
τελική ευθύνη για το σχεδιασμό των 
στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα 
αγροκτήματά τους, πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί 
η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για το 

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

και οι γεωργοί έχουν την τελική ευθύνη για 
το σχεδιασμό των στρατηγικών σε ό,τι 
αφορά τα αγροκτήματά τους, πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση 
κινδύνων.  Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη 
μέλη και οι γεωργοί θα μπορούν να 
αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για 
τη διαχείριση του κινδύνου, προκειμένου 
οι γεωργοί να έχουν επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, 
κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
παροχή συμβουλών.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της δράσης για το κλίμα και 
η συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών της Ένωσης αποτελούν πολύ 
μεγάλη προτεραιότητα για το μέλλον της 
γεωργίας και της δασοκομίας της Ένωσης. 
Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα 
πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη 
φιλοδοξία σε ό,τι αφορά αυτούς τους 
στόχους. Δυνάμει του μοντέλου 
λειτουργίας, τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και της αλλαγής του 
κλίματος θα πρέπει να καθοδηγούνται από 
τα αποτελέσματα και το άρθρο 11 της 
ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
θεωρηθεί υποχρέωση επιτεύξεως 
συγκεκριμένου αποτελέσματος. Δεδομένου 
ότι πολλές αγροτικές περιοχές στην Ένωση 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα 
όπως η έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών 
απασχόλησης, οι ελλείψεις δεξιοτήτων, η 
έλλειψη επενδύσεων σε συνδεσιμότητα, 
υποδομές και βασικές υπηρεσίες, καθώς 

(16) Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της διατήρησης της 
βιοποικιλότητας και της γενετικής 
ποικιλομορφίας στο γεωργικό σύστημα 
και της δράσης για το κλίμα και η 
συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών της Ένωσης αποτελούν πολύ 
μεγάλη προτεραιότητα για το μέλλον της 
γεωργίας, της δασοκομίας και της 
αγροτικής ανάπτυξης της Ένωσης. 
Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα 
πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη 
φιλοδοξία σε ό,τι αφορά αυτούς τους 
στόχους. Δυνάμει του μοντέλου 
λειτουργίας, τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση και την περαιτέρω αποφυγή 
της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της 
αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να 
καθοδηγούνται από τα αποτελέσματα και 
το άρθρο 11 της ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον 
σκοπό αυτόν, να θεωρηθεί υποχρέωση 
επιτεύξεως συγκεκριμένου αποτελέσματος. 
Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές 
στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 
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και η διαρροή των νέων, είναι θεμελιώδους 
σημασίας η ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού στις περιοχές 
αυτές, σύμφωνα με τη δήλωση του Cork 
2.0., ιδίως μέσω της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και της ανανέωσης των γενεών, 
με την προσέλκυση θέσεων απασχόλησης 
και ανάπτυξης της Επιτροπής στις 
αγροτικές περιοχές, την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, την ανανέωση των 
γενεών και την ανάπτυξη «έξυπνων 
χωριών» σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή 
ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 
Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

προβλήματα και μειονεκτήματα όπως η 
έλλειψη πρόσβασης στις αγορές και η 
μειούμενη απόδοση επενδύσεων στις 
αγροτικές περιοχές, η έλλειψη ελκυστικών 
ευκαιριών απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, οι ελλείψεις δεξιοτήτων, η 
έλλειψη επενδύσεων σε συνδεσιμότητα, 
υποδομές και βασικές υπηρεσίες, καθώς 
και η διαρροή των νέων, είναι θεμελιώδους 
σημασίας η ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού στις περιοχές 
αυτές, σύμφωνα με τη δήλωση του Cork 
2.0., ιδίως μέσω της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και της ανανέωσης των γενεών, 
με την προσέλκυση θέσεων απασχόλησης 
και ανάπτυξης της Επιτροπής στις 
αγροτικές περιοχές, την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, την ανανέωση των 
γενεών και την ανάπτυξη «έξυπνων 
χωριών» σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή 
ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, τα αγροοικολογικά 
συστήματα τροφίμων, οι αποκεντρωμένες 
υποδομές για την επεξεργασία και την 
εμπορία γεωργικών προϊόντων, η 
αναδυόμενη βιοοικονομία, η κυκλική 
οικονομία και ο οικολογικός τουρισμός 
μπορούν να προσφέρουν καλές 
δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης 
στις αγροτικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, 
ο συμπληρωματικός ρόλος των 
χρηματοπιστωτικών μέσων θα πρέπει να 
ενισχυθεί για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.



AD\1178899EL.docx 13/110 PE629.641v05-00

EL

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφεύγουν την προσθήκη κανόνων που 
θα περιπλέξουν τη χρήση του ΕΓΤΕ και 
του ΕΓΤΑΑ από τους δικαιούχους.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πλαίσιο (ΠΔΠ). Στόχος της συμβατότητας 
είναι η συμβολή στην ανάπτυξη αειφόρου 
γεωργίας μέσω της ευαισθητοποίησης των 
δικαιούχων για την ανάγκη τήρησης των 
βασικών αυτών προτύπων. Στοχεύει επίσης 
να καταστήσει την ΚΓΠ πιο συμβατή με 
τις προσδοκίες της κοινωνίας μέσω της 
βελτίωσης της συνέπειας της πολιτικής με 
τους στόχους για το περιβάλλον, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση 
των ζώων. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
επίσης να αποζημιώνονται δεόντως για 
την τήρηση αυτών των προτύπων. Οι 
προϋποθέσεις πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της περιβαλλοντικής 
δομής της ΚΓΠ ως μέρος της βάσης για 
πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για το 
περιβάλλον και το κλίμα και θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 
Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις για τη 
συμμόρφωση με τα εν λόγω πρότυπα 
ισχύουν εξίσου για όλα τα κράτη μέλη, θα 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι πληρωμές 
για την τήρηση των εν λόγω προτύπων 
συγκλίνουν το συντομότερο δυνατό. Για 
τους αγρότες που δεν συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται 
αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σύμφωνα με [τον 
οριζόντιο κανονισμό].

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στο γεωργικό 
τομέα από γεωργούς νεαρής ηλικίας 
αποτελεί οικονομική πρόκληση και 
στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
κατά τη χορήγηση και στόχευση των 
αμέσων ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή 
κρίνεται απαραίτητη για την 

(30) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στον 
γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας και νέους γεωργούς αποτελεί 
οικονομική πρόκληση και στοιχείο που θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη χορήγηση 
και στόχευση των αμέσων ενισχύσεων. Η 
ανάπτυξη αυτή κρίνεται απαραίτητη για 
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ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα 
στην Ένωση και, για τον λόγο αυτό, τα 
κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
θεσπίσουν συμπληρωματική στήριξη 
εισοδήματος για τους νέους αγρότες. Αυτό 
το είδος παρεμβάσεων θα πρέπει να 
θεσπιστεί για να παράσχει στους νέους 
γεωργούς πρόσθετη εισοδηματική 
στήριξη στην αρχή της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας.

την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού 
τομέα στην Ένωση και, για τον λόγο αυτό, 
τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
θεσπίσουν συμπληρωματική στήριξη 
εισοδήματος για τους νέους αγρότες, 
καθώς και στήριξη της έναρξης 
δραστηριότητας για γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και άλλες αγροτικές 
επιχειρήσεις.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Λόγω της έντονης γήρανσης του 
γεωργικού πληθυσμού, που απειλεί να 
εντείνει την ερήμωση των αγροτικών 
περιοχών, και δεδομένης της επείγουσας 
ανάγκης να προωθηθεί η ένταξη νέων 
γεωργών στον τομέα, δικαιολογείται επί 
του παρόντος να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να αυξήσουν από τα 40 στα 
45 έτη το όριο ηλικίας ως βασική 
απαίτηση επιλεξιμότητας για τις ειδικές 
ενισχύσεις που χορηγούνται στους νέους 
γεωργούς, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο 
σύμφωνα με την ανάλυση των 
πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των 
ευκαιριών και των απειλών (ΠΑΕΑ).

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος 
του οικονομικού τους ανώτατου ορίου που 
διατίθεται για τις άμεσες ενισχύσεις για τη 
στήριξη συνδεδεμένων εισοδημάτων 

(32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος 
του οικονομικού τους ανώτατου ορίου που 
διατίθεται για τις άμεσες ενισχύσεις για τη 
στήριξη συνδεδεμένων εισοδημάτων 
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προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα ή / και 
η ποιότητα σε ορισμένους τομείς και 
παραγωγές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
κοινωνικούς, οικονομικούς ή 
περιβαλλοντικούς λόγους και βιώνουν 
ορισμένες δυσκολίες. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα 
πρόσθετο μέρος του χρηματοδοτικού 
ανώτατου ορίου τους που είναι διαθέσιμο 
για άμεσες πληρωμές, προκειμένου να 
χορηγήσουν στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος ειδικά για τη στήριξη της 
παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών, 
προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της 
Ένωσης από την άποψη αυτή.

προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα και η 
ποιότητα σε ορισμένους τομείς και 
παραγωγές, ιδίως στους τομείς της 
κτηνοτροφίας και της παραγωγής ειδικών 
φυτών, παραγωγές που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για κοινωνικούς, οικονομικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους και βιώνουν 
ορισμένες δυσκολίες, και όπου άλλα μέσα 
δεν επαρκούν ή δεν υπάρχουν. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιλέγουν ελεύθερα ποιοι τομείς θα 
επωφεληθούν από αυτό. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα 
πρόσθετο μέρος του χρηματοδοτικού 
ανώτατου ορίου τους που είναι διαθέσιμο 
για άμεσες πληρωμές, προκειμένου να 
χορηγήσουν στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος ειδικά για τη στήριξη της 
παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών, 
προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της 
Ένωσης από την άποψη αυτή.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, φαίνεται ότι χωρίς στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος οι γεωργοί 
εγκαταλείπουν τους τομείς της κτηνοτροφίας και της παραγωγής ειδικών φυτών και στρέφονται 
προς οικονομικά προσφορότερες καλλιέργειες, όπως τα δημητριακά ή η κράμβη. Προκειμένου 
να ενθαρρυνθεί η παραγωγή ειδικών φυτών και η κτηνοτροφία και να υπάρξει θετικός 
αντίκτυπος στην απασχόληση και στο περιβάλλον, η στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος θα 
συνεχίσει να εφαρμόζεται και η χρηματοδότηση αυτή της στήριξης θα πρέπει να αυξηθεί.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για 
την αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές 
καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά τις βασικές προϋποθέσεις για 
τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κριτήρια 
επιλογής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή διακριτική 
ευχέρεια για να καθορίσουν 
συγκεκριμένους όρους ανάλογα με τις 

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

ανάγκες τους. Τα είδη παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνουν 
ενισχύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και άλλες διαχειριστικές δεσμεύσεις τις 
οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιφέρειες που επισημοποιήθηκαν 
νόμιμα και υφίστανται αυτήν τη στιγμή, ή 
τοπικές τους ανάγκες. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χορηγούν πληρωμές σε 
γεωργούς και άλλους διαχειριστές της γης, 
οι οποίοι αναλαμβάνουν σε εθελοντική 
βάση δεσμεύσεις διαχείρισης που 
συμβάλλουν στην άμβλυνση και 
προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και 
στην προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της 
ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων, 
της ποιότητας του αέρα, του εδάφους, και 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
δεσμεύσεων στο Natura 2000 και της 
στήριξης της γενετικής ποικιλότητας. Η 
στήριξη μέσω και βάσει πληρωμών για 
δεσμεύσεις διαχείρισης μπορεί επίσης να 
χορηγηθεί με τη μορφή τοπικών, 
ολοκληρωμένων ή συνεργατικών 
προσεγγίσεων και παρεμβάσεων βάσει 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα μέτρα για τη δασοκομία πρέπει 
να συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
Δασικής Στρατηγικής της Ένωσης και να 
βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά 
προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των 
κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να 
βασίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν 

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

από τον κανονισμό για την συμπερίληψη 
των εκπομπών και των απορροφήσεων 
αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γης, 
την αλλαγή χρήσης της γης και τη 
δασοκομία [Κανονισμός LULUCF] και 
εκείνων που ελήφθησαν στις υπουργικές 
διασκέψεις για την προστασία των δασών 
στην Ευρώπη. Οι παρεμβάσεις πρέπει να 
βασίζονται σε σχέδια διαχείρισης δασών ή 
σε ισοδύναμα μέσα και μπορεί να 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και την αειφόρο διαχείριση των 
δασών, συμπεριλαμβανομένης της 
δάσωσης της γης, της πρόληψης 
πυρκαγιών και της δημιουργίας και 
αναγέννησης των γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων· την προστασία, 
αποκατάσταση και βελτίωση των δασικών 
πόρων, λαμβανομένων υπόψη των 
αναγκών προσαρμογής· επενδύσεις για τη 
διασφάλιση και ενίσχυση της διατήρησης, 
διαφοροποίησης και ανθεκτικότητας των 
δασών και την παροχή δασικών 
οικοσυστημάτων και υπηρεσιών για το 
κλίμα· και μέτρα και επενδύσεις για την 
υποστήριξη της ανανεώσιμης ενέργειας και 
της βιοοικονομίας.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 
δίκαιο εισόδημα και ένας ανθεκτικός 
γεωργικός τομέας σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν στήριξη σε 
γεωργούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
φυσικούς και άλλους ειδικούς για την 
εκάστοτε περιοχή περιορισμούς. Όσον 
αφορά τις ενισχύσεις για περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς, θα συνεχίσει να 
ισχύει η πολιτική για την αγροτική 
ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. Η 

