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Τροπολογία 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα 
άρθρα 36 και 37 και το άρθρο 299 
παράγραφος 2,

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα
άρθρα 2, 3 παρ. 2, 34 παρ. 2, 36, 37, 82 
και 299 παρ.2,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Τροπολογία 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά  2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

την πράξη προσχώρησης της 
Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Εστονίας, 
της Κύπρου, της Λιθουανίας, της 
Λετονίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, 
της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της 
Σλοβακίας καθώς και την πράξη 
προσχώρησης της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας και αναγνωρίζοντας ότι το 
χαμηλό επίπεδο των γεωργικών 
επιδότήσεων για τα νέα κράτη μέλη δεν 
δικαιολογείται πλέον μετά από τις 
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μεταβατικές περιόδους,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Τροπολογία 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) (1) Η πείρα που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 του Συμβουλίου της 29ης 
Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης στα πλαίσια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση 
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (EΚ) 
αριθ. 1452/2001, (EΚ) αριθ. 1453/2001, 
(EΚ) αριθ. 1454/2001, (EΚ) αριθ. 1868/94, 
(EΚ) αριθ. 1251/1999, (EΚ) αριθ. 
1254/1999, (EΚ) αριθ. 1673/2000, (EΟΚ) 
αριθ. 2358/71 και (EΚ) αριθ. 2529/2001 , 
καταδεικνύει την αναγκαιότητα 
προσαρμογής ορισμένων στοιχείων του 
μηχανισμού στήριξης. Ειδικότερα, η 
αποσύνδεση της άμεσης στήριξης πρέπει 
να επεκταθεί και η λειτουργία του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης πρέπει να 
απλουστευθεί. Επισημαίνεται επίσης ότι ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 έχει 
τροποποιηθεί ουσιωδώς από την έναρξη 
ισχύος του. Βάσει των ανωτέρω εξελίξεων 
και για λόγους σαφήνειας, ο εν λόγω 

(1) (1) Η πείρα που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 του Συμβουλίου της 29ης 
Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης στα πλαίσια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση 
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (EΚ) 
αριθ. 1452/2001, (EΚ) αριθ. 1453/2001, 
(EΚ) αριθ. 1454/2001, (EΚ) αριθ. 1868/94, 
(EΚ) αριθ. 1251/1999, (EΚ) αριθ. 
1254/1999, (EΚ) αριθ. 1673/2000, (EΟΚ) 
αριθ. 2358/71 και (EΚ) αριθ. 2529/2001 , 
καταδεικνύει την αναγκαιότητα 
προσαρμογής ορισμένων στοιχείων του 
μηχανισμού στήριξης. Ειδικότερα, η 
αποσύνδεση της άμεσης στήριξης πρέπει 
να επεκταθεί και η λειτουργία του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης θα 
μπορούσε να απλουστευθεί. Επισημαίνεται 
επίσης ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς 
από την έναρξη ισχύος του. Βάσει των 
ανωτέρω εξελίξεων και για λόγους 
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κανονισμός πρέπει να καταργηθεί και να 
αντικατασταθεί από έναν νέο κανονισμό.

σαφήνειας, ο εν λόγω κανονισμός πρέπει 
να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από 
έναν νέο κανονισμό.

Or. es

Τροπολογία 136
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η πραγματικότητα κατέδειξε την 
αποτυχία της ΚΓΠ και την ανάγκη για 
μια γεωργική πολιτική που θα έχει ως 
αρχή το δικαίωμα στην επισιτιστική 
κυριαρχία και ασφάλεια και, ως κύριους 
άξονες: τη στήριξη των αγροτών που 
παράγουν, τη συγκράτηση του 
παραγωγισμού που προκαλεί 
συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στα χέρια 
μεγάλων εταιρειών, περιφερειακή 
συγκέντρωση της παραγωγής, 
αποκλεισμό περιφερειών παραγωγής και 
ραγδαία εξαφάνιση της μικρομεσαίας  
γεωργίας, το τέλος της παρακμής των 
αγροτικών περιοχών και της 
ερημοποίησης πολλών περιφερειών, την 
καταπολέμηση της αστάθειας 
παραγωγικών τομέων λόγω 
διακυμάνσεων της κατανάλωσης, 
προκειμένου να συγκρατηθεί ο 
στραγγαλισμός των γεωργικών 
οικονομιών τρίτων χωρών στις οποίες η 
γεωργία και η γεωργική δραστηριότητα 
αποτελούν βασικά στοιχεία της 
οικονομίας τους.

Or. pt

Αιτιολόγηση

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
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agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Τροπολογία 137
Willem Schuth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες 
για την μείωση της γραφειοκρατίας στον 
γεωργικό τομέα μέσω της καθιέρωσης 
διαφανέστερων, περισσότερο 
κατανοητών και λιγότερο δεσμευτικών 
κανόνων. Μόνο εφόσον μειωθούν οι 
δαπάνες και περιορισθούν οι διοικητικές 
διατυπώσεις, η κοινή αγροτική πολιτική 
θα είναι σε θέση να συμβάλει στη 
διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε μια 
παγκοσμιοποιημένη αγορά

Or. de

Τροπολογία 138
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της 
ΚΓΠ, σε συνδυασμό με το σταδιακό 
άνοιγμα των αγορών, η αποδυνάμωση 
των μηχανισμών ρύθμισης της αγοράς 
γεωργικών προϊόντων και η ενσωμάτωση 
της γεωργίας στον ΠΟΕ, στην οποία 
προστέθηκε η εφαρμογή του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ) αποσυνδεδεμένη 
από τη γεωργική παραγωγή, ώθησαν 
πολλούς μικρομεσαίους αγρότες να 
εγκαταλείψουν τη δραστηριότητα αυτή 
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και οδήγησαν στην ερήμωση της 
υπαίθρου, επιτείνοντας την αστάθεια των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και 
οξύνοντας τις διαφορές μεταξύ 
πολιτισμών, αγροτών και χωρών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Τροπολογία 139
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Η πρόσφατη κρίση με την άνοδο των 
τιμών των τροφίμων καταδεικνύει ότι η 
γεωργία πρέπει να θεωρείται θεμελιώδης  
στρατηγικός τομέας για την εξασφάλιση 
της επισιτιστικής ασφάλειας και  
κυριαρχίας κάθε χώρας, και να μην 
συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο 
συναλλαγής στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για τις υπηρεσίες και 
την τεχνολογία στον ΠΟΕ , πράγμα που 
ενδιαφέρει αποκλειστικά τους 
οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς 
ομίλους και τους μεγαλοεισαγωγείς.

Or. pt

Αιτιολόγηση

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Τροπολογία 140
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) Η κατάσταση του αγροτικού 
πληθυσμού καταδεικνύει την ανάγκη να 
διατηρηθεί η παραγωγική λειτουργία της 
γης και του γεωργού και του δοθεί η 
ελευθερία να επιλέγει ό, τι προσφέρεται
περισσότερο ανάλογα με τις αγρο-
οικολογικές συνθήκες της εκμετάλλευσής 
του, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
γεωργικών και κτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων, και όχι μόνο αυτών στις 
οποίες οφείλεται το ιστορικό δικαίωμα 
της στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

Or. pt

Αιτιολόγηση

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Τροπολογία 141
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ε) Η κατάσταση που βιώνουν οι 
αγρότες, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίοι 
αγρότες και η οικογενειακή γεωργία, 
επιτάσσει τη διατήρηση της στήριξης της 
παραγωγής, αλλά με την υποχρέωση 
καλλιέργειας και διατήρησης στην 
παραγωγή των περιοχών για τις οποίες 
χορηγούνται ενισχύσεις, με στόχο τον 
τερματισμό των αδικιών που υπάρχουν 
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σήμερα και που έχουν ως αποτέλεσμα 
ορισμένοι παραγωγοί και μικροί αγρότες 
να λαμβάνουν ελάχιστα ή τίποτε.

