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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

Η πρώτη τροπολογία που κατατίθεται αποσκοπεί στην παράταση της περιόδου 
κοινοποίησης των κρατών μελών από 10 σε 30 ημέρες.

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

Σύμφωνα με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ, οι τροπολογίες 3 έως 6 
έχουν ως στόχο να αναφέρεται στο άρθρο σχετικά με το αποθεματικό για τις κρίσεις ότι το 
αρχικό κεφάλαιο του αποθεματικού θα πρέπει να προστεθεί στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ 
και θα πρέπει να εγγραφεί στο αποθεματικό στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού. 
Επιπλέον, για να μη χαθεί το ποσό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί η μεταρρύθμιση της 
λειτουργίας του αποθεματικού για να επιτραπεί η μεταφορά —από το 2021 στα επόμενα 
έτη— κεφαλαίων που δεν έχουν δεσμευθεί.

Η τροπολογία 7 ενισχύει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την εσωτερική 
σύγκλιση.

Τέλος, στις τροπολογίες 8 έως 15 ο συντάκτης γνωμοδότησης επαναφέρει τους πόρους για 
τη γεωργία, σύμφωνα με τη θέση του ΕΚ για το ΠΔΠ.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο 
κοινοποιούν στην Επιτροπή την απόφασή 
τους εντός 30 ημερών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Σε 
περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν 
υποβάλει δέσμη περιφερειακών 
προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η 
εν λόγω κοινοποίηση περιέχει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με το ποια 
περιφερειακά προγράμματα πρόκειται να 
παραταθούν, καθώς και σχετικά με την 
αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού 
στο πλαίσιο της ετήσιας κατανομής για το 
έτος 2021 που καθορίζεται στο 
παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 3

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1) στο άρθρο 25, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

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

Δημιουργείται αποθεματικό για τις κρίσεις 
στον γεωργικό τομέα με σκοπό την παροχή 
πρόσθετης στήριξης του κλάδου για τη 
διαχείριση ή τη σταθεροποίηση της 
αγοράς και για την άμεση ανταπόκριση 
σε περιπτώσεις κρίσεων που επηρεάζουν 
τη γεωργική παραγωγή ή διανομή («το 
αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό 
τομέα»), στην αρχή κάθε έτους στο ΕΓΤΕ. 
"
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1580748559894&uri=CELEX%3A02013R1306-20180101)

Τροπολογία 4

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) στο άρθρο 25, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Στην αρχή των επόμενων ετών, το ποσό 
του αποθεματικού είναι τουλάχιστον ίσο 
με το αρχικό ποσό που χορηγήθηκε το 
2021 και αναπροσαρμόζεται κατά την 
ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού ή 
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κατά τη διάρκεια του έτους, κατά 
περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις ή τις προοπτικές της αγοράς στο 
τρέχον ή το επόμενο έτος και 
λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα έσοδα 
που διατίθενται στο ΕΓΤΕ ή τα 
περιθώρια που διατίθενται στο πλαίσιο 
του επιμέρους ανώτατου ορίου του 
ΕΓΤΕ. Σε περίπτωση που οι εν λόγω 
διαθέσιμες πιστώσεις δεν επαρκούν, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
δημοσιονομική πειθαρχία για τη 
χρηματοδότηση του αποθεματικού μέχρι 
το ύψος του αρχικού ποσού που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.»·

Or. en

Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

12. Για το ημερολογιακό έτος 2021, τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν περαιτέρω 
εσωτερική σύγκλιση εφαρμόζοντας την 
παράγραφο 11 στο αντίστοιχο έτος.»·

Or. en

Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 9

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— για τις Καναρίους Νήσους: 
257 970 000 EUR.

— για τις Καναρίους Νήσους: 
268 420 000 EUR.

Or. en

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

— για τα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα: 26 900 000 EUR,

Or. en

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— για τις Καναρίους Νήσους: 
69 900 000 EUR.

— για τις Καναρίους Νήσους: 
72 700 000 EUR.

Or. en

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Ένωση χρηματοδοτεί τα μέτρα 
που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV 
μέχρι του ποσού των 23 930 000 EUR.

Or. en

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Το ποσό που χορηγείται για τη 
χρηματοδότηση του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού που αναφέρεται στο κεφάλαιο 
III δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
7 110 000 EUR.».

Or. en