(40) Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 
δίκαιο εισόδημα και ένας ανθεκτικός 
γεωργικός τομέας σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν στήριξη σε 
γεωργούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
φυσικούς και άλλους ειδικούς για την 
εκάστοτε περιοχή οικονομικούς ή 
κοινωνικούς περιορισμούς. Όσον αφορά 
τις ενισχύσεις για περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς, θα συνεχίσει να 
ισχύει η πολιτική για την αγροτική 
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ΚΓΠ, προκειμένου να προσδώσει 
βελτιωμένη προστιθέμενη αξία στο 
περιβάλλον και να ενισχύσει τις συνέργειές 
της με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη 
φύση και τη βιοποικιλότητα, είναι 
απαραίτητο να διατηρηθεί χωριστό μέτρο 
με στόχο την αποζημίωση των δικαιούχων 
για τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με 
την εφαρμογή των οδηγιών πλαισίου 
Natura 2000. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξακολουθήσει να παρέχεται στήριξη 
στους γεωργούς και τους 
δασοκαλλιεργητές για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων μειονεκτημάτων που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
και τη συμβολή στην αποτελεσματική 
διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Θα 
πρέπει επίσης να διατεθεί στήριξη στους 
γεωργούς ώστε να βοηθηθούν αυτοί για 
την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων 
στις λεκάνες απορροής ποταμών που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα. Η στήριξη πρέπει 
να συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις 
που περιγράφονται στα Στρατηγικά Σχέδια 
της ΚΓΠ που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές προς τους 
γεωργούς δεν θα οδηγήσουν σε διπλή 
χρηματοδότηση με τα οικολογικά 
συστήματα. Επιπλέον, οι ειδικές ανάγκες 
των περιοχών Natura 2000 θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη από τα κράτη μέλη στον 
συνολικό σχεδιασμό των στρατηγικών 
τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. Για 
την ΚΓΠ, προκειμένου να προσδώσει 
βελτιωμένη προστιθέμενη αξία στο 
περιβάλλον και να ενισχύσει τις συνέργειές 
της με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη 
φύση και τη βιοποικιλότητα, είναι 
απαραίτητο να διατηρηθεί χωριστό μέτρο 
με στόχο την αποζημίωση των δικαιούχων 
για τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με 
την εφαρμογή των οδηγιών πλαισίου 
Natura 2000. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξακολουθήσει να παρέχεται στήριξη 
στους γεωργούς και τους 
δασοκαλλιεργητές για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων μειονεκτημάτων που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
και τη συμβολή στην αποτελεσματική 
διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Θα 
πρέπει επίσης να διατεθεί στήριξη στους 
γεωργούς ώστε να βοηθηθούν αυτοί για 
την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων 
στις λεκάνες απορροής ποταμών που 
απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα. Η στήριξη πρέπει 
να συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις 
που περιγράφονται στα Στρατηγικά Σχέδια 
της ΚΓΠ που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές προς τους 
γεωργούς δεν θα οδηγήσουν σε διπλή 
χρηματοδότηση με τα οικολογικά 
συστήματα. Επιπλέον, οι ειδικές ανάγκες 
των περιοχών Natura 2000 θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη από τα κράτη μέλη στον 
συνολικό σχεδιασμό των στρατηγικών 
τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Οι νεαροί γεωργοί και οι 
νεοεισερχόμενοι εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον 
αφορά την πρόσβαση στη γη, τις υψηλές 
τιμές και την πρόσβαση στο πιστωτικό 
σύστημα. Οι επιχειρήσεις τους απειλούνται 
περισσότερο από τη μεταβλητότητα των 
τιμών (τόσο για εισροές όσο και για 
προϊόντα) και οι ανάγκες τους όσον αφορά 
την κατάρτιση σε επιχειρηματικές 
δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης 
κινδύνου είναι υψηλές. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη για τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη 

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

μέλη θα πρέπει να προβλέψουν μια 
στρατηγική προσέγγιση και να 
προσδιορίσουν ένα σαφές και συνεκτικό 
σύνολο παρεμβάσεων για την ανανέωση 
των γενεών, στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου στόχου που αφορά το θέμα 
αυτό. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν, στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ, προτιμησιακούς 
όρους για τα χρηματοοικονομικά μέσα για 
τους νέους γεωργούς και τους 
νεοεισερχομένους και να συμπεριλάβουν 
στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ 
τη δέσμευση τουλάχιστον ενός ποσού που 
θα αντιστοιχεί στο 2% του κονδυλίου των 
ετήσιων άμεσων ενισχύσεων. Το μέγιστο 
ποσό της ενίσχυσης για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών, γεωργών νεαρής ηλικίας, 
την ίδρυση αγροτικών επιχειρήσεων και 
την ανάπτυξη των πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων πρέπει να αυξηθεί 
έως και στα 100 000 EUR στα οποία 
μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω ή και 
σε συνδυασμό με χρηματοοικονομικά 
μέσα.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Η στήριξη θα πρέπει να επιτρέπει 
την καθιέρωση και την εφαρμογή της 
συνεργασίας μεταξύ δύο τουλάχιστον 
οντοτήτων με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων της ΚΓΠ. Μπορεί να περιλαμβάνει 
όλες τις πτυχές αυτής της συνεργασίας, 
όπως θέσπιση συστημάτων ποιότητας· 
συλλογική δράση στον τομέα του 
περιβάλλοντος και του κλίματος· 
προώθηση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού 
και τοπικών αγορών· πιλοτικά σχέδια· 
έργα επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο 
της ΕΣΚ για τοπικά αναπτυξιακά 
προγράμματα για την παραγωγικότητα και 
τη βιωσιμότητα της γεωργίας, έξυπνα 

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

αναπτυξιακά προγράμματα για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας, έξυπνα χωριά, ενώσεις 
αγοραστών και δίκτυα ανταλλαγής 
μηχανών· γεωργικές συνεργασίες· σχέδια 
διαχείρισης δασών· δίκτυα και 
συμπράξεις· κοινωνική γεωργία· κοινοτικά 
στηριζόμενη γεωργία· δράσεις στο πλαίσιο 
του προγράμματος LEADER· και σύσταση 
ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, 
καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας οι 
οποίες κρίνονται απαραίτητες για την 
επίτευξη των ειδικών στόχων της ΚΓΠ.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των έργων που 
δρομολογούνται από τις τοπικές 
κοινότητες, καθώς και η αποτελεσματική 
χρήση της χορηγούμενης 
χρηματοδότησης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθορίζουν στους 
δημοσιονομικούς κανόνες ότι οι δαπάνες 
για την οικονομική και διοικητική 
διαχείριση των πράξεων, οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τις τοπικές 
αγροτικές κοινότητες και άλλους 
παρόμοιους τοπικούς φορείς με σκοπό 
την υλοποίηση των στρατηγικών που 
αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], 
αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(45β) Προκειμένου να προωθηθούν 
έμπρακτα η ψηφιοποίηση και η 
καινοτομία, να διευκολυνθούν η 
επιχειρηματική ανάπτυξη, η κοινωνική 
ένταξη και η απασχόληση στις αγροτικές 
περιοχές, καθώς και η ανάπτυξη έξυπνου 
και βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού 
στις αγροτικές περιοχές, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αναπτύξουν και να θέσουν 
σε εφαρμογή τις στρατηγικές έξυπνων 
χωριών στο πλαίσιο των στρατηγικών 
τους σχεδίων για την ΚΓΠ. Για πιο 
αποτελεσματική χρήση όλων των 
διαρθρωτικών ταμείων που συμμετέχουν 
στις αγροτικές περιοχές (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΠΑ, 
ΕΚΤ+ και ΕΤΘΑ), αυτή η στρατηγική θα 
πρέπει να υλοποιείται μέσω της τοπικής 
ανάπτυξης που πραγματοποιείται από 
τους τοπικούς φορείς όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) ... [νέος ΚΚΔ]. Για τον 
λόγο αυτόν, η οικονομική στήριξη του 
ΕΓΤΑΑ για στρατηγικές εκσυγχρονισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής 
για τα «έξυπνα χωριά» όπως ορίζεται στο 
στρατηγικό σχέδιο του κράτους μέλους 
για την ΚΓΠ, θα πρέπει να καθορίζεται 
τουλάχιστον στο 5% των κονδυλίων του 
ΕΓΤΑΑ.

Αιτιολόγηση

Τα «έξυπνα χωριά» θα πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μέλλοντος της αγροτικής 
ανάπτυξης, επομένως θα πρέπει να διατίθενται επαρκείς πόροι του ΕΓΤΑΑ για την ανάπτυξη 
και την υλοποίηση των στρατηγικών «έξυπνων χωριών» στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων 
των κρατών μελών για την ΚΓΠ. Θα πρέπει επίσης να διατίθενται πόροι και από άλλα 
διαρθρωτικά ταμεία για τον σκοπό αυτόν, ώστε να διατηρηθεί η ζωτική σημασία των αγροτικών 
περιοχών της ΕΕ.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η ανακοίνωση σχετικά με «Το 
μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» 
αναφέρει την ανταλλαγή γνώσεων και 
επικεντρώνεται στην καινοτομία ως 

(46) Η ανακοίνωση σχετικά με «Το 
μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» 
αναφέρει την ανταλλαγή γνώσεων και 
επικεντρώνεται στην καινοτομία ως 



PE629.641v05-00 24/110 AD\1178899EL.docx

EL

οριζόντιο στόχο για τη νέα ΚΓΠ. Η ΚΓΠ 
θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει το 
μοντέλο της διαδραστικής καινοτομίας, το 
οποίο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των 
φορέων προκειμένου να αξιοποιήσουν με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμπληρωματικά 
είδη γνώσεων με σκοπό τη διάδοση 
πρακτικών λύσεων. Οι υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
πρέπει να ενισχυθούν στο πλαίσιο των 
συστημάτων γνώσης και καινοτομίας της 
γεωργίας. Το στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ πρέπει να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, της έρευνας 
και των αγροτικών δικτύων. Κάθε κράτος 
μέλος ή περιφέρεια, ανάλογα με την 
περίπτωση, μπορεί να χρηματοδοτήσει 
ορισμένες δράσεις που αποσκοπούν στην 
ανταλλαγή γνώσεων και την καινοτομία, 
χρησιμοποιώντας τα είδη παρεμβάσεων 
που παρουσιάζονται στον παρόντα 
Κανονισμό.

οριζόντιο στόχο για τη νέα ΚΓΠ. Η ΚΓΠ 
θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει το 
μοντέλο της διαδραστικής καινοτομίας, το 
οποίο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των 
φορέων προκειμένου να αξιοποιήσουν με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμπληρωματικά 
είδη γνώσεων με σκοπό τη διάδοση 
πρακτικών λύσεων. Οι υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
πρέπει να ενισχυθούν στο πλαίσιο των 
συστημάτων γνώσης και καινοτομίας της 
γεωργίας. Το στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΓΠ πρέπει να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, της έρευνας 
και των αγροτικών δικτύων. Κάθε κράτος 
μέλος ή περιφέρεια, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών 
που επισημοποιήθηκαν νόμιμα και 
υφίστανται αυτήν τη στιγμή, ανάλογα με 
την περίπτωση, μπορεί να χρηματοδοτήσει 
ορισμένες δράσεις που αποσκοπούν στην 
ανταλλαγή γνώσεων και την καινοτομία, 
χρησιμοποιώντας τα είδη παρεμβάσεων 
που παρουσιάζονται στον παρόντα 
Κανονισμό και διασφαλίζοντας 
χρηματοδότηση για πρόσβαση σε 
τεχνολογία αιχμής.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Η στήριξη των άμεσων ενισχύσεων 
στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για 
την ΚΓΠ θα πρέπει να χορηγείται υπό 
μορφή εθνικών πιστώσεων που θα 
καθοριστούν από τον παρόντα κανονισμό. 
Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των 
αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις στα 
κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο 
στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται 
σταδιακά για να κλείσουν το 50% του 

(48) Είναι σημαντικό να επισημανθεί 
ότι η διαδικασία σύγκλισης θα πρέπει 
σταδιακά να ολοκληρωθεί το 
συντομότερο δυνατό, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός 
μεταξύ των κρατών μελών και να 
διαφυλαχθεί η αρχή της ισότητας σε 
επίπεδο ΕΕ. Η στήριξη των άμεσων 
ενισχύσεων στο πλαίσιο των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ θα πρέπει να 
χορηγείται υπό μορφή εθνικών πιστώσεων 
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χάσματος προς το 90% του μέσου όρου 
της Ένωσης. Προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη ο μηχανισμός μείωσης των 
πληρωμών και η χρήση του προϊόντος στο 
κράτος μέλος, πρέπει να επιτρέπεται η 
υπέρβαση της εθνικής χορήγησης των 
συνολικών ενδεικτικών χρηματοδοτικών 
πόρων κάθε χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ κράτους μέλους.

που θα καθοριστούν από τον παρόντα 
κανονισμό. Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση 
των αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις 
στα κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο 
στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται 
σταδιακά για να κλείσουν το χάσμα προς 
τον μέσο όρο της Ένωσης. Προκειμένου 
να ληφθεί υπόψη ο μηχανισμός μείωσης 
των πληρωμών και η χρήση του προϊόντος 
στο κράτος μέλος, πρέπει να επιτρέπεται η 
υπέρβαση της εθνικής χορήγησης των 
συνολικών ενδεικτικών χρηματοδοτικών 
πόρων κάθε χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ κράτους μέλους.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49α) Θα πρέπει να καθοριστούν 
αντικειμενικά κριτήρια 
κατηγοριοποίησης των περιφερειών και 
περιοχών σε επίπεδο Ένωσης για τη 
στήριξη από το ΕΓΤΑΑ. Για τον σκοπό 
αυτόν, ο προσδιορισμός των περιφερειών 
και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης 
βασίζεται στην κοινή ονοματολογία για 
τις περιφέρειες που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/2066 της 
Επιτροπής1α. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οι πιο πρόσφατες 
ονοματολογίες και δεδομένα για να 
εξασφαλίζεται επαρκής στήριξη, ιδίως 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος των 
περιφερειών που παρουσιάζουν υστέρηση 
και των διαπεριφερειακών ανισοτήτων 
στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους.
__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/2066 της 
Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2016, για 
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την τροποποίηση των παραρτημάτων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής 
ονοματολογίας των εδαφικών 
στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 322 
της 29.11.2016, σ. 1-61)

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη 
σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους 
αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα 
στις πολιτικές της Ένωσης και στην 
επίτευξη ενός γενικού στόχου 25% των 
δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης 
για τη στήριξη των στόχων για το κλίμα. 
Οι δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ 
αναμένεται ότι θα συμβάλουν καλύπτοντας 
το 40 % του συνολικού χρηματοδοτικού 
κονδυλίου της ΚΓΠ στους στόχους για το 
κλίμα. Οι σχετικές δράσεις θα 
προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και της εφαρμογής του 
προγράμματος, και θα αξιολογούνται εκ 
νέου στο πλαίσιο των σχετικών 
αξιολογήσεων και επανεξετάσεων.