Or. pt

Αιτιολόγηση

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Τροπολογία 142
Ιωάννης Γκλαβάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
θέσπισε την αρχή σύμφωνα με την οποία οι 
γεωργοί οι οποίοι δεν πληρούν ορισμένες 
απαιτήσεις στους τομείς της δημόσιας 
υγείας, της υγείας των ζώων και των 
φυτών, του περιβάλλοντος και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων υπόκεινται σε 
μειώσεις των άμεσων ενισχύσεων ή σε 
αποκλεισμούς από αυτές. Αυτό το 
σύστημα της «πολλαπλής συμμόρφωσης» 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο, η πείρα 
κατέδειξε ότι ορισμένες απαιτήσεις στο 
πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της 
πολλαπλής συμμόρφωσης δεν σχετίζονται 
επαρκώς με τη γεωργική δραστηριότητα ή 
τη γεωργική γη ή αφορούν μάλλον τις 
εθνικές αρχές παρά τους γεωργούς. 
Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να 
αναπροσαρμοστεί το πεδίο εφαρμογής της 
πολλαπλής συμμόρφωσης.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
θέσπισε την αρχή σύμφωνα με την οποία οι 
γεωργοί οι οποίοι δεν πληρούν ορισμένες 
απαιτήσεις στους τομείς της δημόσιας 
υγείας, της υγείας των ζώων και των 
φυτών, του περιβάλλοντος και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων υπόκεινται σε 
μειώσεις των άμεσων ενισχύσεων ή σε 
αποκλεισμούς από αυτές. Αυτό το 
σύστημα της «πολλαπλής συμμόρφωσης» 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο, η πείρα 
κατέδειξε ότι ορισμένες απαιτήσεις στο 
πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της 
πολλαπλής συμμόρφωσης δεν σχετίζονται 
επαρκώς με τη γεωργική δραστηριότητα ή 
τη γεωργική γη ή αφορούν μάλλον τις 
εθνικές αρχές παρά τους γεωργούς. 
Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να 
αναπροσαρμοστεί το πεδίο εφαρμογής και 
οι απαιτήσεις της πολλαπλής 
συμμόρφωσης, λαμβάνοντας ωστόσο 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την 
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διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων των 
κρατών μελών.

Or. el

Αιτιολόγηση

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.

Τροπολογία 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
θέσπισε την αρχή σύμφωνα με την οποία οι 
γεωργοί οι οποίοι δεν πληρούν ορισμένες 
απαιτήσεις στους τομείς της δημόσιας 
υγείας, της υγείας των ζώων και των 
φυτών, του περιβάλλοντος και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων υπόκεινται σε 
μειώσεις των άμεσων ενισχύσεων ή σε 
αποκλεισμούς από αυτές. Αυτό το 
σύστημα της «πολλαπλής συμμόρφωσης» 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο, η πείρα 
κατέδειξε ότι ορισμένες απαιτήσεις στο 
πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της 
πολλαπλής συμμόρφωσης δεν σχετίζονται 
επαρκώς με τη γεωργική δραστηριότητα ή 
τη γεωργική γη ή αφορούν μάλλον τις 
εθνικές αρχές παρά τους γεωργούς. 
Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να 
αναπροσαρμοστεί το πεδίο εφαρμογής της 
πολλαπλής συμμόρφωσης.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
θέσπισε την αρχή σύμφωνα με την οποία οι 
γεωργοί οι οποίοι δεν πληρούν ορισμένες 
απαιτήσεις στους τομείς της δημόσιας 
υγείας, της υγείας των ζώων και των 
φυτών, του περιβάλλοντος και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων υπόκεινται σε 
μειώσεις των άμεσων ενισχύσεων ή σε 
αποκλεισμούς από αυτές. Αυτό το 
σύστημα της «πολλαπλής συμμόρφωσης» 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο, η πείρα 
κατέδειξε ότι ορισμένες απαιτήσεις στο 
πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της 
πολλαπλής συμμόρφωσης δεν σχετίζονται 
επαρκώς με τη γεωργική δραστηριότητα ή 
τη γεωργική γη ή αφορούν μάλλον τις 
εθνικές αρχές παρά τους γεωργούς. 
Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να 
αναπροσαρμοστεί το πεδίο εφαρμογής της 
πολλαπλής συμμόρφωσης. Η ενδεχόμενη 
επαναφορά του σχετικού άρθρου της 
δέσμης "Υγιεινή"1για την πολλαπλή 

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου
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συμμόρφωση στο παράρτημα ΙΙ δεν 
πρέπει να οδηγήσει σε επιπλέον ελέγχους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.

Τροπολογία 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Θα πρέπει να καταβάλλονται 
συνεχείς προσπάθειες για την επίτευξη 
απλούστευσης, βελτίωσης και 
εναρμόνισης του συστήματος πολλαπλής 
συμμόρφωσης.  Η Επιτροπή θα πρέπει 
συνεπώς να υποβάλλει, ανά διετία, 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

                                                                                                                                                  
2004, για την υγιεινή των τροφίμων 2004-04-29 (Ε.Ε. L 139 της 30.4.2004, σελ.1), Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό 
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ( Ε.Ε. L 139 της 30.4.2004, σελ. 55), 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 
2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών( Ε.Ε.JO L 35 της 8.2.2005, σελ. 1). 
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Τροπολογία 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Η μείωση των διοικητικών 
επιβαρύνσεων, η εναρμόνιση των 
ελέγχων, η συγχώνευση των ελέγχων, 
μεταξύ άλλων και εντός των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων, και οι έγκαιρες 
πληρωμές θα αυξήσουν τη συνολική 
υποστήριξη μεταξύ των γεωργών για το 
σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης και με 
τον τρόπο αυτό θα αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Τροπολογία 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Για να περιορισθούν οι επιβαρύνσεις 
των γεωργών, τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να διατηρήσουν στο 
ελάχιστο τον αριθμό των επιτόπιων 
ελέγχων και τον αριθμό των εποπτικών 
αρχών με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της 
Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων για την εφαρμογή της 
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πολλαπλής συμμόρφωσης, της 
διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 του Συμβουλίου1.  Επιτρέπεται 
ως εκ τούτου στα κράτη μέλη να 
υλοποιούν το ελάχιστο ποσοστό ελέγχων 
στο επίπεδο του οργανισμού πληρωμών.  
Πέραν αυτού τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να λάβουν επιπρόσθετα 
μέτρα για να περιορισθεί ο αριθμός των 
ατόμων που διενεργούν τους ελέγχους, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι είναι 
κατάλληλα καταρτισμένοι, καθώς και να 
περιορισθεί σε μία ημέρα κατ' ανώτατο 
όριο το χρονικό διάστημα κατά τη 
διάρκεια του οποίου μπορεί να 
διενεργείται επιτόπιος έλεγχος σε 
συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση.  Η 
Επιτροπή πρέπει να επικουρεί τα κράτη 
μέλη προκειμένου τα τελευταία να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις για 
ολοκληρωμένες επιλογές δειγμάτων.  Η 
επιλογή δειγμάτων για τους επιτόπιους 
ελέγχους πρέπει να διενεργείται 
ανεξάρτητα από ειδικά ελάχιστα ποσοστά 
ελέγχων όπως προβλέπεται στο πλαίσιο 
της ειδικής νομοθεσίας που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της πολλαπλής 
συμμόρφωσης.
________
1 ΕΕ L 141, 30.4.2004, σ. 18. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Τροπολογία 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
γεωργοί δεν τιμωρούνται δύο φορές (π.χ. 
με τη μείωση ή την παρακράτηση των 
πληρωμών ή την επιβολή προστίμου για 
μη συμμόρφωση με τη σχετική εθνική 
νομοθεσία) για την ίδια υπόθεση μη 
συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Τροπολογία 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί 
η εγκατάλειψη γεωργικής γης και να 
εξασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί η γη σε 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 καθόρισε κοινοτικό 
πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών 
περιοχών και ιδίως τις εδαφικές και 
κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα καλλιέργειας (χρήση γης, 
αμειψισπορά, καλλιεργητικές πρακτικές) 
και τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων. Η 

(3) Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί 
η εγκατάλειψη γεωργικής γης και να 
εξασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί η γη σε 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 καθόρισε κοινοτικό 
πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών 
περιοχών και ιδίως τις εδαφικές και 
κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα καλλιέργειας (χρήση γης, 
αμειψισπορά, καλλιεργητικές πρακτικές) 
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κατάργηση της υποχρεωτικής 
αγρανάπαυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ενδέχεται 
σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
ιδίως όσον αφορά ορισμένα 
χαρακτηριστικά του τοπίου. Επομένως, 
είναι σκόπιμο να ενισχυθούν οι 
υφιστάμενες κοινοτικές διατάξεις με 
στόχο την προστασία, όπου ενδείκνυται, 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του 
τοπίου.

και τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance.
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.

Τροπολογία 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί 
η εγκατάλειψη γεωργικής γης και να 
εξασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί η γη σε 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 καθόρισε κοινοτικό 
πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών 
περιοχών και ιδίως τις εδαφικές και 
κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα καλλιέργειας (χρήση γης, 
αμειψισπορά, καλλιεργητικές πρακτικές) 

(3) Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί 
η εγκατάλειψη γεωργικής γης και να 
εξασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί η γη σε 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 καθόρισε κοινοτικό 
πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών 
περιοχών και ιδίως τις εδαφικές και 
κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα 
συστήματα καλλιέργειας (χρήση γης, 
αμειψισπορά, καλλιεργητικές πρακτικές) 
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και τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων. Η 
κατάργηση της υποχρεωτικής 
αγρανάπαυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ενδέχεται 
σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
ιδίως όσον αφορά ορισμένα 
χαρακτηριστικά του τοπίου. Επομένως, 
είναι σκόπιμο να ενισχυθούν οι 
υφιστάμενες κοινοτικές διατάξεις με στόχο 
την προστασία, όπου ενδείκνυται, 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του 
τοπίου.

και τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων. Η 
κατάργηση της υποχρεωτικής 
αγρανάπαυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ενδέχεται 
σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
ιδίως όσον αφορά τη συνήθη 
βιοποικιλότητα, ορισμένα χαρακτηριστικά 
του τοπίου και τα εδάφη που βρίσκονται 
κατά μήκος των υδάτινων ρευμάτων. 
Επομένως, είναι σκόπιμο να ενισχυθούν οι 
υφιστάμενες κοινοτικές διατάξεις με στόχο 
την προστασία, όπου ενδείκνυται, της 
βιοποικιλότητας και συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών του τοπίου.

Or. fr

Τροπολογία 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) το έως σήμερα ισχύον σύστημα 
χρηματοδότησης της ΚΑΠ δεν 
υποστηρίζει επαρκώς τις οικογενειακές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, γεγονός το 
οποίο προκαλεί την εγκατάλειψη 
αγροτικών γαιών - κυρίως σε περιοχές με 
δύσκολες συνθήκες εκμετάλλευσης της 
γης - και την εγκατάλειψη της υπαίθρου 
με όλες τις κοινωνικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές αρνητικές συνέπειες της
εξέλιξης αυτής. Για το λόγο αυτό τα 
κριτήρια για την χρηματοδότηση των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων πρέπει 
επίσης να τροποποιηθούν ριζικά.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.

Τροπολογία 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η προστασία και η διαχείριση των 
υδάτων στο πλαίσιο της γεωργικής 
δραστηριότητας καθίστανται όλο και πιο 
προβληματικές σε ορισμένες περιοχές. 
Συνεπώς, ενδείκνυται να ενισχυθεί επίσης 
το υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο για την 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, με σκοπό την προστασία των 
υδάτων από τη ρύπανση και τις 
επιφανειακές απορροές και τη διαχείριση 
της χρήσης των υδάτων.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η προστασία και η διαχείριση των 
υδάτων στο πλαίσιο της γεωργικής 
δραστηριότητας καθίστανται όλο και πιο 
προβληματικές σε ορισμένες περιοχές. 
Συνεπώς, ενδείκνυται να ενισχυθεί επίσης 
το υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο για την 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 

(4) Η προστασία και η διαχείριση των 
υδάτων στο πλαίσιο της γεωργικής 
δραστηριότητας καθίστανται όλο και πιο 
προβληματικές σε ορισμένες περιοχές. 
Συνεπώς, ενδείκνυται να ενισχυθεί επίσης 
το υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο για την 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
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κατάσταση, με σκοπό την προστασία των 
υδάτων από τη ρύπανση και τις 
επιφανειακές απορροές και τη διαχείριση 
της χρήσης των υδάτων.

κατάσταση, με σκοπό την προστασία των 
υδάτων από τη ρύπανση και τις 
επιφανειακές απορροές και τη διαχείριση 
της χρήσης των υδάτων. Η βιοποικιλότητα 
είναι εν μέρει αποτέλεσμα των γεωργικών 
πρακτικών.  Θα πρέπει να θεωρηθεί ως 
περιβαλλοντικό διακύβευμα της ΚΓΠ.  Η 
δέσμευση της Επιτροπής για μείωση της 
απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 
2010 προϋποθέτει ότι θα εφαρμοστούν τα 
μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου.  
Συνεπώς, ενδείκνυται να ενισχυθεί επίσης 
το υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο για την 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, με σκοπό τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στο σύνολο του εδάφους. 

Or. fr

Τροπολογία 153
Willem Schuth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Δεδομένου ότι το σημερινό σύστημα 
των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων θα 
λήξει  στις 31 Μαρτίου 2015 χωρίς να 
αντικατασταθεί από οιαδήποτε εθνικά 
καθεστώτα, θα πρέπει να καθορισθούν οι 
προϋποθέσεις για να καθορισθεί η τιμή 
του γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
στην αγορά, στο τέλος της 
γαλακτοκομικής εκστρατείας 2014/2015 
βάσει της προσφοράς και της ζήτησης

Or. de
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Τροπολογία 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης 
πολιτικής με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας και 
εκείνων με στόχο την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα 
υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης των 
άμεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση») 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003. Το σύστημα αυτό πρέπει να 
διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένης της μη 
εφαρμογής στις ενισχύσεις ποσού 
χαμηλότερου των 5.000 ευρώ.

(6) Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης 
πολιτικής με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας και 
εκείνων με στόχο την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα 
υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης των 
άμεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση») 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003. Το σύστημα αυτό πρέπει να 
διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένης της μη 
εφαρμογής στις ενισχύσεις ποσού 
χαμηλότερου των 10.000 ευρώ, και θα 
πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από το 
σύστημα αυτό τα νέα κράτη μέλη.

Or. pl

Αιτιολόγηση

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności. 
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.

Τροπολογία 155
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη (6) Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
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ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης 
πολιτικής με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας και 
εκείνων με στόχο την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα 
υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης των 
άμεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση») 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Το σύστημα αυτό πρέπει 
να διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένης της 
μη εφαρμογής στις ενισχύσεις ποσού 
χαμηλότερου των 5.000 ευρώ.

ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης 
πολιτικής με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας και 
εκείνων με στόχο την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα 
υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης των 
άμεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση») 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Η προοδευτική 
διαφοροποίηση θα πρέπει να εφαρμόζεται 
αποκλειστικά σε εθελοντική βάση.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Τροπολογία 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης 
πολιτικής με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας και 
εκείνων με στόχο την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα 
υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης των 
άμεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση») 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Το σύστημα αυτό πρέπει 

(6) Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης 
πολιτικής με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας και 
εκείνων με στόχο την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα 
υποχρεωτικής μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων («διαφοροποίηση») εισήχθη με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Το 
σύστημα αυτό πρέπει να διατηρηθεί, στο 
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να διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένης της 
μη εφαρμογής στις ενισχύσεις ποσού 
χαμηλότερου των 5000 ευρώ.

σημερινό ποσοστό των 5%, 
συμπεριλαμβανομένης της μη εφαρμογής 
στις ενισχύσεις ποσού χαμηλότερου των 
5000 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 157
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης 
πολιτικής με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας και 
εκείνων με στόχο την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα 
υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης των 
άμεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση») 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Το σύστημα αυτό πρέπει 
να διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένης της 
μη εφαρμογής στις ενισχύσεις ποσού 
χαμηλότερου των 5.000 ευρώ.

(6) Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης 
πολιτικής με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας και 
εκείνων με στόχο την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα 
υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης των 
άμεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση») 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Το σύστημα αυτό πρέπει 
να διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένης της 
μη εφαρμογής στις ενισχύσεις ποσού 
χαμηλότερου των 10.000 ευρώ..

Or. pt

Αιτιολόγηση

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.
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Τροπολογία 158
Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη
ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης 
πολιτικής με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας και 
εκείνων με στόχο την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα 
υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης των 
άμεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση») 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Το σύστημα αυτό πρέπει 
να διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένης της 
μη εφαρμογής στις ενισχύσεις ποσού 
χαμηλότερου των 5.000 ευρώ..

(6) Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης 
πολιτικής με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας και 
εκείνων με στόχο την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα 
υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης των 
άμεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση») 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Το σύστημα αυτό πρέπει 
να διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένης της 
μη εφαρμογής στις ενισχύσεις ποσού 
χαμηλότερου των 10.000 ευρώ..

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Τροπολογία 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) (6) Προκειμένου να επιτευχθεί 
καλύτερη ισορροπία μεταξύ των μέσων 
άσκησης πολιτικής με στόχο την 
περαιτέρω προώθηση της αειφόρου 
γεωργίας και εκείνων με στόχο την 
προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης, ένα 
σύστημα υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης 
των άμεσων ενισχύσεων 

(6) (6) Προκειμένου να επιτευχθεί 
καλύτερη ισορροπία μεταξύ των μέσων 
άσκησης πολιτικής με στόχο την 
περαιτέρω προώθηση της αειφόρου 
γεωργίας και εκείνων με στόχο την 
προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης, ένα 
σύστημα υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης 
των άμεσων ενισχύσεων 
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(«διαφοροποίηση») εισήχθη με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Το 
σύστημα αυτό πρέπει να διατηρηθεί, 
συμπεριλαμβανομένης της μη εφαρμογής 
στις ενισχύσεις ποσού χαμηλότερου των 
5.000 ευρώ.

(«διαφοροποίηση») εισήχθη με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Το 
σύστημα αυτό πρέπει να διατηρηθεί, 
συμπεριλαμβανομένης της μη εφαρμογής 
στις ενισχύσεις ποσού χαμηλότερου των 
5.000 ευρώ, πλην των περιπτώσεων όπου 
διακυβεύεται η βιωσιμότητα των 
κοινοτικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Τροπολογία 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται 
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται 
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
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τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών. Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενδείκνυνται ως 
μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων. Για να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να αναθεωρήσουν αναλόγως τα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης 
χωρίς να είναι αναγκαίο να μειώσουν τις 
τρέχουσες δραστηριότητές τους αγροτικής 
ανάπτυξης σε άλλους τομείς, πρέπει να 
διατεθούν συμπληρωματικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι. Ωστόσο, στις 
δημοσιονομικές προοπτικές για την 
περίοδο 2007-2013 δεν προβλέπονται οι 
αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό αυτές τις 
περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης.

τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών. Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα ελάχιστο 
όριο δράσεων στο σύνολο του εδάφους 
μέσω του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ. Τα
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) θα έχουν συμπληρωματικό 
χαρακτήρα σε σχέση με πιο 
στοχοθετημένες δράσεις και 
προσπάθειες.  Για να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να αναθεωρήσουν αναλόγως τα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης 
χωρίς να είναι αναγκαίο να μειώσουν τις 
τρέχουσες δραστηριότητές τους αγροτικής 
ανάπτυξης σε άλλους τομείς, πρέπει να 
διατεθούν συμπληρωματικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι. Ωστόσο, στις 
δημοσιονομικές προοπτικές για την 
περίοδο 2007-2013 δεν προβλέπονται οι 
αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό αυτές τις 
περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης.

Or. fr
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Τροπολογία 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται 
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών. Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενδείκνυνται ως 

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται 
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών. Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενδείκνυνται ως 



PE407.776v01-00 26/104 AM\727226EL.doc

EL

μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων. Για να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να αναθεωρήσουν αναλόγως τα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης 
χωρίς να είναι αναγκαίο να μειώσουν τις 
τρέχουσες δραστηριότητές τους αγροτικής 
ανάπτυξης σε άλλους τομείς, πρέπει να 
διατεθούν συμπληρωματικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι. Ωστόσο, στις 
δημοσιονομικές προοπτικές για την 
περίοδο 2007-2013 δεν προβλέπονται οι 
αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό αυτές τις 
περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης. 

μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων. Για να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη, τα οποία έως σήμερα δεν έχουν 
λάβει υπόψη αυτές τις νέες προκλήσεις 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ,  να 
αναθεωρήσουν αναλόγως τα προγράμματά 
τους αγροτικής ανάπτυξης χωρίς να είναι 
αναγκαίο να μειώσουν τις τρέχουσες 
δραστηριότητές τους αγροτικής ανάπτυξης 
σε άλλους τομείς, πρέπει να διατεθούν 
συμπληρωματικοί χρηματοδοτικοί πόροι. 
Ωστόσο, στις δημοσιονομικές προοπτικές 
για την περίοδο 2007-2013 δεν 
προβλέπονται οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί 
πόροι για την ενίσχυση της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό 
αυτές τις περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.

Τροπολογία 162
Neil Parish

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται 
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται 
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
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πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών. Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενδείκνυνται ως 
μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων. Για να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να αναθεωρήσουν αναλόγως τα
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης 
χωρίς να είναι αναγκαίο να μειώσουν τις 
τρέχουσες δραστηριότητές τους αγροτικής 
ανάπτυξης σε άλλους τομείς, πρέπει να 
διατεθούν συμπληρωματικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι. Ωστόσο, στις 
δημοσιονομικές προοπτικές για την 
περίοδο 2007-2013 δεν προβλέπονται οι 
αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής 

πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών. Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενδείκνυνται ως 
μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων. Ορισμένα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν ήδη προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης με τα οποία αντιμετωπίζονται 
οι νέες προκλήσεις. Εν τούτοις, για να 
επιτραπεί σε όλα τα  κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης χωρίς να είναι αναγκαίο να 
μειώσουν τις τρέχουσες δραστηριότητές 
τους αγροτικής ανάπτυξης σε άλλους 
τομείς, πρέπει να διατεθούν 
συμπληρωματικοί χρηματοδοτικοί πόροι. 
Ωστόσο, στις δημοσιονομικές προοπτικές 
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ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό αυτές τις 
περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης.