(52) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη 
σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της 
αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού και τους στόχους αειφόρου 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στις 
πολιτικές της Ένωσης, στην επίτευξη της 
μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 45 
τοις εκατό έως το 2030 σε σχέση με το 
2010 και μηδενικών εκπομπών έως το 
2050 και στην επίτευξη ενός γενικού 
στόχου τουλάχιστον 30% των δαπανών 
του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη 
στήριξη των στόχων για το κλίμα. Οι 
δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ αναμένεται 
ότι θα συμβάλουν καλύπτοντας το 40 % 
του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου 
της ΚΓΠ στους στόχους για το κλίμα. Οι 
σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας και της 
εφαρμογής του προγράμματος, και θα 
αξιολογούνται εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών αξιολογήσεων και 
επανεξετάσεων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(60) Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
να παρέχεται ευελιξία στα κράτη μέλη σε 
ότι αφορά την επιλογή της μεταβίβασης 
μέρους του σχεδιασμού και της εφαρμογής 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ σε 
περιφερειακό επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης σύμφωνα με το εθνικό 
πλαίσιο, προκειμένου να διευκολυνθεί ο 
συντονισμός μεταξύ των περιφερειών σε 
ό,τι αφορά την αντιμετώπιση κάθε είδους 
εθνικών προκλήσεων, είναι σκόπιμο τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ να 
περιγράφουν την αλληλεπίδραση μεταξύ 
εθνικών και περιφερειακών παρεμβάσεων, 
ενώ ο προσδιορισμός των περιφερειών 
στα κράτη μέλη θα βασίζεται στο κοινό 
σύστημα ονοματολογίας των περιφερειών 
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που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό αριθ. 
2016/2066 της Επιτροπής.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Λαμβανομένων υπόψη των 
ανησυχιών σχετικά με τη διοικητική 
επιβάρυνση στα πλαίσια της επιμερισμένης 
διαχείρισης, η απλούστευση θα πρέπει 
επίσης να αποτελέσει αντικείμενο 
ιδιαίτερης προσοχής στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ.

(64) Λαμβανομένων υπόψη των 
ανησυχιών σχετικά με τη διοικητική 
επιβάρυνση στα πλαίσια της επιμερισμένης 
διαχείρισης, η απλούστευση —τόσο σε 
επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο 
κρατών μελών— θα πρέπει επίσης να 
αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης 
προσοχής στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να συνδράμει τα 
κράτη μέλη προκειμένου να αποφευχθεί η 
δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνσή τους.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(71) Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να στηρίζει 
μέσω τεχνικής βοήθειας, με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής, δράσεις σχετικά με την 
εκπλήρωση των καθηκόντων εκείνων που 
αναφέρονται στο [Άρθρο 7 του οριζόντιου 
κανονισμού]. Μπορεί επίσης να παρέχεται 
τεχνική βοήθεια, με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, με σκοπό την εκπλήρωση 
των καθηκόντων που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή 
της στήριξης σε σχέση με το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ. Το συνολικό ποσό για τη 
στήριξη από το ΕΓΤΑΑ για τεχνική 
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μελών είναι διαθέσιμη μόνο για τη Μάλτα. βοήθεια θα πρέπει να αυξηθεί σε 5% της 
χρηματοδότησης που διατίθεται για το 
ΕΓΤΑΑ. Η αύξηση της τεχνικής βοήθειας 
με πρωτοβουλία των κρατών μελών είναι 
διαθέσιμη μόνο για τη Μάλτα.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73α) Το Ελεγκτικό Συνέδριο, στη 
γνωμοδότηση αριθ. 7/2018 της 25ης 
Οκτωβρίου 2018, ορίζει ότι η μετάβαση 
σε ένα σύστημα που βασίζεται στις 
επιδόσεις απαιτεί τον προσδιορισμό των 
αναγκών με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία, 
σε συνδυασμό με την υποχρέωση των 
κρατών μελών να καταρτίζουν αξιόπιστες 
και συγκρίσιμες στατιστικές. Οι σαφείς, 
συγκεκριμένοι και ποσοτικοποιημένοι 
στόχοι της ΕΕ, η επίτευξη των οποίων 
είναι μετρήσιμη, θα πρέπει να 
υποστηρίζονται από ένα πλήρως 
ανεπτυγμένο σύνολο ουσιαστικών 
δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων. 

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75α) Το μοντέλο υλοποίησης με 
γνώμονα τις επιδόσεις, 
συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης με 
βάση τις επιδόσεις, δεν θα πρέπει να 
καταργήσει την ανάγκη ελέγχου της 
νομιμότητας και της κανονικότητας των 
δαπανών.

Τροπολογία 35
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 92 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(92α) Οι νησιωτικές περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες δυσκολίες όσον αφορά την 
άσκηση γεωργικών δραστηριοτήτων και 
την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών. 
Κρίνεται σκόπιμο να διενεργηθεί 
εκτίμηση των επιπτώσεων της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής στις εν λόγω 
περιοχές, με σκοπό την προσαρμογή των 
στρατηγικών σχεδίων ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές 
τους.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ και τα 
άρθρα 41, 43 και 60 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου26 εφαρμόζονται στη 
στήριξη που χρηματοδοτείται από το 
ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος 
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πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. κανονισμού.

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

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

Τροπολογία 38

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) ως «θωράκιση του περιβάλλοντος 
και της βιοποικιλότητας» νοείται η 
διαρθρωμένη διαδικασία διασφάλισης 
της αποτελεσματικής εφαρμογής 
εργαλείων για την αποφυγή των 
δυσμενών επιπτώσεων των δαπανών της 
ΕΕ και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για 
την κατάσταση του περιβάλλοντος και 
της βιοποικιλότητας της ΕΕ, με βάση το 
«Κοινό πλαίσιο για τη θωράκιση της 
βιοποικιλότητας μέσω του 
προϋπολογισμού της ΕΕ» που συνέταξε η 
Επιτροπή, και σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές, 
εφόσον υπάρχουν, ή με διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα·

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) ως «ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
στην κλιματική αλλαγή» νοείται η 
διαδικασία που εξασφαλίζει ότι οι 
υποδομές είναι ανθεκτικές στις δυσμενείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και 
τις κατευθυντήριες γραμμές, εφόσον 
υπάρχουν, ή με διεθνώς αναγνωρισμένα 
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πρότυπα·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι γ) ως «αστική γεωργία» νοείται η 
γεωργική δραστηριότητα σε αστική 
περιοχή.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, σε 
συνεργασία με τις περιφέρειες όπου 
απαιτείται, τουλάχιστον τους ορισμούς 
της γεωργικής δραστηριότητας, της 
γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων 
εκταρίων, του πραγματικού και του νεαρού 
και του νεοεισερχόμενου γεωργού, επί της 
ακόλουθης βάσης:

Τροπολογία 42

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 
που δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή περισσότερο και 
χρησιμοποιούνται για τη καλλιέργεια 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 
που δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά 
επί πέντε έτη ή περισσότερο, καθώς και, 
εφόσον αποφασιστεί από τα κράτη μέλη, 
η γη που δεν έχει καλλιεργηθεί για 
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κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένο). Μπορεί να περιλαμβάνει 
άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα 
που προσφέρονται για βοσκή·

τουλάχιστον πέντε έτη· και η οποία 
χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένο), συμπεριλαμβανομένων 
δασοποιμενικών συστημάτων με θάμνους 
και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή 
ή παράγουν ζωοτροφές·

Τροπολογία 43

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για τους σκοπούς των 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, το «επιλέξιμο εκτάριο» 
ορίζεται κατά τρόπο που να περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε γεωργική έκταση της 
εκμετάλλευσης:

γ) για τους σκοπούς των 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, το «επιλέξιμο εκτάριο» 
ορίζεται κατά τρόπο που να περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε γεωργική έκταση της 
εκμετάλλευσης και να παρέχει τα 
κατάλληλα δικαιώματα χρήσης:

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 1 – σημείο ii – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Για την εφαρμογή του όρου 
«επιλέξιμο εκτάριο» στην αστική 
γεωργία, η επιφάνεια που πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη υπολογίζεται με βάση 
την ισοδύναμη επιφάνεια που απαιτείται 
για την παραγωγή του μέσου ετήσιου 
όγκου για τις εν λόγω καλλιέργειες·

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 46

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ως «νέος γεωργός» νοείται 
πρόσωπο που:
i) πληροί τις προϋποθέσεις για να 
θεωρείται «υπεύθυνος της γεωργικής 
εκμετάλλευσης»·
ii) διαθέτει την κατάλληλη 
κατάρτιση και/ή τις δεξιότητες που 
απαιτούνται.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαιρούνται από τον ορισμό του «νέου 
γεωργού» οι γεωργοί που 
ανταποκρίνονται στον ορισμό του 
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στοιχείου ε).

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της 
αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας, της 
παραγωγής τροφίμων και των αγροτικών 
περιοχών, σύμφωνα με τους σχετικούς 
στόχους της Συνθήκης, και συμβάλλει 
στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών 
στόχων:

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) την προώθηση ενός έξυπνου, 
ανθεκτικού και διαφοροποιημένου 
γεωργικού τομέα που θα διασφαλίζει τη 
βιώσιμη, αποκεντρωμένη και 
μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια 
και ασφάλεια των τροφίμων, 
αποφεύγοντας την υπερπαραγωγή·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE629.641v05-00 36/110 AD\1178899EL.docx

EL

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών.

γ) την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής 
ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και 
κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της 
δημιουργίας και της διατήρησης της 
απασχόλησης με έμφαση στην επιδίωξη 
δίκαιου βιοτικού επιπέδου και στην 
αποφυγή της ερήμωσης των αγροτικών 
περιοχών·

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) την ενίσχυση της ελκυστικότητας 
της υπαίθρου.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) την υποστήριξη βιώσιμων 
γεωργικών εισοδημάτων και 
ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση, 
για την αντιστροφή της τάσης για 
απώλεια γεωργών και γεωργικών δομών, 
τη στήριξη της μακροπρόθεσμης 
επισιτιστικής ασφάλειας και τη 
διασφάλιση υψηλής ποιότητας 
αποθεμάτων ζωοτροφών και τροφίμων·

Τροπολογία 54
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) σταδιακή επίτευξη πλήρους 
εξωτερικής σύγκλισης μεταξύ των 
κρατών μελών·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) ενίσχυση του προσανατολισμού 
προς την αγορά σε διαφορετικές αγορές, 
μεταξύ άλλων σε τοπικές και 
περιφερειακές, και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης 
εστίασης στην έρευνα, διάδοσης 
βιώσιμων μορφών παραγωγής, τεχνικών, 
εργαλείων και ψηφιοποίησης, καθώς και 
καλύτερης πρόσβασης σε τεχνολογίες 
αιχμής·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) συμβολή στον περιορισμό των 
αερίων θερμοκηπίου, στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή 
σε αυτήν·

Τροπολογία 57

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

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

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

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ζ) βελτίωση της ανανέωσης των 
γενεών, προσέλκυση νεαρών και νέων 
γεωργών και διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές·

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) στήριξη των ίσων ευκαιριών στις 
αγροτικές περιοχές μέσω ειδικών μέτρων 
για τη στήριξη και την αναγνώριση του 
έργου των γυναικών στη γεωργία, την 
κτηνοτροφία, τη χειροτεχνία, τον 
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τουρισμό και τις τοπικές υπηρεσίες στις 
αγροτικές περιοχές·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) την προώθηση της αξιοπρεπούς 
απασχόλησης, της διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων, της ανάπτυξης, της 
κοινωνικής ένταξης και της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας 
και της βιώσιμης δασοκομίας·

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) μείωση της φτώχειας και του 
αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές·

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ β) βελτίωση των βασικών υπηρεσιών 
και υποδομών στην ύπαιθρο·

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Κατά την επιδίωξη των ειδικών 
στόχων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
απλούστευση και την απόδοση της 
στήριξης της ΚΓΠ.

2. Με σκοπό την επιδίωξη των 
ειδικών στόχων, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν τον μέγιστο δυνατό 
περιορισμό του διοικητικού φόρτου της 
στήριξης της ΚΓΠ.

Τροπολογία 65

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να 
συμπληρώνουν τους δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων που προβλέπονται στο 
παράρτημα Ι μέσω της λεπτομερέστερης 
ανάλυσης αυτών, ούτως ώστε να τους 
προσαρμόζουν στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των στρατηγικών 
σχεδίων τους σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι δείκτες θα πρέπει να είναι απλοί, αναλογικοί και συναφείς με τους στόχους της ΚΓΠ. Οι 
δείκτες επίτευξης των αποτελεσμάτων της πολιτικής θα πρέπει να είναι σαφείς για τα κράτη 
μέλη από τη στιγμή που συμφωνείται ο κανονισμός. Η τροποποίησή τους με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα ούτε συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.
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Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειες επιδιώκουν την επίτευξη των 
στόχων που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙ, με 
τον καθορισμό των παρεμβάσεων που 
βασίζονται στα είδη παρεμβάσεων που 
προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 
του παρόντος τίτλου, σύμφωνα με τις 
κοινές απαιτήσεις που παρατίθενται στο 
παρόν κεφάλαιο. Οι παρεμβάσεις που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο IV μπορούν 
να καθορίζονται από τις περιφέρειες στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης που ορίζονται 
στο άρθρο 95a.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
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και γυναικών και μη διακριτική 
μεταχείριση

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν τη συνεκτίμηση και την 
προάσπιση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών καθώς και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της 
υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων 
για την ΚΓΠ, μεταξύ άλλων σε σχέση με 
την παρακολούθηση, την υποβολή 
εκθέσεων και την αξιολόγηση. Τα κράτη 
μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
οποιαδήποτε διάκριση εξαιτίας φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των 
στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ. 
Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα 
άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη 
σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και 
της εφαρμογής των στρατηγικών σχεδίων 
για την ΚΓΠ.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9β
Βιώσιμη ανάπτυξη

Οι στόχοι των στρατηγικών σχεδίων για 
την ΚΓΠ επιδιώκονται σύμφωνα με την 
αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
προώθησης από την Ένωση του στόχου 
της διαφύλαξης, της προστασίας και της 
βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 191 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, με 
συνεκτίμηση της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή διασφαλίζουν την προώθηση 
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των απαιτήσεων περιβαλλοντικής 
προστασίας, της απόδοσης των πόρων, 
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
και της προσαρμογής σε αυτήν, της 
βιοποικιλότητας, της ανθεκτικότητας 
στις καταστροφές και της πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συγκεκριμένων στόχων της ΚΓΠ. Οι 
παρεμβάσεις προγραμματίζονται και 
εκτελούνται σύμφωνα με την αρχή της 
συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κλίμα και το περιβάλλον· α) κλίμα, βιοποικιλότητα και το 
περιβάλλον·

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) σεβασμός των κοινωνικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλες οι γεωργικές εκτάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 

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

δεν χρησιμοποιούνται πλέον για 
παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται 
σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση. Για τον σκοπό αυτόν, 
επιδιώκουν ειδικότερα να καθιερωθούν οι 
ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
τηρούν οι δικαιούχοι σε εθνικό, 
περιφερειακό και —κατά περίπτωση— 
υποπεριφερειακό επίπεδο για καλές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
γης σύμφωνα με τον κύριο στόχο των 
προτύπων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, λαμβανομένων υπόψη των 
ειδικών εδαφικών και κλιματικών 
συνθηκών και των χαρακτηριστικών των 
σχετικών περιοχών, όπως των υπαρχόντων 
συστημάτων εκτροφής, της χρήσης γης, 
της αμειψισποράς, των γεωργικών 
πρακτικών και των γεωργικών δομών.