για την περίοδο 2007-2013 δεν 
προβλέπονται οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί 
πόροι για την ενίσχυση της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό 
αυτές τις περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.

Τροπολογία 163
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται 
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο , 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται 
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο , 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
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του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών . Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ)  ενδείκνυνται ως μέσο για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. 
Για να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
αναθεωρήσουν αναλόγως τα προγράμματά 
τους αγροτικής ανάπτυξης χωρίς να είναι 
αναγκαίο να μειώσουν τις τρέχουσες 
δραστηριότητές τους αγροτικής ανάπτυξης 
σε άλλους τομείς, πρέπει να διατεθούν 
συμπληρωματικοί χρηματοδοτικοί πόροι. 
Ωστόσο, στις δημοσιονομικές προοπτικές 
για την περίοδο 2007-2013 δεν 
προβλέπονται οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί 
πόροι για την ενίσχυση της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό 
αυτές τις περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης. 

του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών . Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ)  ενδείκνυνται ως μέσο για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. 
Για να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
αναθεωρήσουν αναλόγως τα προγράμματά 
τους αγροτικής ανάπτυξης χωρίς να είναι 
αναγκαίο να μειώσουν τις τρέχουσες 
δραστηριότητές τους αγροτικής ανάπτυξης 
σε άλλους τομείς, πρέπει να διατεθούν 
συμπληρωματικοί χρηματοδοτικοί πόροι. 
Ωστόσο, στις δημοσιονομικές προοπτικές 
για την περίοδο 2007-2013 δυστυχώς δεν 
προβλέπονται οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί 
πόροι για την ενίσχυση της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό 
αυτές τις περιστάσεις, μπορεί να κριθεί
σκόπιμο να κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος 
των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με 
τη σταδιακή αύξηση της μείωσης των 
άμεσων ενισχύσεων μέσω της 
διαφοροποίησης, αλλά αποκλειστικά και 
μόνο για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
εφαρμόσουν το μηχανισμό αυτό.  

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Τροπολογία 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο , 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων . Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών . Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 

(7) Τα ποσά που συγκεντρώνονται μέσω 
του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο , 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων . Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών . Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
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αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ)  ενδείκνυνται ως μέσο για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. 
Για να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
αναθεωρήσουν αναλόγως τα προγράμματά 
τους αγροτικής ανάπτυξης χωρίς να είναι 
αναγκαίο να μειώσουν τις τρέχουσες 
δραστηριότητές τους αγροτικής ανάπτυξης 
σε άλλους τομείς, πρέπει να διατεθούν 
συμπληρωματικοί χρηματοδοτικοί πόροι. 
Ωστόσο, στις δημοσιονομικές προοπτικές 
για την περίοδο 2007-2013 δεν 
προβλέπονται οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί 
πόροι για την ενίσχυση της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό 
αυτές τις περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης.

αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ)  ενδείκνυνται ως μέσο για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. 
Για να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
αναθεωρήσουν αναλόγως τα προγράμματά 
τους αγροτικής ανάπτυξης χωρίς να είναι 
αναγκαίο να μειώσουν τις τρέχουσες 
δραστηριότητές τους αγροτικής ανάπτυξης 
σε άλλους τομείς, πρέπει να διατεθούν 
συμπληρωματικοί χρηματοδοτικοί πόροι. 
Ωστόσο, στις δημοσιονομικές προοπτικές 
για την περίοδο 2007-2013 δεν 
προβλέπονται οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί 
πόροι για την ενίσχυση της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό 
αυτές τις περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης.

Or. es

Τροπολογία 165
Neil Parish

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη 
χορήγηση μεγάλου μέρους των 
ενισχύσεων σε έναν σχετικά περιορισμένο 
αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Είναι σαφές 
ότι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι δεν 
χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ενιαίας 

διαγράφεται



PE407.776v01-00 32/104 AM\727226EL.doc

EL

στήριξης για να επιτευχθεί ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
μεγαλύτεροι δικαιούχοι μπορούν πιο 
εύκολα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα 
επίπεδα ενιαίας στήριξης. Επομένως, 
κρίνεται δίκαιο να αναμένεται από τους 
γεωργούς που λαμβάνουν υψηλά ποσά 
στήριξης να καταβάλουν ειδική 
συνεισφορά στη χρηματοδότηση των 
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης με σκοπό 
την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. 
Για το λόγο αυτό, ενδείκνυται να 
θεσπιστεί ένας μηχανισμός για 
σημαντικότερη μείωση των υψηλότερων 
ενισχύσεων, του οποίου τα προκύπτοντα 
ποσά θα χρησιμοποιούνται επίσης για την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Για να 
εξασφαλιστεί η αναλογικότητα του 
μηχανισμού αυτού, οι πρόσθετες μειώσεις 
πρέπει να αυξάνονται σταδιακά σε 
συνάρτηση με τα ποσά των σχετικών 
ενισχύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.

Τροπολογία 166
Lutz Goepel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής 
στήριξης μεταξύ των γεωργών 

(8) Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής 
στήριξης μεταξύ των γεωργών 
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χαρακτηρίζεται από τη χορήγηση μεγάλου 
μέρους των ενισχύσεων σε έναν σχετικά 
περιορισμένο αριθμό μεγάλων δικαιούχων. 
Είναι σαφές ότι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι 
δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ενιαίας 
στήριξης για να επιτευχθεί ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
μεγαλύτεροι δικαιούχοι μπορούν πιο 
εύκολα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα 
επίπεδα ενιαίας στήριξης. Επομένως, 
κρίνεται δίκαιο να αναμένεται από τους 
γεωργούς που λαμβάνουν υψηλά ποσά 
στήριξης να καταβάλουν ειδική 
συνεισφορά στη χρηματοδότηση των 
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που 
αποσκοπούν κυρίως στην αντιμετώπιση 
των νέων προκλήσεων. Για το λόγο αυτό, 
ενδείκνυται να θεσπιστεί ένας μηχανισμός 
για σημαντικότερη μείωση των 
υψηλότερων ενισχύσεων, του οποίου τα 
προκύπτοντα ποσά θα χρησιμοποιούνται 
επίσης για την αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης. Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα του μηχανισμού αυτού, οι 
πρόσθετες μειώσεις πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά σε συνάρτηση με τα ποσά των 
σχετικών ενισχύσεων.

χαρακτηρίζεται από τη χορήγηση μεγάλου 
μέρους των ενισχύσεων σε έναν σχετικά 
περιορισμένο αριθμό μεγάλων δικαιούχων. 
Ασχέτως από τον τύπο διάρθρωσής τους 
ενδέχεται ενίοτε οι μεγαλύτεροι αυτοί 
δικαιούχοι να μην χρειάζονται το ίδιο 
επίπεδο ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
ο στόχος της εισοδηματικής στήριξης.
Επιπλέον, χάρη στις δυνατότητες 
προσαρμογής τους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι μπορούν πιο εύκολα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, κρίνεται 
δίκαιο να αναμένεται από τους γεωργούς 
οι οποίοι - λαμβανομένου υπόψη του 
μισθολογικού κόστους των μεμονωμένων 
ενδιαφερομένων εκμεταλλεύσεων -
λαμβάνουν υψηλά ποσά στήριξης να 
καταβάλουν ειδική συνεισφορά στη 
χρηματοδότηση των μέτρων αγροτικής 
ανάπτυξης που αποσκοπούν, μεταξύ 
άλλων και στην αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων, όπως η υποστήριξη της 
παραγωγής ποιότητας και των ομάδων 
παραγωγών. Για το λόγο αυτό, ενδείκνυται 
να θεσπιστεί ένας μηχανισμός για 
σημαντικότερη μείωση των υψηλότερων 
ενισχύσεων, του οποίου τα προκύπτοντα 
ποσά θα χρησιμοποιούνται επίσης για την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Για να 
εξασφαλιστεί η αναλογικότητα του 
μηχανισμού αυτού, οι πρόσθετες μειώσεις 
πρέπει να αυξάνονται σταδιακά σε 
συνάρτηση με τα ποσά των σχετικών 
ενισχύσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.
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Τροπολογία 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής 
στήριξης μεταξύ των γεωργών 
χαρακτηρίζεται από τη χορήγηση μεγάλου 
μέρους των ενισχύσεων σε έναν σχετικά 
περιορισμένο αριθμό μεγάλων δικαιούχων. 
Είναι σαφές ότι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι 
δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ενιαίας 
στήριξης για να επιτευχθεί ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
μεγαλύτεροι δικαιούχοι μπορούν πιο 
εύκολα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα 
επίπεδα ενιαίας στήριξης. Επομένως, 
κρίνεται δίκαιο να αναμένεται από τους 
γεωργούς που λαμβάνουν υψηλά ποσά 
στήριξης να καταβάλουν ειδική 
συνεισφορά στη χρηματοδότηση των 
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης με σκοπό την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Για 
το λόγο αυτό, ενδείκνυται να θεσπιστεί 
ένας μηχανισμός για σημαντικότερη 
μείωση των υψηλότερων ενισχύσεων, του 
οποίου τα προκύπτοντα ποσά θα 
χρησιμοποιούνται επίσης για την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Για να 
εξασφαλιστεί η αναλογικότητα του 
μηχανισμού αυτού, οι πρόσθετες μειώσεις 
πρέπει να αυξάνονται σταδιακά σε 
συνάρτηση με τα ποσά των σχετικών 
ενισχύσεων.

(8) Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής 
στήριξης μεταξύ των γεωργών 
χαρακτηρίζεται από τη χορήγηση μεγάλου 
μέρους των ενισχύσεων σε έναν σχετικά 
περιορισμένο αριθμό μεγάλων δικαιούχων. 
Είναι σαφές ότι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι 
δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ενιαίας 
στήριξης για να επιτευχθεί ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
μεγαλύτεροι δικαιούχοι μπορούν πιο 
εύκολα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα 
επίπεδα ενιαίας στήριξης. Επομένως, 
κρίνεται δίκαιο να αναμένεται από τους 
γεωργούς που λαμβάνουν υψηλά ποσά 
στήριξης να καταβάλουν ειδική 
συνεισφορά στη χρηματοδότηση των 
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης με σκοπό την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Για 
το λόγο αυτό, ενδείκνυται να θεσπιστεί 
ένας μηχανισμός για σημαντικότερη 
μείωση των υψηλότερων ενισχύσεων, του 
οποίου τα προκύπτοντα ποσά θα 
χρησιμοποιούνται επίσης για την ενίσχυση 
των εσόδων των γεωργών στις περιοχές 
και στα κράτη που επί του παρόντος 
υφίστανται χρηματοδοτικές διακρίσεις, 
και έπειτα επίσης  για την υποστήριξη 
των μέτρων που συνδέονται με τις νέες 
προκλήσεις της στρατηγιικής για την 
αγροτική ανάπτυξη. Για να εξασφαλιστεί 
η αναλογικότητα του μηχανισμού αυτού, οι 
πρόσθετες μειώσεις πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά σε συνάρτηση με τα ποσά των 
σχετικών ενισχύσεων. Επίσης πρέπει να 
καθοριστεί το ανώτατο όριο της 
ενίσχυσης ανά αγροτική μονάδα, 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
εργαζομένων που απασχολούνται.
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Τροπολογία 168
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής 
στήριξης μεταξύ των γεωργών 
χαρακτηρίζεται από τη χορήγηση μεγάλου 
μέρους των ενισχύσεων σε έναν σχετικά 
περιορισμένο αριθμό μεγάλων δικαιούχων. 
Είναι σαφές ότι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι 
δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ενιαίας 
στήριξης για να επιτευχθεί ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
μεγαλύτεροι δικαιούχοι μπορούν πιο 
εύκολα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα 
επίπεδα ενιαίας στήριξης. Επομένως, 
κρίνεται δίκαιο να αναμένεται από τους 
γεωργούς που λαμβάνουν υψηλά ποσά 
στήριξης να καταβάλουν ειδική 
συνεισφορά στη χρηματοδότηση των 
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης με σκοπό την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Για 
το λόγο αυτό, ενδείκνυται να θεσπιστεί 
ένας μηχανισμός για σημαντικότερη
μείωση των υψηλότερων ενισχύσεων, του 
οποίου τα προκύπτοντα ποσά θα 
χρησιμοποιούνται επίσης για την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Για να 
εξασφαλιστεί η αναλογικότητα του 
μηχανισμού αυτού, οι πρόσθετες μειώσεις 

(8) Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής 
στήριξης μεταξύ των γεωργών 
χαρακτηρίζεται από τη χορήγηση μεγάλου 
μέρους των ενισχύσεων σε έναν σχετικά 
περιορισμένο αριθμό μεγάλων δικαιούχων. 
Είναι σαφές ότι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι 
δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ενιαίας 
στήριξης για να επιτευχθεί ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
μεγαλύτεροι δικαιούχοι μπορούν πιο 
εύκολα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα 
επίπεδα ενιαίας στήριξης. Επομένως, 
κρίνεται δίκαιο να αναμένεται από τους 
γεωργούς που λαμβάνουν υψηλά ποσά 
στήριξης να καταβάλουν ειδική 
συνεισφορά στη χρηματοδότηση των 
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης με σκοπό την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Για 
το λόγο αυτό, ενδείκνυται να θεσπιστεί 
ένας μηχανισμός για σημαντικότερη 
μείωση των υψηλότερων ενισχύσεων, του 
οποίου τα προκύπτοντα ποσά θα 
χρησιμοποιούνται επίσης για την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Για να 
εξασφαλιστεί η αναλογικότητα του 
μηχανισμού αυτού, οι πρόσθετες μειώσεις 
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πρέπει να αυξάνονται σταδιακά σε 
συνάρτηση με τα ποσά των σχετικών 
ενισχύσεων.

πρέπει να αυξάνονται σταδιακά σε 
συνάρτηση με τα ποσά των σχετικών 
ενισχύσεων. Στην ίδια προοπτική 
δικαιοσύνης, θα πρέπει να τεθεί ανώτατο 
όριο για το ποσό της ενίσχυσης που 
λαμβάνει η εκμετάλλευση, η οποία θα 
πρέπει να κυμαίνεται στα 200.000 ευρώ 
ανά γεωργό, με εξαίρεση τους 
συνεταιρισμούς. Το ανώτατο αυτό όριο 
θα πρέπει, ωστόσο, να μπορεί να 
διαφοροποιείται ανάλογα με τις 
δημιουργούμενες θέσεις εργασίας με 
δικαιώματα.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Τροπολογία 169
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής 
στήριξης μεταξύ των γεωργών 
χαρακτηρίζεται από τη χορήγηση μεγάλου 
μέρους των ενισχύσεων σε έναν σχετικά 
περιορισμένο αριθμό μεγάλων δικαιούχων. 
Είναι σαφές ότι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι 
δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ενιαίας 
στήριξης για να επιτευχθεί ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
μεγαλύτεροι δικαιούχοι μπορούν πιο 
εύκολα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα 
επίπεδα ενιαίας στήριξης. Επομένως, 
κρίνεται δίκαιο να αναμένεται από τους 
γεωργούς που λαμβάνουν υψηλά ποσά 
στήριξης να καταβάλουν ειδική 