Τροπολογία 74

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τη δημιουργία οργανώσεων 
παραγωγών και τη στήριξη της 
ανάπτυξης των εν λόγω οργανώσεων.

Τροπολογία 75

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) τη διαφοροποίηση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και την ανάπτυξη 
αποκεντρωμένων αλυσίδων εφοδιασμού 
τροφίμων και καλλιεργειών.
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Τροπολογία 76

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ γ) το εργαλείο για τη βιωσιμότητα 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα 
θρεπτικά συστατικά. Το εργαλείο θα 
πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία και λειτουργικές 
δυνατότητες:
α) Στοιχεία
– σχετικές πληροφορίες για τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του 
ΟΣΔΕ·
– πληροφορίες από τη δειγματοληψία του 
εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και 
χρονική κλίμακα·
– πληροφορίες για τις σχετικές πρακτικές 
διαχείρισης, το ιστορικό των 
καλλιεργειών και τους στόχους απόδοσης·
– ενδείξεις όσον αφορά τα νόμιμα όρια 
και τις απαιτήσεις σχετικά με τη 
διαχείριση των θρεπτικών συστατικών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις·
– πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.
β) Λειτουργικές δυνατότητες
– αυτόματη ενσωμάτωση δεδομένων από 
διάφορες πηγές (ΣΑΑ και ΟΣΔΕ, 
δεδομένα που παράγονται από γεωργούς, 
αναλύσεις εδάφους, κ.λπ.) στο μέτρο του 
δυνατού, προκειμένου να αποφευχθεί 
επικάλυψη των εισερχόμενων δεδομένων 
για τους γεωργούς·
– δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας 
μεταξύ οργανισμών 
πληρωμών/διοικητικών αρχών και 
γεωργών·
– δομοστοιχείωση και δυνατότητα 
στήριξης περαιτέρω στόχων 
βιωσιμότητας (π.χ. διαχείριση των 
εκπομπών, διαχείριση των υδάτων)
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– τήρηση των ενωσιακών αρχών της 
διαλειτουργικότητας, του ανοικτού 
χαρακτήρα και της 
επαναχρησιμοποίησης·
– εγγυήσεις για την ασφάλεια των 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής 
σύμφωνα με τα βέλτιστα σημερινά 
πρότυπα.

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία και οι λειτουργικές δυνατότητες του εργαλείου για τη βιωσιμότητα των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη βασική πράξη.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Αιτιολόγηση

Η επιβολή μειώσεων/ανώτατων ορίων στις άμεσες ενισχύσεις οδηγεί σε τυχαία κίνητρα που δεν 
στηρίζουν τη δομική ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η μείωση των άμεσων 
ενισχύσεων άνω των 60 000 EUR δεν επηρεάζει μόνο τις πολύ μεγάλες μονάδες, αλλά και τις 
μονάδες μεσαίου μεγέθους που επίσης επιθυμούν να επενδύσουν και να επεκταθούν. Εάν 
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εφαρμοστούν τα προτεινόμενα ανώτατα όρια του άρθρου 15, θα μπορούσαν επίσης να 
δημιουργήσουν ένα κίνητρο για τον διαχωρισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τρόπο που 
δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος. Ο υπολογισμός των μισθών και των σχετικών εισφορών 
θα μπορούσε να δημιουργήσει διοικητικό φόρτο τόσο για τους γεωργούς όσο και για τα κράτη 
μέλη. Χρειάζεται απλούστευση.

Τροπολογία 78

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 79

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το ισοδύναμο κόστος της κανονικής 
και μη αμειβόμενης εργασίας που 
συνδέεται με γεωργική δραστηριότητα που 
ασκείται από άτομα που εργάζονται στο 
συγκεκριμένο αγρόκτημα και τα οποία δεν 
λαμβάνουν μισθό ή λαμβάνουν λιγότερη 
αμοιβή από το κανονικά καταβαλλόμενο 
ποσό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά 
ανταμείβονται μέσω του οικονομικού 
αποτελέσματος της γεωργικής 
δραστηριότητας.

β) το ισοδύναμο κόστος της κανονικής 
και μη αμειβόμενης εργασίας που 
συνδέεται με γεωργική δραστηριότητα και 
συναφείς δραστηριότητες που ασκούνται 
από άτομα που εργάζονται στο 
συγκεκριμένο αγρόκτημα και τα οποία δεν 
λαμβάνουν μισθό ή λαμβάνουν λιγότερη 
αμοιβή από το κανονικά καταβαλλόμενο 
ποσό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά 
ανταμείβονται μέσω του οικονομικού 
αποτελέσματος της γεωργικής 
δραστηριότητας.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον υπολογισμό των ποσών που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους μέσους 
τυπικούς μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενο 
με τον αριθμό των ετήσιων μονάδων 
εργασίας που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος 
γεωργός.

Για τον υπολογισμό των ποσών που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το πραγματικό 
κόστος της εργασίας και τους μισθούς 
που συνδέονται με γεωργική ή συναφή 
δραστηριότητα σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό 
των ετήσιων μονάδων εργασίας που 
δηλώνει ο ενδιαφερόμενος γεωργός.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Δεν χορηγείται κανένα 
πλεονέκτημα που συνίσταται στην 
αποφυγή της μείωσης των ενισχύσεων σε 
γεωργούς οι οποίοι αποδεδειγμένα 
δημιούργησαν τεχνητές συνθήκες για να 
αποφύγουν τις επενέργειες του παρόντος 
άρθρου.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 138, που 
συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με 
κανόνες που θεσπίζουν εναρμονισμένη 
βάση υπολογισμού για τη μείωση των 
πληρωμών που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.
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Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 84

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) άλλοι γεωργοί, που καθορίζονται 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που δεν 
εισάγουν διακρίσεις, οι οποίοι, σύμφωνα 
με την αξιολόγηση των αναγκών που 
περιγράφεται στο άρθρο 96, είναι 
περισσότερο ευάλωτοι ή κατάλληλοι για 
την επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6, με ιδιαίτερη 
προσοχή στην ένταξη των γυναικών στον 
γεωργικό τομέα, ως κριτήριο ιεράρχησης.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ενισχύουν 
μικροκαλλιεργητές, όπως ορίζονται από τα 
κράτη μέλη, με ένα εφάπαξ ποσό, 
αντικαθιστώντας τις άμεσες ενισχύσεις του 

Τα κράτη μέλη μπορούν να ενισχύουν 
μικροκαλλιεργητές, όπως ορίζονται από τα 
κράτη μέλη, με ένα κατ’ αποκοπή ποσό ή 
ένα ποσό ανά εκτάριο, αντικαθιστώντας 
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παρόντος τμήματος και του τμήματος 3 
του παρόντος κεφαλαίου. Η σχετική 
παρέμβαση θα συμπεριληφθεί από τα 
κράτη μέλη στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ ως προαιρετική για τους γεωργούς.

τις άμεσες ενισχύσεις του παρόντος 
τμήματος και του τμήματος 3 του 
παρόντος κεφαλαίου. Η σχετική 
παρέμβαση θα συμπεριληφθεί από τα 
κράτη μέλη στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ ως προαιρετική για τους γεωργούς.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 
«προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας 
και διευκόλυνσης της ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
αγροτικές περιοχές» που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και να 
διαθέσουν τουλάχιστον το 2% των 
κονδυλίων τους για άμεσες ενισχύσεις για 
τον εν λόγω στόχο σύμφωνα με το άρθρο 
86 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη δύναται 
να παρέχουν συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη στους νέους 
γεωργούς που εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση και οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 
«προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας 
και νέων γεωργών και διευκόλυνσης της 
ανάπτυξης επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές» 
που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 στοιχείο ζ) και να διαθέσουν 
τουλάχιστον το 2% των κονδυλίων τους 
για άμεσες ενισχύσεις για τον εν λόγω 
στόχο σύμφωνα με το άρθρο 86 
παράγραφος 4, τα κράτη μέλη δύναται να 
παρέχουν συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη στους νέους γεωργούς που 
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο της 
βασικής ενίσχυσης εισοδήματος που 
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της βασικής ενίσχυσης εισοδήματος που 
προβλέπεται άρθρο 17.

προβλέπεται στο άρθρο 17.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη των νέων γεωργών χορηγείται για 
μέγιστο διάστημα 7 ετών με τη μορφή 
ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο· μπορεί να υπολογίζεται 
σε εθνικό επίπεδο ή σύμφωνα με τις 
περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
καθορίζουν ειδικές διατάξεις σχετικά με 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που ανήκουν σε 
οργανώσεις παραγωγών ή 
συνεταιρισμούς, ούτως ώστε να 
διατηρούν το δικαίωμα στη στήριξη που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο για την 
ένταξή τους στις εν λόγω οντότητες.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 –  κεφάλαιο 2 – τμήμα 2 – επιμέρους τμήμα 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον

Προγράμματα για το κλίμα, τη 
βιοποικιλότητα και το περιβάλλον
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Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο 
πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, 
πραγματικούς γεωργούς οι οποίοι 
δεσμεύονται να εφαρμόζουν, στις 
επιλέξιμες εκτάσεις που καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη, γεωργικές πρακτικές 
ευεργετικές για το κλίμα, τη 
βιοποικιλότητα των άγριων ειδών και την 
αγροβιοποικιλότητα, καθώς και για το 
περιβάλλον.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Με σκοπό την παροχή στήριξης 
στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, τα 
κράτη μέλη καταρτίζουν —ενδεχομένως 
σε συνεργασία με τις περιφέρειες— τον 
κατάλογο των γεωργικών πρακτικών που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
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περιβάλλον. Οι πρακτικές αυτές 
σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να 
ανταποκρίνονται σε έναν ή 
περισσότερους από τους ειδικούς 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, 
ενδεχομένως σε συνεργασία με τις 
περιφέρειες, ώστε οι παρεμβάσεις στο 
πλαίσιο του παρόντος άρθρου να συνάδουν 
με εκείνες του άρθρου 65.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 
συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό 

διαγράφεται
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με περαιτέρω κανόνες για τα οικολογικά 
προγράμματα.

Αιτιολόγηση

Όλοι οι αναγκαίοι κανόνες θα πρέπει να ορίζονται στον βασικό κανονισμό. Αυτό είναι 
σημαντικό, δεδομένου ότι οι αποφάσεις για αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να λαμβάνονται σε 
επίπεδο Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Επιπλέον, κατά την κατάρτιση των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ, θα πρέπει να είναι γνωστοί όλοι οι σχετικοί κανόνες της ΕΕ.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) την προστασία των εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του 
άνθρακα του εδάφους·

i) την προστασία των εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ικανότητας του εδάφους να διατηρεί το 
νερό και της αύξησης της 
περιεκτικότητας του άνθρακα του 
εδάφους·

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά την 
προσαρμογή και τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής·

β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) προώθηση, επικοινωνία και 
εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των 

στ) προώθηση, επικοινωνία και 
εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των 
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δράσεων και των δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση 
των καταναλωτών σχετικά με τα 
συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη 
σημασία της υγιεινής διατροφής, και στη 
διαφοροποίηση των αγορών·

δράσεων και των δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση 
των καταναλωτών σχετικά με τα 
συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη 
σημασία της υγιεινής διατροφής, και στη 
διαφοροποίηση των γεωργικών 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης 
της παραγωγής αγροτικών αγαθών με 
τοπικά και περιφερειακά 
χαρακτηριστικά, καθώς και 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη 
γεωργία, όπως ο αγροτουρισμός και η 
δασοκομία·

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επενδύσεις∙ δ) επενδύσεις, ιδίως σε υποδομές 
στην ύπαιθρο∙

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εγκατάσταση νέων γεωργών και 
σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων,

ε) εγκατάσταση νέων γεωργών, 
γεωργών νεαρής ηλικίας, σύσταση 
αγροτικών επιχειρήσεων και ανάπτυξη 
πολύ μικρών και μικρών αγροτικών 
επιχειρήσεων·

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) στήριξη για τις γυναίκες των 
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αγροτικών περιοχών·

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) ανάπτυξη της στρατηγικής για τα 
«έξυπνα χωριά»·

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ορεινές και άλλες περιοχές 
μειονεκτούσες όσον αφορά το υψόμετρο, 
την κλίση, τα άγονα εδάφη, το κλίμα ή 
άλλους παράγοντες.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. απομονωμένες ή σχετικά 
δυσπρόσιτες περιοχές

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των 
επιλέξιμων επενδύσεων και κατηγορίες 
δαπανών, συμπεριλαμβανομένων 

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μη 
εξαντλητικό κατάλογο των επιλέξιμων 
επενδύσεων και κατηγορίες δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
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τουλάχιστον των κατωτέρω: κατωτέρω:

Αιτιολόγηση

Θα αποτελέσει πρόκληση η κατάρτιση πλήρους καταλόγου των μη επιλέξιμων επενδύσεων. 
Κάθε επένδυση που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο είναι αποδεκτή; Θα ήταν πιο λογική η 
κατάρτιση ενός καταλόγου με γενικές κατευθύνσεις για τις μη επιλέξιμες επενδύσεις.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αγορά γης με εξαίρεση την αγορά 
γης για διατήρηση του περιβάλλοντος, ή 
αγροτεμάχια που αγοράζονται από νεαρούς 
γεωργούς με χρηματοπιστωτικά μέσα·

γ) αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει 
το 10 % των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών για την οικεία πράξη, με 
εξαίρεση την αγορά γης για διατήρηση του 
περιβάλλοντος, ή αγροτεμάχια που 
αγοράζονται από νεαρούς ή νέους 
γεωργούς με χρηματοπιστωτικά μέσα·

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επενδύσεις σε βασικές υπηρεσίες 
στις αγροτικές περιοχές·

β) επενδύσεις σε βασικές δημόσιες 
και ιδιωτικές υπηρεσίες στις αγροτικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
ψηφιοποίησης·

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επενδύσεις που υποστηρίζονται 
μέσω στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, 
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όπως ορίζονται στο άρθρο 26 [ΚΚΔ].