(8) Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής 
στήριξης μεταξύ των γεωργών 
χαρακτηρίζεται από τη χορήγηση μεγάλου 
μέρους των ενισχύσεων σε έναν σχετικά 
περιορισμένο αριθμό μεγάλων δικαιούχων. 
Είναι σαφές ότι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι 
δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ενιαίας 
στήριξης για να επιτευχθεί ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
μεγαλύτεροι δικαιούχοι μπορούν πιο 
εύκολα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα 
επίπεδα ενιαίας στήριξης. Επομένως, 
κρίνεται δίκαιο να αναμένεται από τους 
γεωργούς που λαμβάνουν υψηλά ποσά 
στήριξης να καταβάλουν ειδική 
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συνεισφορά στη χρηματοδότηση των 
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης με σκοπό την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Για 
το λόγο αυτό, ενδείκνυται να θεσπιστεί 
ένας μηχανισμός για σημαντικότερη 
μείωση των υψηλότερων ενισχύσεων, του 
οποίου τα προκύπτοντα ποσά θα 
χρησιμοποιούνται επίσης για την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Για να 
εξασφαλιστεί η αναλογικότητα του 
μηχανισμού αυτού, οι πρόσθετες μειώσεις 
πρέπει να αυξάνονται σταδιακά σε 
συνάρτηση με τα ποσά των σχετικών 
ενισχύσεων.

συνεισφορά στη χρηματοδότηση των 
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης με σκοπό την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Για 
το λόγο αυτό, ενδείκνυται να θεσπιστεί
ένας μηχανισμός για μείωση των 
υψηλότερων ενισχύσεων, του οποίου τα 
προκύπτοντα ποσά θα χρησιμοποιούνται 
επίσης για την αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης. Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα του μηχανισμού αυτού, οι 
πρόσθετες μειώσεις πρέπει να αυξάνονται 
σταδιακά σε συνάρτηση με τα ποσά των 
σχετικών ενισχύσεων. Ο μηχανισμός 
αυτός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
συνέπειες που έχει η μείωση των 
πληρωμών στην ανταγωνιστικότητα των 
γεωργών. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να τον εφαρμόζουν σε 
εθελοντική βάση.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.

Τροπολογία 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής 
στήριξης μεταξύ των γεωργών 
χαρακτηρίζεται από τη χορήγηση μεγάλου 
μέρους των ενισχύσεων σε έναν σχετικά 
περιορισμένο αριθμό μεγάλων δικαιούχων. 
Είναι σαφές ότι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι 

(8) Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής 
στήριξης μεταξύ των γεωργών 
χαρακτηρίζεται από τη χορήγηση μεγάλου 
μέρους των ενισχύσεων σε έναν σχετικά 
περιορισμένο αριθμό μεγάλων δικαιούχων. 
Είναι σαφές ότι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι 
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δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ενιαίας 
στήριξης για να επιτευχθεί ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
μεγαλύτεροι δικαιούχοι μπορούν πιο 
εύκολα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα 
επίπεδα ενιαίας στήριξης. Επομένως, 
κρίνεται δίκαιο να αναμένεται από τους 
γεωργούς που λαμβάνουν υψηλά ποσά 
στήριξης να καταβάλουν ειδική 
συνεισφορά στη χρηματοδότηση των 
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης με σκοπό την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Για 
το λόγο αυτό, ενδείκνυται να θεσπιστεί 
ένας μηχανισμός για σημαντικότερη 
μείωση των υψηλότερων ενισχύσεων, του 
οποίου τα προκύπτοντα ποσά θα 
χρησιμοποιούνται επίσης για την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Για να 
εξασφαλιστεί η αναλογικότητα του 
μηχανισμού αυτού, οι πρόσθετες μειώσεις 
πρέπει να αυξάνονται σταδιακά σε 
συνάρτηση με τα ποσά των σχετικών 
ενισχύσεων.

δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ενιαίας 
στήριξης για να επιτευχθεί ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
μεγαλύτεροι δικαιούχοι μπορούν πιο 
εύκολα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα 
επίπεδα ενιαίας στήριξης. Επομένως, 
κρίνεται δίκαιο να αναμένεται από τους 
γεωργούς που λαμβάνουν υψηλά ποσά 
στήριξης να καταβάλουν ειδική 
συνεισφορά στη χρηματοδότηση των 
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης με σκοπό την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Για 
το λόγο αυτό, ενδείκνυται να θεσπιστεί 
ένας μηχανισμός για σημαντικότερη 
μείωση των υψηλότερων ενισχύσεων, του 
οποίου τα προκύπτοντα ποσά θα 
χρησιμοποιούνται επίσης για την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης ή στο 
πλαίσιο του πρώτου πυλώνα για την 
αντιμετώπιση ιδιαίτερων καταστάσεων.
Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα του 
μηχανισμού αυτού, οι πρόσθετες μειώσεις 
πρέπει να αυξάνονται σταδιακά σε 
συνάρτηση με τα ποσά των σχετικών 
ενισχύσεων.

Or. es

Τροπολογία 171
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Θα πρέπει επίσης τα κράτη μέλη να 
έχουν στη διάθεσή τους ειδική 
υποστήριξη για την αντιμετώπιση των 
νέων προκλήσεων που απορρέουν από τον 
"έλεγχο της υγείας" της ΚΑΠ.

Or. de
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Τροπολογία 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών, καθώς 
και ο νησιώτικος χαρακτήρας τους, το 
μικρό τους μέγεθος, τα ορεινά εδάφη και 
το κλίμα επιβάλλουν επιπλέον επιβάρυνση 
στους γεωργικούς τομείς. Προκειμένου να 
μετριαστούν οι επιβαρύνσεις αυτές, 
κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί 
απαλλαγή από την υποχρέωση εφαρμογής 
της μείωσης δυνάμει της διαφοροποίησης 
για τους γεωργούς των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών.

(9) Η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών, καθώς 
και ο νησιώτικος χαρακτήρας τους, το 
μικρό τους μέγεθος, τα ορεινά εδάφη και 
το κλίμα επιβάλλουν επιπλέον επιβάρυνση 
στους γεωργικούς τομείς. Προκειμένου να 
μετριαστούν οι επιβαρύνσεις αυτές, 
κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η 
υποχρέωση για τους γεωργούς να 
εφαρμόζουν τη διαφοροποίηση όταν το 
επίπεδο της επιδότησης υπερβαίνει τις  
50 000 ευρώ, και είναι κατά συνέπεια 
πολύ υψηλότερο απ' ό, τι στις υπόλοιπες 
περιοχές.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Τροπολογία 173
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Με τα αυξημένα ποσοστά της 
υποχρεωτικής διαφοροποίησης, δεν 
χρειάζεται πλέον το σύστημα 
προαιρετικής διαφοροποίησης και, κατά 
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συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
378/2007 του Συμβουλίου, της 27 
Μαρτίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό 
των κανόνων της προαιρετικής 
διαφοροποίησης των άμεσων 
ενισχύσεων1, πρέπει να καταργηθεί.
__________________
1 ΕΕ L 95, 5.4.2007, σελ. 1.

Or. pt

Τροπολογία 174
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα κράτη μέλη που επέλεξαν την 
εφαρμογή ενός συστήματος προαιρετικής 
διαφοροποίησης πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τα αυξημένα ποσοστά 
υποχρεωτικής διαφοροποίησης. Ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του 
Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, 
σχετικά με τον καθορισμό των κανόνων 
της προαιρετικής διαφοροποίησης των 
άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και για 
τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς, πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως.