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας·

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) γεωργικές επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται σε περιοχές με 
φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς·

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση 
αγροτικών επιχειρήσεων

Εγκατάσταση νέων γεωργών, γεωργών 
νεαρής ηλικίας, προγράμματα πρόωρης 
συνταξιοδότησης, σύσταση αγροτικών 
επιχειρήσεων και ανάπτυξη πολύ μικρών 
και μικρών αγροτικών επιχειρήσεων

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών 
επιχειρήσεων υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών, γεωργών νεαρής ηλικίας, 
προγράμματα πρόωρης 
συνταξιοδότησης, σύσταση αγροτικών 
επιχειρήσεων και ανάπτυξη πολύ μικρών 
και μικρών αγροτικών επιχειρήσεων που 
δημιουργούν και διατηρούν θέσεις 
απασχόλησης υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν στην 
επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 
6.

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την εγκατάσταση νέων γεωργών·

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) Τα κράτη μέλη δύνανται να 
καθορίζουν ειδικές διατάξεις για 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που 
συμμετέχουν σε οργανώσεις παραγωγών 
ή συνεταιριστικές δομές προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι δεν χάνουν το 
δικαίωμα στην ενίσχυση πρώτης 
εγκατάστασης. Αυτές οι διατάξεις τηρούν 
την αρχή της αναλογικότητας και 
προσδιορίζουν τη συμμετοχή του γεωργού 
νεαρής ηλικίας στην οργάνωση 
παραγωγών ή στη συνεταιριστική δομή.
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Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη σύσταση των αγροτικών 
επιχειρήσεων που συνδέονται με τη 
γεωργία και τη δασοκομία ή τη 
διαφοροποίηση του εισοδήματος των 
γεωργικών νοικοκυριών·

β) τη σύσταση των αγροτικών 
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των πολύ 
μικρών και μικρών αγροτικών 
επιχειρήσεων που συνδέονται με τη 
γεωργία, τη δασοκομία, τη βιοοικονομία, 
την κυκλική οικονομία, τον τουρισμό και 
άλλους τομείς σε αγροτικές περιοχές ή τη 
διαφοροποίηση του εισοδήματος των 
γεωργικών νοικοκυριών·

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εκκίνηση των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές 
που αποτελεί μέρος των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης.

γ) την εκκίνηση επιχειρήσεων και την 
ανάπτυξη πολύ μικρών και μικρών 
αγροτικών επιχειρήσεων μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές 
που αποτελούν μέρος των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης από γεωργούς που 
διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους, 
καθώς και από πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα των 
αγροτικών περιοχών.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα προγράμματα πρόωρης 
συνταξιοδότησης για γεωργούς.
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία ανανέωσης των γενεών στους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν επίσης στήριξη στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης και 
για συστήματα πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών, οι οποίοι μεταβιβάζουν την εκμετάλλευσή 
τους σε γεωργούς νεαρής ηλικίας.

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγούν έως και το 1/3 του ποσού του 
προηγούμενου σημείου για τα 
προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης 
για γεωργούς, όπως διευκρινίζεται 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

Αιτιολόγηση

Για την επιτάχυνση του ρυθμού ανανέωσης των γενεών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα θέσπισης προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης, τα οποία θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται εν μέρει από την οικονομική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγούν στήριξη για εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων υπό τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεωνπροκειμένου να προωθηθούν 
εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, τα οποία 
βοηθούν τους πραγματικούς γεωργούς να 
διαχειρίζονται τους κινδύνους εισοδήματος 
που συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγούν στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
τύπου παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
έχουν προβλεφθεί και δεν εμπίπτουν στον 
έλεγχό τους και συμβάλλουν στην επίτευξη 
των ειδικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6.

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) οι δημόσιοι πόροι χορηγούνται 
μόνο για ασφάλιστρα, εάν ο δικαιούχος 
αναλάβει την υποχρέωση να εφαρμόσει 
μέτρα μετριασμού με στόχο την 
ελαχιστοποίηση του (ανοίγματός του ως 
προς κατάσταση) κινδύνου.

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
στήριξη να χορηγείται μόνο για την 
κάλυψη ζημιών σε ποσοστό τουλάχιστον 
20 % της μέσης ετήσιας παραγωγής ή 
εισοδήματος του γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο, ή του 
τριετούς μέσου όρου της προηγούμενης 
πενταετούς περιόδου, εξαιρώντας την 

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
στήριξη να χορηγείται μόνο στις 
περιπτώσεις όπου έχουν ληφθεί μέτρα 
μετριασμού ή ελαχιστοποίησης του 
κινδύνου και για την κάλυψη ζημιών σε 
ποσοστό τουλάχιστον 20 % της μέσης 
ετήσιας παραγωγής ή εισοδήματος του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετή 
περίοδο, ή του τριετούς μέσου όρου της 
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υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή. προηγούμενης πενταετούς περιόδου, 
εξαιρώντας την υψηλότερη και 
χαμηλότερη τιμή.

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 72α
Ανάπτυξη στρατηγικής για τα «έξυπνα 

χωριά»
1. Με στόχο την προώθηση της 
ψηφιοποίησης και της καινοτομίας, τη 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 
της απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές, τα κράτη μέλη αναπτύσσουν 
και εφαρμόζουν τη στρατηγική για τα 
«έξυπνα χωριά» στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη 
τους τύπους των παρεμβάσεων που 
ορίζονται στα σημεία α), β), δ), ε), ζ) και 
η) του άρθρου 64 και τα στοιχεία που 
διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό και τις 
στρατηγικές που ορίζονται στο άρθρο 
102.
2. Εκτός από τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρθηκαν στο 
προηγούμενο σημείο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν ιδιαίτερα για μέτρα 
που καλύπτουν τα εξής ζητήματα στις 
αγροτικές περιοχές:
α) ψηφιοποίηση της αγροτικής 
οικονομίας·
β) γεωργία ακριβείας·
γ) ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών·
δ) κινητικότητα στην ύπαιθρο·
ε) κοινωνική καινοτομία·
στ) ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών 
συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού 
αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο, καθώς 
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και στήριξη της ανάπτυξης ενεργειακών 
συνεταιρισμών·
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
ιδιαίτερα υπόψη τον συντονισμό μεταξύ 
του ΕΓΤΑΑ και άλλων ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 98δ σημείο iii).
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμπεριλάβουν τη στρατηγική τους για τα 
«έξυπνα χωριά» στις ενσωματωμένες 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 25γ του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ].

Αιτιολόγηση

Τα «έξυπνα χωριά» θα πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μέλλοντος της αγροτικής 
ανάπτυξης, επομένως θα πρέπει να διατίθενται επαρκείς πόροι του ΕΓΤΑΑ για την ανάπτυξη 
και την υλοποίηση των στρατηγικών «έξυπνων χωριών» στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων 
των κρατών μελών για την ΚΓΠ. Θα πρέπει επίσης να διατίθενται πόροι και από άλλα 
διαρθρωτικά ταμεία για τον σκοπό αυτόν, ώστε να διατηρηθεί η ζωτική σημασία των αγροτικών 
περιοχών της ΕΕ.

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ ή άλλοι ορισμένοι 
ενδιάμεσοι φορείς καθορίζουν τα κριτήρια 
επιλογής για παρεμβάσεις που αφορούν τις 
ακόλουθες μορφές παρεμβάσεων: τις 
επενδύσεις, την εγκατάσταση νέων 
γεωργών και την εκκίνηση αγροτικών 
επιχειρήσεων, τη συνεργασία, την 
ανταλλαγή γνώσεων και την ενημέρωση, 
ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 111. Τα κριτήρια επιλογής 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των αιτούντων, στην 
καλύτερη χρήση των οικονομικών πόρων 

Η εθνική και, κατά περίπτωση, 
περιφερειακή διαχειριστική αρχή του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ ή άλλοι 
ορισμένοι ενδιάμεσοι φορείς καθορίζουν 
τα κριτήρια επιλογής για παρεμβάσεις που 
αφορούν τις ακόλουθες μορφές 
παρεμβάσεων: τις επενδύσεις, την 
εγκατάσταση νεαρών και νέων γεωργών, 
την εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων και 
την ανάπτυξη αγροτικών πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων, τη συνεργασία, 
την ανταλλαγή γνώσεων και την 
ενημέρωση, καθώς και τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων προς όφελος των 
γυναικών των αγροτικών περιοχών, 
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και στη στοχοθέτηση της στήριξης 
σύμφωνα με τον σκοπό των παρεμβάσεων.

ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 111. Τα κριτήρια επιλογής 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των αιτούντων, στην 
καλύτερη χρήση των οικονομικών πόρων 
και στη στοχοθέτηση της στήριξης 
σύμφωνα με τον σκοπό των παρεμβάσεων. 
Οι δικαιούχοι επιλέγονται βάσει 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, με 
τη χρήση αποτελεσματικών οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
κριτηρίων.

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επιλογή των πράξεων, οι 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν τη 
θωράκιση των προγραμματισμένων 
επεμβάσεων ως προς το κλίμα, το 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δεν μπορούν να οριστούν κριτήρια 
επιλογής για πράξεις που έχουν λάβει την 
πιστοποίηση Seal of Excellence στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» ή «Ορίζων Ευρώπη» έχουν επιλεγεί 
στο πλαίσιο του προγράμματος Life +, υπό 
τον όρο ότι οι ενέργειες αυτές συνάδουν με 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

4. Δεν μπορούν να οριστούν κριτήρια 
επιλογής για πράξεις που έχουν επιλεγεί 
στο πλαίσιο του προγράμματος Life +, υπό 
τον όρο ότι οι ενέργειες αυτές συνάδουν με 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.
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Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συνολικό ποσό της στήριξης της 
Ένωσης που προορίζεται για τύπους 
παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2027 είναι 78 811 
εκατομμύρια EUR, σε τρέχουσες τιμές, 
σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 202738.

1. Το συνολικό ποσό της στήριξης της 
Ένωσης που προορίζεται για τύπους 
παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2027 είναι 96 712 
εκατομμύρια EUR, σε τιμές του 2018, 
σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για τα έτη 2021 έως 202738.

_________________ _________________
38 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου 
για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021-
2027 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, COM (2018) 322 τελικό.

38 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου 
για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021-
2027 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, COM (2018) 322 τελικό.

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
θεσπίζουν ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς 

1. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 
θεσπίζουν τη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ για 
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του ΕΓΤΑΑ που ισχύει για όλες τις 
παρεμβάσεις.

τη στήριξη ποσοστού συνεισφοράς που 
ισχύει για όλες τις παρεμβάσεις σε όλες τις 
περιφέρειες που αντιστοιχούν στο επίπεδο 
2 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 2») που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 όπως τροποποιήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/2066 της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πόροι από το ΕΓΤΑΑ 
κατανέμονται μεταξύ των ακόλουθων 
τριών κατηγοριών περιφερειών επιπέδου 
NUTS 2:
α) στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ είναι χαμηλότερο από το 75 % του 
μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27 («λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες»)·
β) στις περιφέρειες μετάβασης, των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι 
μεταξύ του 75 % και του 100 % του μέσου 
ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27 («περιφέρειες 
μετάβασης»)·
γ) στις περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ είναι υψηλότερο από το 100 % 
του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27 
(«περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες»).

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η ταξινόμηση των περιφερειών σε 
μία από τις τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζεται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίον το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κάθε 
περιφέρειας, που μετράται σε μονάδες 
αγοραστικής δύναμης («ΜΑΔ») και 
υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της 
Ένωσης για την περίοδο 2014-2016, ή, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 όπως τροποποιήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/2066 της 
Επιτροπής, βάσει δεδομένων που 
υπολογίστηκαν και παρασχέθηκαν από τα 
κράτη μέλη, σχετίζεται με το μέσο ΑΕγχΠ 
της ΕΕ των 27 για την ίδια περίοδο 
αναφοράς.

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 70% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 229/2013·

α) 85% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 229/2013·

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 70% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες·

β) 85% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες·
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Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 65 % των επιλέξιμων δαπανών για 
τις πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 66·

γ) 65% για τις περιφέρειες 
μετάβασης·

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 43% των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις άλλες περιφέρειες.

δ) 50 % για τις περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του εδαφίου 1, το 
ανώτατο ποσοστό συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ για περιοχές που είναι επιλέξιμες 
για τις πληρωμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 66 και οι οποίες δεν καλύπτονται 
δυνάμει των στοιχείων α), β) και γ) είναι 
65% των επιλέξιμων δαπανών.

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 80 % για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων διαχείρισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 65 του παρόντος 
κανονισμού, για τις πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 67 του παρόντος 
κανονισμού, για μη παραγωγικές 
επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 
του παρόντος κανονισμού για τη στήριξη 
της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία βάσει του άρθρου 71 του 
παρόντος κανονισμού, και για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ]·

α) 85 % για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων διαχείρισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 65 του παρόντος 
κανονισμού, για τις πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 67 του παρόντος 
κανονισμού, για μη παραγωγικές 
επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 
του παρόντος κανονισμού για τη στήριξη 
της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία βάσει του άρθρου 71 του 
παρόντος κανονισμού, και για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ]·

Τροπολογία 139

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τουλάχιστον το 5 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX προορίζεται για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[ΚΚΔ].

1. Τουλάχιστον το 10 % της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX προορίζεται 
για την τοπική ανάπτυξη που 
πραγματοποιείται από τους τοπικούς 
φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος 
LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 25 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΚΔ].

Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τουλάχιστον το 5% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο 
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παράρτημα IX προορίζεται για στοιχεία 
που διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της 
ΚΓΠ όπως ορίζεται στο άρθρο 102α και 
τις στρατηγικές που ορίζονται στο άρθρο 
102β.

Αιτιολόγηση

Το 5% της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να διατίθεται για στρατηγικές οι οποίες θα 
διασφαλίσουν τον εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού κλάδου και των στρατηγικών για τα 
«έξυπνα χωριά».

Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για κάθε 
είδους παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η στήριξη για περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς εξαιρείται στην πρόταση 
από τη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ που προορίζεται για παρεμβάσεις που αφορούν συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Αυτή η εξαίρεση είναι απαράδεκτη. Το Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου καθιστά εφικτή την καταβολή ενισχύσεων σε γεωργούς σε περιοχές 
που, για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν δυσμενείς κλιματικές συνθήκες. Οι ενισχύσεις αυτές 
μειώνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εγκατάλειψη της γης, την ερημοποίηση, την 
απώλεια βιοποικιλότητας και την απώλεια πολύτιμων αγροτικών περιοχών. Ο καθορισμός των 
περιοχών βασίζεται στα κριτήρια που ορίζονται στη νομοθεσία για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 86 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 4 %, κατ’ ανώτατο όριο, της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη χρηματοδότηση των δράσεων 
τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 
112.

Το 5 %, κατ’ ανώτατο όριο, της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη χρηματοδότηση των δράσεων 
τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 
112.

Αιτιολόγηση

Λόγω της αύξησης των υποχρεώσεων για γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να 
αυξηθεί η συνεισφορά για τεχνική βοήθεια.

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για κάθε κράτος μέλος, το ελάχιστο 
ποσό που ορίζεται στο παράρτημα X 
προορίζεται για τη συμβολή στον ειδικό 
στόχο «προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης» που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Με βάση την 
ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις 
ευκαιρίες και τις απειλές («ανάλυση 
ΠΑΕΑ») και τον εντοπισμό των αναγκών 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν, το ποσό 
θα χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες 
παρεμβάσεις:

4. Για κάθε κράτος μέλος, το ελάχιστο 
ποσό που ορίζεται στο παράρτημα X 
προορίζεται για τη συμβολή στον ειδικό 
στόχο «προσέλκυση γεωργών νεαρής 
ηλικίας και νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης» που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Με βάση την 
ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις 
ευκαιρίες και τις απειλές («ανάλυση 
ΠΑΕΑ») και τον εντοπισμό των αναγκών 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν, το ποσό 
θα χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες 
παρεμβάσεις:

Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του πρώτου εδαφίου, ένα κράτος μέλος 
δεν δύναται να χορηγεί σε γεωργούς 
νεαρής ηλικίας κονδύλιο χαμηλότερο από 
το μέσο ετήσιο κονδύλιο που χορηγείται 
για τον ίδιο σκοπό κατά την περίοδο 
2014-2020.

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τουλάχιστον το 70% των ποσών 
που ορίζονται στο παράρτημα VII πρέπει 
να διατίθεται στη βασική εισοδηματική 
στήριξη για τη βιωσιμότητα, όπως 
προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ 
τμήμα 2 υποτμήμα 1.

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 4 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για 
την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
περισσότερο από το 13 % του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, 
μπορούν να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10 % του ποσού που 
ορίζεται στο παράρτημα VII. Το ποσοστό 
που προκύπτει δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το ποσοστό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή 
για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 

διαγράφεται



PE629.641v05-00 74/110 AD\1178899EL.docx

EL

για το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2 % 
κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το 10 % κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 1.

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 4 % 
κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το 16% κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 3 
υποτμήμα 1.

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα χρηματοδοτικά κονδύλια του 
ΕΓΤΑΑ προβλέπουν ειδικό 
συμπληρωματικό ποσό για τις αγροτικές 
περιοχές με χαμηλή πυκνότητα 
πληθυσμού.

Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν, στο 
στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ, 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για 
κάθε παρέμβαση. Για κάθε παρέμβαση, ο 
πολλαπλασιασμός του σχεδιαζόμενου 
μοναδιαίου ποσού χωρίς την εφαρμογή του 
ποσοστού της μεταβολής, που αναφέρεται 
στο άρθρο 89, και των προβλεπόμενων 

1. Τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, οι περιφέρειες ορίζουν, στο 
στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ, 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για 
κάθε παρέμβαση. Για κάθε παρέμβαση, ο 
πολλαπλασιασμός του σχεδιαζόμενου 
μοναδιαίου ποσού χωρίς την εφαρμογή του 
ποσοστού της μεταβολής, που αναφέρεται 
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αποτελεσμάτων ισούται με την εν λόγω 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο.

στο άρθρο 89, και των προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων ισούται με την εν λόγω 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο.

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της πρότασής τους για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
τη μεταβίβαση:

Στο πλαίσιο της πρότασής τους για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 1, 
τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειες μπορούν να αποφασίσουν τη 
μεταβίβαση:

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για την εφαρμογή της στήριξης 
της Ένωσης που χρηματοδοτείται από το 
ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ για την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
6.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, ενδεχομένως 
μαζί με τις περιφέρειες, στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για την εφαρμογή της στήριξης 
της Ένωσης που χρηματοδοτείται από το 
ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ για την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
6.

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
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θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.

και, κατά περίπτωση, οι περιφέρειες θα 
καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα ενιαίο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για ολόκληρη 
την επικράτειά του.

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει, ενδεχομένως 
σε συνεργασία με τις περιφέρειες, ένα 
ενιαίο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για 
ολόκληρη την επικράτειά του.

Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ καθιερώνονται σε περιφερειακό 
επίπεδο, το κράτος μέλος εξασφαλίζει τη 
συνοχή με τα στοιχεία του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ που έχουν θεσπιστεί σε 
εθνικό επίπεδο.

Όταν τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ καθιερώνονται και εφαρμόζονται 
σε περιφερειακό επίπεδο μέσω των 
προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης, το κράτος μέλος εξασφαλίζει 
τη συνοχή με τα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ.

Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ομάδες τοπικής δράσης ή άλλους 
υποπεριφερειακούς αναπτυξιακούς 
οργανισμούς, οι οποίοι είναι σε θέση να 
διαθέτουν κεφάλαια στο πλαίσιο της 
παρέμβασης LEADER.

Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους 
αυτούς επί ίσοις όροις στην προετοιμασία 
και την εφαρμογή των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ.

Τροπολογία 158

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οργάνωση και η εφαρμογή της 
εταιρικής σχέσης πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή δημιουργεί σημείο 
επαφής για τους εταίρους, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω εταίροι 
μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε 
αυτήν.

Τροπολογία 160

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, 
καθώς και την αποτελεσματική και 
αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ. 
Αποτρέπουν τις παρατυπίες και την 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων της 
ΕΕ. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεργάζονται για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
και τη διασφάλιση της τήρησης των 
νόμων κατά της σύγκρουσης 
συμφερόντων. Εφαρμόζουν προληπτικά 
μέτρα κατά της απάτης, της διαφθοράς 
και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας και λαμβάνουν μέτρα 
ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις 
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σύγκρουσης συμφερόντων.

Τροπολογία 161

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιγραφή των παρεμβάσεων υπό 
μορφή άμεσων ενισχύσεων, των τομεακών 
παρεμβάσεων και των παρεμβάσεων υπέρ 
της αγροτικής ανάπτυξης που καθορίζονται 
στη στρατηγική·

δ) περιγραφή των παρεμβάσεων υπό 
μορφή άμεσων ενισχύσεων, των τομεακών 
παρεμβάσεων και των παρεμβάσεων υπέρ 
της αγροτικής ανάπτυξης που καθορίζονται 
στη στρατηγική και, σε περίπτωση 
περιφερειακής διαχείρισης και εκτέλεσης, 
άμεση αναφορά στο εγγενώς συνδεδεμένο 
πρόγραμμα περιφερειακής παρέμβασης 
που ορίζεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχείο στ)·

Τροπολογία 162

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στόχοι και οικονομικά σχέδια· ε) στόχοι και οικονομικά σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των στόχων και οικονομικών σχεδίων 
που περιέχονται στα προγράμματα 
περιφερειακής παρέμβασης·

Τροπολογία 163

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) περιγραφή των στοιχείων που 
σχετίζονται με την απλούστευση και τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου για τους 
τελικούς δικαιούχους.

η) ένα σύνολο μέτρων που 
σχετίζονται με την απλούστευση, την 
ευελιξία των προγραμμάτων 
χρηματοδότησης και τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου για τους τελικούς 
δικαιούχους.
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Τροπολογία 164

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) περιγραφή της δομής για την 
υλοποίηση του προγράμματος αγροτικής 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταβίβασης λεπτομερών αποφάσεων σε 
ομάδες τοπικής δράσης ή σε άλλους 
υποπεριφερειακούς αναπτυξιακούς 
οργανισμούς, οι οποίοι είναι 
εξουσιοδοτημένοι να κινητοποιούν 
κεφάλαια στο πλαίσιο της παρέμβασης 
LEADER.

Τροπολογία 165

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Παράρτημα III σχετικά με τη 
διαβούλευση με τους εταίρους·

γ) Παράρτημα III σχετικά με τη 
διαβούλευση με τους εταίρους και 
τεκμηρίωση των παρατηρήσεων που 
υπέβαλαν οι εταίροι και σχετικά με το 
κατά πόσον και με ποιον τρόπο οι 
παρατηρήσεις αυτές ελήφθησαν υπόψη 
από τη διαχειριστική αρχή·

Τροπολογία 166

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) Παράρτημα VI σχετικά με τα 
προγράμματα περιφερειακής 
παρέμβασης.
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Τροπολογία 167

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 95α
Προγράμματα περιφερειακής 

παρέμβασης
Κάθε πρόγραμμα περιφερειακής 
παρέμβασης περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τις ακόλουθες ενότητες:
α) σύνοψη της ανάλυσης ΠΑΕΑ·
β) περίληψη της εκτίμησης των 
αναγκών·
γ) στρατηγική παρέμβασης·
δ) επιχειρησιακή περιγραφή των 
παρεμβάσεων των οποίων η διαχείριση 
και η υλοποίηση γίνονται σε περιφερειακό 
επίπεδο σε συνάρτηση με το εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο όπως ορίζεται στο 
άρθρο 99. Ειδικότερα, κάθε παρέμβαση 
που ορίζεται στη στρατηγική που 
αναφέρεται στο άρθρο γ) του άρθρου 95α 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
i. την περιγραφή της παρέμβασης·
ii. τους όρους επιλεξιμότητας·
iii. το ποσοστό στήριξης·
iv. τον υπολογισμό του ποσού μονάδας 
στήριξης·
v. το χρηματοδοτικό σχέδιο·
vi. τους δείκτες αποτελεσμάτων·
vii. τους στόχους·
viii. έκθεση σχετικά με την επίτευξη των 
στόχων·
ε) το πολυετές χρηματοδοτικό 
σχέδιο·
στ) περιγραφή του συστήματος 
διακυβέρνησης και συντονισμού.
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Τροπολογία 168

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ανάλυση της αυτάρκειας των 
κρατών μελών όσον αφορά τα γεωργικά 
προϊόντα·

Τροπολογία 169

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε σχέση με τον ειδικό στόχο 
«προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής τους 
ανάπτυξης» που αναφέρεται στο άρθρο 6 
στοιχείο ζ), γίνεται μια επισκόπηση των 
σχετικών παρεμβάσεων του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και ειδικών όρων όπως 
εκείνοι που καθορίζονται στα άρθρα 22 
παράγραφος 4, 27, 69 και 71 παράγραφος 
7. Τα κράτη μέλη αναφέρονται ιδίως στο 
άρθρο 86 παράγραφος 5 κατά την 
παρουσίαση του χρηματοοικονομικού 
σχεδίου σε σχέση με τα είδη παρεμβάσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 69. Η 
επισκόπηση εξηγεί, επίσης, την 
αλληλεπίδραση με τα εθνικά μέσα με 
στόχο τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ 
των δράσεων της Ένωσης και των εθνικών 
δράσεων στον τομέα αυτό·

γ) σε σχέση με τον ειδικό στόχο 
«προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας 
και νέων γεωργών και διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής τους ανάπτυξης» που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ), γίνεται μια επισκόπηση των 
σχετικών παρεμβάσεων του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και ειδικών όρων όπως 
εκείνοι που καθορίζονται στα άρθρα 22 
παράγραφος 4, 27, 69 και 71 παράγραφος 
7. Τα κράτη μέλη αναφέρονται ιδίως στο 
άρθρο 86 παράγραφος 5 κατά την 
παρουσίαση του χρηματοοικονομικού 
σχεδίου σε σχέση με τα είδη παρεμβάσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 69. Η 
επισκόπηση εξηγεί, επίσης, την 
αλληλεπίδραση με τα εθνικά μέσα με 
στόχο τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ 
των δράσεων της Ένωσης και των εθνικών 
δράσεων στον τομέα αυτό·

Τροπολογία 170

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) περιγραφή της αλληλεπίδρασης (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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μεταξύ εθνικών και περιφερειακών 
παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά 
παρέμβαση και ανά ταμείο.

Τροπολογία 171

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μιας περιγραφής της στρατηγικής 
για την ανάπτυξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών στη γεωργία και τις αγροτικές 
περιοχές και για τη χρήση αυτών των 
τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 
του στρατηγικού προγράμματος της ΚΓΠ.

β) στρατηγικές για την ανάπτυξη των 
ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία και 
τις αγροτικές περιοχές, τα «έξυπνα 
χωριά», και για τη χρήση αυτών των 
τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 
του στρατηγικού προγράμματος της ΚΓΠ.

Τροπολογία 172

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παράρτημα III του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, που αναφέρεται στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο γ), 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεων με τους εταίρους και μια 
σύντομη περιγραφή του τρόπου 
διεξαγωγής της διαβούλευσης.

3. Το παράρτημα III του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ, που αναφέρεται στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο γ), 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεων με τους εταίρους και μια 
σύντομη περιγραφή του τρόπου 
διεξαγωγής της διαβούλευσης. 
Περιλαμβάνει επίσης τεκμηρίωση των 
παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι εταίροι 
και το κατά πόσον και με ποιον τρόπο οι 
παρατηρήσεις αυτές ελήφθησαν υπόψη 
από τη διαχειριστική αρχή, καθώς και τη 
σχετική αιτιολόγηση.

Τροπολογία 173

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το παράρτημα VI του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που 
αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχείο στ) περιλαμβάνει τα 
προγράμματα περιφερειακής παρέμβασης 
που καθορίζονται στο άρθρο 95α.

Τροπολογία 174

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
απευθύνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να 
απευθύνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη 
και, κατά περίπτωση, στις περιφερειακές 
διαχειριστικές αρχές εντός τριών μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Τροπολογία 175

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή 
όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
αναθεωρεί αναλόγως το προταθέν 
πρόγραμμα.

Η Επιτροπή παρέχει στο κράτος μέλος 
κατάλογο με τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες που χρειάζονται για την 
αξιολόγηση της έγκρισης του σχεδίου. Το 
κράτος μέλος και, ενδεχομένως, οι 
περιφέρειες παρέχουν στην Επιτροπή τις 
απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες που ζητούνται και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρούν αναλόγως το 
προταθέν πρόγραμμα. Αν η Επιτροπή 
κρίνει ανεπαρκείς τις πληροφορίες που 
παρέχονται από το κράτος μέλος, 
αιτιολογεί την απόφασή της.
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Αιτιολόγηση

Το προσχέδιο που αποτελεί τη βάση της αξιολόγησης της Επιτροπής για την έγκριση των 
στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ («κατάλογος ελέγχου») θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στα 
κράτη μέλη για τη διευκόλυνση του σχεδιασμού και της έγκρισης. Το περιεχόμενο της φράσης 
«όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες» θα πρέπει να διευκρινιστεί και η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευθύνη να εξηγήσει στα κράτη μέλη τους λόγους για τους 
οποίους έκρινε ανεπαρκείς τις πληροφορίες.

Τροπολογία 176

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εγκρίνει το 
προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί οι 
απαραίτητες πληροφορίες και η Επιτροπή 
είναι πεπεισμένη ότι το σχέδιο είναι 
συμβατό με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τις 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή 
του κανονισμού αυτού και στον κανονισμό 
(ΕΕ) [οριζόντιο κανονισμό].

4. Η Επιτροπή εγκρίνει το 
προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
υπό τον όρο ότι έχουν υποβληθεί οι 
απαραίτητες πληροφορίες και η Επιτροπή 
είναι πεπεισμένη ότι το σχέδιο είναι 
συμβατό με τις γενικές αρχές του δικαίου 
της Ένωσης, τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της Ένωσης, τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τις 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
του κανονισμού αυτού και στον κανονισμό 
(ΕΕ) [οριζόντιο κανονισμό].

Τροπολογία 177

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα για 
την τροποποίηση των στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΓΠ· κατά περίπτωση, οι 
περιφερειακές διαχειριστικές αρχές 
επίσης δύνανται να υποβάλλουν στην 
Επιτροπή αιτήματα για την τροποποίηση 
των προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης όπως ορίζονται στο άρθρο 
95α.
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Τροπολογία 178

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη ορίζουν μια διαχειριστική 
αρχή για τα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ και, κατά περίπτωση, μια 
περιφερειακή διαχειριστική αρχή για 
κάθε πρόγραμμα περιφερειακής 
παρέμβασης στο πλαίσιο των εθνικών 
στρατηγικών σχεδίων. Στην περίπτωση 
αυτή, η εθνική διαχειριστική αρχή ορίζει 
εθνικό οργανισμό συντονισμού για το 
ΕΓΤΑΑ, που θα διασφαλίζει την ενιαία 
εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εξασφαλίζοντας τη συνοχή με 
τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου που 
έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο, 
σύμφωνα με το άρθρο 93 εδάφιο 2.

Τροπολογία 179

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 180

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι διαχειριστικές αρχές είναι 
υπεύθυνες για τη διαχείριση και την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ με αποτελεσματικό και ορθό τρόπο. 
Συγκεκριμένα, διασφαλίζουν ότι:

Τροπολογία 181

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 182

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Όταν μέρος των καθηκόντων της 
ανατίθεται σε άλλο οργανισμό, η αρμόδια 
διαχειριστική αρχή διατηρεί την πλήρη 
ευθύνη για την αποδοτικότητα και την 
αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης 
των καθηκόντων αυτών. Η αρμόδια 
διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι έχουν 
θεσπισθεί οι σχετικές διατάξεις που 
επιτρέπουν στον άλλο φορέα να λαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 
πληροφορίες για την εκτέλεση των εν λόγω 
καθηκόντων.
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Τροπολογία 183

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης») πριν από την υποβολή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ («επιτροπή 
παρακολούθησης») πριν από την υποβολή 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και, 
κατά περίπτωση, οι περιφέρειες 
συγκροτούν επιτροπή για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης των 
προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης («περιφερειακή επιτροπή 
παρακολούθησης»).

Τροπολογία 184

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει 
τουλάχιστο μία φορά τον χρόνο, και 
επανεξετάζει όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την πρόοδο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ για την επίτευξη των 
στόχων της.

Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει 
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, και 
επανεξετάζει όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την πρόοδο του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ και, κατά περίπτωση, 
των προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων 
τους.

Τροπολογία 185

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος δημοσιεύει τον 
εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής 
παρακολούθησης, καθώς και όλα τα 
δεδομένα και τις πληροφορίες που έχει 

Το κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειες δημοσιεύουν ηλεκτρονικά τον 
εσωτερικό κανονισμό της/των 
επιτροπής/επιτροπών παρακολούθησης, 
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κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στην επιτροπή 
παρακολούθησης.

καθώς και όλα τα δεδομένα και τις 
πληροφορίες που έχουν κοινοποιήσει 
στην/στις επιτροπή/επιτροπές 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 186

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 - παράγραφος 1 - εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη σύνθεση της επιτροπής 
παρακολούθησης περιλαμβάνονται 
εκπρόσωποι του εθνικού δικτύου ομάδων 
τοπικής δράσης ή άλλων 
υποπεριφερειακών αναπτυξιακών 
οργανισμών που κινητοποιούν κονδύλια 
στο πλαίσιο της παρέμβασης LEADER.

Τροπολογία 187

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος αποφασίζει τη σύνθεση 
της επιτροπής παρακολούθησης και 
εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

Το κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειες αποφασίζουν τη σύνθεση των 
επιτροπών παρακολούθησης και 
εξασφαλίζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 
ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των 
αντιπροσώπων των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 3.

Τροπολογία 188

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε μέλος της επιτροπής 
παρακολούθησης έχει δικαίωμα ψήφου.

Κάθε μέλος των επιτροπών 
παρακολούθησης έχει δικαίωμα ψήφου.
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Τροπολογία 189

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος δημοσιεύει ηλεκτρονικά 
τον κατάλογο των μελών της επιτροπής 
παρακολούθησης.

Το κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, οι 
περιφέρειες δημοσιεύουν ηλεκτρονικά τον 
κατάλογο των μελών της επιτροπής 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 190

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιτροπή παρακολούθησης 
εξετάζει συγκεκριμένα:

3. Ανάλογα με το εδαφικό πεδίο της, 
η επιτροπή παρακολούθησης δύναται να 
εξετάζει συγκεκριμένα:

Τροπολογία 191

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την πρόοδο της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και την 
επίτευξη των ορόσημων και των στόχων·

α) την πρόοδο της υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και, κατά 
περίπτωση, των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης, όσον αφορά 
την επίτευξη των ορόσημων και των 
στόχων·

Τροπολογία 192

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν 
την απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της 

β) τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν 
την απόδοση του στρατηγικού σχεδίου της 
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ΚΓΠ και τα μέτρα που λαμβάνονται για 
την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων·

ΚΓΠ και, κατά περίπτωση, των 
προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης, και τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτών 
των ζητημάτων·

Τροπολογία 193

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιτροπή παρακολούθησης 
παρέχει τη γνώμη της για:

4. Ανάλογα με το εδαφικό πεδίο της, 
η επιτροπή παρακολούθησης διατυπώνει 
τη γνώμη της για:

Τροπολογία 194

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσχέδιο στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ·

α) το προσχέδιο στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ συμπεριλαμβανομένου, κατά 
περίπτωση, του παραρτήματος VI 
σχετικά με τα προγράμματα 
περιφερειακής παρέμβασης·

Τροπολογία 195

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κάθε πρόταση της διαχειριστικής 
αρχής για την τροποποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

ε) κάθε πρόταση των διαχειριστικών 
αρχών για την τροποποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και, κατά 
περίπτωση, των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης.

Τροπολογία 196
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να στηρίζει 
ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για 
την αποτελεσματική διαχείριση και 
εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
και λειτουργίας των εθνικών δικτύων ΚΓΠ 
που αναφέρονται στο άρθρο 113 
παράγραφος 1. Οι ενέργειες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
δύνανται να αφορούν προηγούμενες και 
επόμενες περιόδους του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΠΓ.

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους 
μέλους και, κατά περίπτωση, των 
περιφερειών, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να 
στηρίζει ενέργειες που κρίνονται 
απαραίτητες για την αποτελεσματική 
διαχείριση και εφαρμογή της στήριξης σε 
σχέση με το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, 
μεταξύ άλλων για τις ομάδες τοπικής 
δράσης και τη δημιουργία και λειτουργία 
των εθνικών δικτύων ΚΓΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 
1. Οι ενέργειες που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΠΓ.

Τροπολογία 197

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) να υποστηρίζει την ανάπτυξη 
ικανοτήτων των ομάδων τοπικής δράσης, 
καθώς και των μελών του προσωπικού 
των διαχειριστικών αρχών και των 
οργανισμών πληρωμών τα οποία 
διαχειρίζονται τις σχέσεις με τις ομάδες 
τοπικής δράσης· και να στηρίζει τη 
διαπεριφερειακή και διακρατική 
συνεργασία μεταξύ των ομάδων τοπικής 
δράσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ομάδων που βρίσκονται σε χώρες οι 
οποίες είναι υποψήφιες για ένταξη στην 
ΕΕ, συνδεδεμένες χώρες ή χώρες της 
γειτονίας.

Τροπολογία 198

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα 
πλαίσιο επιδόσεων, το οποίο επιτρέπει την 
υποβολή εκθέσεων, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των επιδόσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά την 
υλοποίησή του.

1. Τα κράτη μέλη και, στην 
περίπτωση των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης που ορίζονται 
στο άρθρο 95, οι περιφερειακές 
διαχειριστικές αρχές αναπτύσσουν ένα 
πλαίσιο επιδόσεων για την υποβολή 
εκθέσεων, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των επιδόσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ κατά την 
υλοποίησή του.

Τροπολογία 199

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το περιεχόμενο των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ·

α) το περιεχόμενο των 
προκαταρκτικών στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης·

Τροπολογία 200

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 118 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι της στήριξης, στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ και των ομάδων τοπικής δράσης, 
να αναλαμβάνουν να παρέχουν στη 
διαχειριστική αρχή ή σε άλλους φορείς 
που εκτελούν καθήκοντα εξ ονόματός της 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους 
σκοπούς της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι της στήριξης, στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ και των ομάδων τοπικής δράσης, 
να αναλαμβάνουν να παρέχουν στις 
διαχειριστικές αρχές ή σε άλλους φορείς 
που εκτελούν καθήκοντα εξ ονόματός της 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους 
σκοπούς της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ.
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Τροπολογία 201

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθούν την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και την πρόοδο που σημειώνεται 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ με βάση 
τους δείκτες παραγωγής και 
αποτελεσμάτων.

Οι διαχειριστικές αρχές και οι επιτροπές 
παρακολούθησης παρακολουθούν την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και, κατά περίπτωση, των 
προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης, και την πρόοδο που 
σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ 
με βάση τους δείκτες παραγωγής και 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 202

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θα οργανώνουν 
κάθε χρόνο μια ετήσια συνεδρίαση 
επανεξέτασης με την Επιτροπή, η οποία θα 
πραγματοποιείται το νωρίτερο δύο μήνες 
μετά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης 
επιδόσεων.

1. Τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, οι περιφέρειες θα οργανώνουν 
κάθε χρόνο μια ετήσια συνεδρίαση 
επανεξέτασης με την Επιτροπή, η οποία θα 
πραγματοποιείται το νωρίτερο δύο μήνες 
μετά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης 
επιδόσεων.

Τροπολογία 203

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε εκ 
των προτέρων αξιολογήσεις για τη 
βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, οι περιφέρειες προβαίνουν σε 
εκ των προτέρων αξιολογήσεις για τη 
βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ.
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Τροπολογία 204

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
διενεργείται υπό την ευθύνη της αρμόδιας 
αρχής για την προετοιμασία του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

2. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
διενεργείται υπό την ευθύνη των 
αρμόδιων αρχών για την προετοιμασία 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Τροπολογία 205

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 125 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συμβολή του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ στους ειδικούς στόχους 
της ΚΓΠ, λαμβανομένων υπόψη των 
εθνικών και περιφερειακών αναγκών και 
δυνατοτήτων ανάπτυξης, καθώς και των 
διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την 
εφαρμογή της ΚΓΠ κατά τις προηγούμενες 
περιόδους προγραμματισμού·

α) τη συμβολή του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ στους ειδικούς στόχους 
της ΚΓΠ, λαμβανομένων υπόψη όχι μόνο 
των εθνικών αναγκών, αλλά και των 
περιφερειακών αναγκών, καθώς και της 
ανάγκης να βοηθηθούν οι αγροτικές 
περιοχές να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητές τους για ανάπτυξη, καθώς 
και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από 
την εφαρμογή της ΚΓΠ κατά τις 
προηγούμενες περιόδους 
προγραμματισμού·

Τροπολογία 206

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αξιολογήσεις των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ διενεργούνται από τα 
κράτη μέλη με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής των προγραμμάτων καθώς και 
για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας, της συνάφειας, της 

1. Οι αξιολογήσεις των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των προγραμμάτων 
περιφερειακής παρέμβασης, 
διενεργούνται από τα κράτη μέλη και, 
κατά περίπτωση, από τις περιφέρειες με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
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συνοχής, της ενωσιακής προστιθέμενης 
αξίας και του αντίκτυπου σε σχέση με τη 
συμβολή τους στους γενικούς και ειδικούς 
στόχους της ΚΓΠ που καθορίζονται στα 
άρθρα 5 και 6.

προγραμμάτων καθώς και για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας, της συνάφειας, της 
συνοχής, της ενωσιακής προστιθέμενης 
αξίας και του αντίκτυπου σε σχέση με τη 
συμβολή τους στους γενικούς και ειδικούς 
στόχους της ΚΓΠ που καθορίζονται στο 
άρθρο 5 και στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 207

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη θα αναθέτει 
αξιολογήσεις σε λειτουργικά ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες.

2. Τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, οι περιφέρειες αναθέτουν 
αξιολογήσεις σε λειτουργικά ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία 208

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θα μεριμνούν για τη 
θέσπιση διαδικασιών για την παραγωγή 
και συλλογή των δεδομένων που είναι 
απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.

3. Τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, οι περιφέρειες μεριμνούν για 
τη θέσπιση διαδικασιών για την παραγωγή 
και συλλογή των δεδομένων που είναι 
απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.

Τροπολογία 209

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για 
την αξιολόγηση της επάρκειας των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων της ΚΓΠ που καθορίζονται στο 

4. Τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, οι περιφέρειες αναλαμβάνουν 
την αξιολόγηση της επάρκειας των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ για την επίτευξη των ειδικών 
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άρθρο 6 παράγραφος 1. στόχων της ΚΓΠ που καθορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία 210

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη θα καταρτίζουν 
σχέδιο αξιολόγησης που θα παρέχει 
ενδείξεις σχετικά με τις προβλεπόμενες 
δραστηριότητες αξιολόγησης κατά την 
περίοδο εφαρμογής.

5. Τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, οι περιφέρειες καταρτίζουν 
σχέδιο αξιολόγησης που θα παρέχει 
ενδείξεις σχετικά με τις προβλεπόμενες 
δραστηριότητες αξιολόγησης κατά την 
περίοδο εφαρμογής.

Τροπολογία 211

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν το 
σχέδιο αξιολόγησης στην επιτροπή 
παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος 
μετά την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ.

6. Τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, οι περιφέρειες υποβάλλουν το 
σχέδιο αξιολόγησης στην επιτροπή 
παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος 
μετά την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ.

Τροπολογία 212

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η διαχειριστική αρχή θα είναι 
υπεύθυνη για την ολοκλήρωση της 
συνολικής αξιολόγησης του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ έως τις 31/12/2031.

7. Οι διαχειριστικές αρχές είναι 
υπεύθυνες για την ολοκλήρωση της 
συνολικής αξιολόγησης του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ έως τις 31/12/2031.

Τροπολογία 213
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 141 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 141α
Εκθέσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει το 
αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2025 
έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο που είχε 
η Κοινή Γεωργική Πολιτική στις 
χωριστές νησιωτικές περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 135. Η έκθεση 
αυτή συνοδεύεται από προτάσεις 
τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω 
περιοχών και να βελτιωθούν τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα σύμφωνα 
με τους στόχους του άρθρου 6 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 214

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.3 Ψηφιοποίηση της γεωργίας: Ποσοστό 
των γεωργών που επωφελούνται από τη 
στήριξη που παρέχεται μέσω της ΚΓΠ 
στην τεχνολογία γεωργίας ακριβείας

R.3 Γεωργία ακριβείας: Ποσοστό των 
γεωργών που επωφελούνται από τη 
στήριξη που παρέχεται μέσω της ΚΓΠ 
στην κατάλληλη τεχνολογία γεωργίας 
ακριβείας η οποία οδηγεί σε μικρότερη 
εξάρτηση από εισροές και σε μειωμένη 
χρήση πόρων

Τροπολογία 215

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.6 α (νέος)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.6α Διατήρηση και αύξηση του αριθμού 
των γεωργών: Αριθμός δικαιούχων της 
ΚΓΠ

Τροπολογία 216

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

R.10 Βελτίωση της οργάνωσης της 
αλυσίδας εφοδιασμού: Ποσοστό των 
γεωργών που συμμετέχουν σε ομάδες 
παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, 
τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού και συστήματα ποιότητας που 
λαμβάνουν στήριξη, δράσεις συνεργασίας 
για την κοινή χρήση εξοπλισμού, π.χ. για 
τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών που 
απαιτούνται για την αμειψισπορά, 
συμπεριλαμβανομένων των ψυχανθών

Τροπολογία 217

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 2 – Δείκτες επιπτώσεων – I.13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.13 Μείωση της διάβρωσης του εδάφους: 
Ποσοστό των εκτάσεων με μέτρια και 
σοβαρή διάβρωση του εδάφους στις 
γεωργικές εκτάσεις

I.13 Μείωση της διάβρωσης του εδάφους: 
Ποσοστό των εκτάσεων με μέτρια και 
σοβαρή διάβρωση του εδάφους στις 
γεωργικές εκτάσεις, μεγαλύτερη αντοχή σε 
πλημμύρες

Τροπολογία 218

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα Ι – στήλη 2 – Δείκτες επιπτώσεων – I.13 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.13a Δημιουργία καλλιεργήσιμων γαιών 
και αύξηση της ανθεκτικότητας των 
εδαφών στις ακραίες καιρικές συνθήκες 
με ενίσχυση της χουμοποίησης: Ποσοστό 
χούμου στις καλλιεργήσιμες γαίες

Τροπολογία 219

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.18: Βελτίωση του εδάφους: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις διαχείρισης επωφελείς για τη 
διαχείριση του εδάφους

R.18: Βελτίωση του εδάφους και αύξηση 
της ανθεκτικότητάς του στις ακραίες 
καιρικές συνθήκες: Ποσοστό γεωργικής 
γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης επωφελείς για τη διαχείριση 
του εδάφους, όπως ορίζεται στις 
προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές 
του FAO για πρακτικές βιώσιμης 
διαχείρισης του εδάφους

Τροπολογία 220

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.18 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.18α Υγεία του εδάφους: Αφθονία και 
ποικιλότητα των μικροοργανισμών του 
εδάφους

Τροπολογία 221

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.24 α (νέος)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R. 24α Προστασία εδαφών: Ποσοστό 
αρόσιμης γης όπου εφαρμόζονται οι 
μέθοδοι της εμβόλιμης καλλιέργειας και 
της μικτής καλλιέργειας με ψυχανθή· 
ποσοστό αρόσιμης γης όπου εφαρμόζεται 
αμειψισπορά που συμπεριλαμβάνει 
καλλιέργεια ψυχανθών

Τροπολογία 222

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 2 – Δείκτες επιπτώσεων – I.20 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.20a  Δείκτης για τους επικονιαστές, 
συμπεριλαμβανομένων μελισσών και 
πεταλούδων

Αιτιολόγηση

Το εν εξελίξει τεχνικό έργο για τη δημιουργία ενός δείκτη για τους επικονιαστές πρέπει να 
επισπευσθεί και να τεθεί ως προτεραιότητα. Οι πληθυσμοί άγριων επικονιαστών έχουν μειωθεί 
ταχύτατα τις τελευταίες δεκαετίες και φαίνεται ότι αυτό έχει αρχίσει να επηρεάζει τη γεωργική 
παραγωγή. Είναι ζωτικής σημασίας να τεθεί ως προτεραιότητα ο καθορισμός νέων δεικτών 
στον τομέα αυτόν, οι οποίοι πρέπει να είναι έτοιμοι μέχρι το 2021.

Τροπολογία 223

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.26 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.26: Προστασία δασικών 
οικοσυστημάτων: Ποσοστό δασικών 
εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη του τοπίου, της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών

R.26: Προστασία δασικών 
οικοσυστημάτων: Ποσοστό δασικών 
εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη του τοπίου, της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της στρατηγικής της ΕΕ για τη 
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βιοποικιλότητα

Τροπολογία 224

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.26 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R. 26α Τόνωση της βιοποικιλότητας στις 
εκμεταλλεύσεις: Ποσοστό εκτάσεων σε 
γεωργικές περιοχές που διατίθεται για μη 
παραγωγικά στοιχεία (ΚΓΠΚ 9) και είναι 
απαλλαγμένο από γεωργικά φάρμακα

Τροπολογία 225

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

R.27 Διατήρηση των οικοτόπων και των 
ειδών: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων που 
υπόκεινται σε δεσμεύσεις διαχείρισης για 
τη στήριξη της διατήρησης ή της 
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, που 
καλύπτει τόσο τα άγρια όσο και τα 
εξημερωμένα είδη, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της στρατηγικής της ΕΕ για 
τη βιοποικιλότητα

Τροπολογία 226

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.27 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R. 27α Στήριξη της βιώσιμης χρήσης της 
βιοποικιλότητας των καλλιεργειών: 
Ποσοστό της χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) της ΕΕ όπου 
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εφαρμόζεται η αμειψισπορά

Τροπολογία 227

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.29 Διατήρηση των χαρακτηριστικών του 
τοπίου: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων που 
υπόκεινται σε δεσμεύσεις για τη διαχείριση 
των χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων των θαμνοστοιχίων

R.29 Διατήρηση των χαρακτηριστικών του 
τοπίου και των οικολογικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των δέντρων: 
Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων που 
υπόκεινται σε δεσμεύσεις για τη διαχείριση 
των χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων των θαμνοστοιχίων 
και των δέντρων

Τροπολογία 228

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στήλη 1 – Ειδικοί στόχοι της ΕΕ – σειρά 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας και 
διευκόλυνση της ανάπτυξης επιχειρήσεων 
στις αγροτικές περιοχές 

Προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας και 
νέων γεωργών και διευκόλυνση της 
ανάπτυξης επιχειρήσεων στις αγροτικές 
περιοχές 

Τροπολογία 229

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 2 – Δείκτες επιπτώσεων – I.21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.21  Προσέλκυση γεωργών νεαρής 
ηλικίας: Εξέλιξη του αριθμού των νέων 
γεωργών

I.21  Προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας 
και νέων γεωργών: Εξέλιξη του αριθμού 
των νέων γεωργών
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Τροπολογία 230

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

R. 30 Αριθμός γεωργών νεαρής ηλικίας 
και νέων γεωργών που εγκαθίστανται σε 
γεωργική εκμετάλλευση με στήριξη της 
ΚΓΠ

Τροπολογία 231

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 2 – Δείκτες επιπτώσεων – I.26 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.26a Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών 
προϊόντων σε ζωικό κεφάλαιο: 
Πωλήσεις/χρήση στα τροφοπαραγωγικά 
ζώα

Αιτιολόγηση

Τα κτηνιατρικά προϊόντα μπορούν επίσης να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και το περιβάλλον. 
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τα προϊόντα αυτά οι 
ίδιοι κανόνες και τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για τα γεωργικά φάρμακα. Για 
περισσότερες πληροφορίες: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf.

Τροπολογία 232

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 2 – Δείκτες επιπτώσεων – I.27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.27 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων των γεωργικών φαρμάκων**

I.27 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση της χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων και της εξάρτησης 
από αυτά**
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Τροπολογία 233

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.36 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R. 36α Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών 
προϊόντων: Μείωση των πωλήσεων 
αντιβιοτικών, ποσοστό των μονάδων 
ζωικού κεφαλαίου που καλύπτονται από 
υποστηριζόμενες δράσεις για τον 
περιορισμό της χρήσης κτηνιατρικών 
προϊόντων

Τροπολογία 234

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 3 – Δείκτες αποτελεσμάτων – R.37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη με σκοπό την 
ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων για τη μείωση των κινδύνων 
και των επιπτώσεων των γεωργικών 
φαρμάκων

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη για τη μείωση της 
χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και της 
εξάρτησης από αυτά

Τροπολογία 235

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – στήλη 4 – Απαιτήσεις και πρότυπα – σειρά 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων

Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορευμάτων χωρίς τη χρήση 
αγροχημικών
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Αιτιολόγηση

Οι ζώνες ανάσχεσης είναι αποτελεσματικές για τη μείωση της ρύπανσης των υδατορευμάτων, 
αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την προώθηση της βιοποικιλότητας εάν 
απαγορεύεται η χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Τροπολογία 236

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – στήλη 5 – Κύριος στόχος του προτύπου – σειρά 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των ποταμών από τη ρύπανση 
και τις επιφανειακές απορροές

Προστασία των ποταμών και των 
υδρόβιων ειδών ή των υδάτινων 
οικοσυστημάτων από τη ρύπανση, την 
τοξικότητα και τις επιφανειακές απορροές

Τροπολογία 237

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – στήλη 4 – Απαιτήσεις και πρότυπα – σειρά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρήση εργαλείου για τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα 
θρεπτικά συστατικά

Χρήση εργαλείου για τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την 
παρακολούθηση όλων των γεωργικών 
εισροών και εργαλείων για την 
παρακολούθηση της χλωρίδας και 
πανίδας του εδάφους και της 
χουμοποίησης

Τροπολογία 238

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – στήλη 4 – Απαιτήσεις και πρότυπα – σειρά 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους 
για τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης 

Διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους 
για την πρόληψη της υποβάθμισης του 
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του εδάφους, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
υπόψη την κλίση του εδάφους

εδάφους, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
υπόψη την κλίση του εδάφους, και για τη 
διασφάλιση της ικανότητας του εδάφους 
να συγκρατεί νερό

Τροπολογία 239

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – στήλη 5 – Κύριος στόχος του προτύπου – σειρά 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστη διαχείριση γαιών που λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές συνθήκες της 
τοποθεσίας με σκοπό τον περιορισμό της 
διάβρωσης

Ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης γαιών 
όσον αφορά την ικανότητα του εδάφους 
να συγκρατεί νερό, που λαμβάνουν υπόψη 
τη συχνότητα των φαινομένων ξηρασίας 
και τις ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας

Τροπολογία 240

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X - Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 
«ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 
«ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τροπολογία 241

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – στήλη 1 – Στόχοι – σειρά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της ανάπτυξης επιχειρήσεων

Προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας και 
νέων γεωργών και διευκόλυνση της 
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ανάπτυξης επιχειρήσεων

Τροπολογία 242

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – στήλη 2 – Βασικό σύνολο δεικτών – σειρά 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

R.30 Αριθμός γεωργών νεαρής ηλικίας και 
νέων γεωργών που εγκαθίστανται σε 
γεωργική εκμετάλλευση με στήριξη της 
ΚΓΠ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει 
να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ)
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