διαγράφεται

Or. pt
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Τροπολογία 175
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των 5 ποσοστιαίων μονάδων 
που αντιστοιχούν στις μειώσεις της 
διαφοροποίησης τις οποίες προβλέπει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 πρέπει 
να κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών 
μελών σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να 
οριστεί ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό 
των ποσών αυτών θα πρέπει να 
παραμένει στα κράτη μέλη όπου γεννάται. 
Λόγω των διαρθρωτικών προσαρμογών 
που προκύπτουν από την κατάργηση της 
παρέμβασης για τη σίκαλη, πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικά μέτρα για ορισμένες 
περιοχές παραγωγής σίκαλης οι οποίες 
χρηματοδοτούνται με μέρος των ποσών 
που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση. 
Ωστόσο, τα ποσά που προκύπτουν από 
την εφαρμογή κάθε περαιτέρω μείωσης 
της διαφοροποίησης πρέπει να 
διατίθενται στα κράτη μέλη στα οποία 
παρήχθησαν.

(11) Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των 5 ποσοστιαίων μονάδων 
που αντιστοιχούν στις μειώσεις της 
διαφοροποίησης τις οποίες προβλέπει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 πρέπει 
να αποτελέσουν ένα ταμείο και στη 
συνέμε βάση αντικειμενικά κριτήρια, 
όπως η γεωργική έκταση, η απασχόληση 
και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.
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Τροπολογία 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των 5 ποσοστιαίων μονάδων 
που αντιστοιχούν στις μειώσεις της 
διαφοροποίησης τις οποίες προβλέπει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 πρέπει 
να κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών 
μελών σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να 
οριστεί ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό των 
ποσών αυτών θα πρέπει να παραμένει στα 
κράτη μέλη όπου γεννάται. Λόγω των 
διαρθρωτικών προσαρμογών που 
προκύπτουν από την κατάργηση της 
παρέμβασης για τη σίκαλη, πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικά μέτρα για ορισμένες 
περιοχές παραγωγής σίκαλης οι οποίες 
χρηματοδοτούνται με μέρος των ποσών 
που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση. 
Ωστόσο, τα ποσά που προκύπτουν από 
την εφαρμογή κάθε περαιτέρω μείωσης 
της διαφοροποίησης πρέπει να 
διατίθενται στα κράτη μέλη στα οποία 
παρήχθησαν.

(11) Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή όλων των μειώσεων άμεσων 
ενισχύσεων πρέπει να κατανεμηθούν 
μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με 
αντικειμενικά κριτήρια, μεριμνώντας 
ταυτόχρονα για την ισότητα των 
επιπέδων των επιδοτήσεων μεταξύ των 
κρατών και περιοχών. Ωστόσο, είναι 
σκόπιμο να οριστεί ότι ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό των ποσών αυτών θα πρέπει να 
παραμένει στα κράτη μέλη όπου γεννάται. 
Λόγω των διαρθρωτικών προσαρμογών 
που προκύπτουν από την κατάργηση της 
παρέμβασης για τη σίκαλη, πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικά μέτρα για ορισμένες 
περιοχές παραγωγής σίκαλης οι οποίες 
χρηματοδοτούνται με μέρος των ποσών 
που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση. 

Or. pl

Τροπολογία 177
Lutz Goepel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των 5 ποσοστιαίων μονάδων 
που αντιστοιχούν στις μειώσεις της 

(11) Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των 5 ποσοστιαίων μονάδων 
που αντιστοιχούν στις μειώσεις της 
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διαφοροποίησης τις οποίες προβλέπει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 πρέπει 
να κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών 
μελών σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να 
οριστεί ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό των 
ποσών αυτών θα πρέπει να παραμένει στα 
κράτη μέλη όπου γεννάται. Λόγω των 
διαρθρωτικών προσαρμογών που 
προκύπτουν από την κατάργηση της 
παρέμβασης για τη σίκαλη, πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικά μέτρα για ορισμένες 
περιοχές παραγωγής σίκαλης οι οποίες 
χρηματοδοτούνται με μέρος των ποσών 
που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση. 
Ωστόσο, τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή κάθε περαιτέρω μείωσης της 
διαφοροποίησης πρέπει να διατίθενται στα 
κράτη μέλη στα οποία παρήχθησαν. 

διαφοροποίησης τις οποίες προβλέπει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 πρέπει 
να κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών 
μελών σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να 
οριστεί ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό των 
ποσών αυτών θα πρέπει να παραμένει στα 
κράτη μέλη όπου γεννάται. Λόγω των 
διαρθρωτικών προσαρμογών που 
προκύπτουν από την κατάργηση της 
παρέμβασης για τη σίκαλη, πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικά μέτρα για ορισμένες 
περιοχές παραγωγής σίκαλης οι οποίες 
χρηματοδοτούνται με μέρος των ποσών 
που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση. 
Ωστόσο, τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή  συμπληρωματικών μειώσεων-
ύψους 4% κατ' ανώτατο όριο- της 
διαφοροποίησης πρέπει να διατίθενται στα 
κράτη μέλη στα οποία παρήχθησαν. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Τροπολογία 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των 5 ποσοστιαίων μονάδων 
που αντιστοιχούν στις μειώσεις της 
διαφοροποίησης τις οποίες προβλέπει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 πρέπει 
να κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών 
μελών σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να 

(11) Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των 5 ποσοστιαίων μονάδων 
που αντιστοιχούν στις μειώσεις της 
διαφοροποίησης τις οποίες προβλέπει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 πρέπει 
να κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών 
μελών σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να 
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οριστεί ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό των 
ποσών αυτών θα πρέπει να παραμένει στα 
κράτη μέλη όπου γεννάται. Λόγω των 
διαρθρωτικών προσαρμογών που 
προκύπτουν από την κατάργηση της 
παρέμβασης για τη σίκαλη, πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικά μέτρα για ορισμένες 
περιοχές παραγωγής σίκαλης οι οποίες 
χρηματοδοτούνται με μέρος των ποσών 
που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση. 
Ωστόσο, τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή κάθε περαιτέρω μείωσης της
διαφοροποίησης πρέπει να διατίθενται στα 
κράτη μέλη στα οποία παρήχθησαν.

οριστεί ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό των 
ποσών αυτών θα πρέπει να παραμένει στα 
κράτη μέλη όπου γεννάται. Λόγω των 
διαρθρωτικών προσαρμογών που 
προκύπτουν από την κατάργηση της 
παρέμβασης για τη σίκαλη, πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικά μέτρα για ορισμένες 
περιοχές παραγωγής σίκαλης οι οποίες 
χρηματοδοτούνται με μέρος των ποσών 
που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση. 
Ωστόσο, τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των νέων ποσοστών
διαφοροποίησης και των μέγιστων ορίων 
ενίσχυσης πρέπει να διατίθενται στα κράτη 
μέλη στα οποία παρήχθησαν.

Or. es

Τροπολογία 179
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη 
βεβαιότητα στους αγρότες η 
διαφοροποίηση θα πρέπει να παραμείνει 
αμετάβλητη σε 5% έως το 2013. Ήδη η 
πραγματική αξία της Ενιαίας Ενίσχυσης 
ανά Εκμετάλλευσης έχει μειωθεί κατά 
12% εξαιτίας του πληθωρισμού.

Or. en
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Τροπολογία 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η διαφοροποίηση δεν πρέπει να 
μειώνει το καθαρό ποσό που καταβάλλεται 
στον γεωργό νέου κράτους μέλους σε 
επίπεδο χαμηλότερο από το ποσό προς 
καταβολή σε αντίστοιχο γεωργό των άλλων 
κρατών μελών. Μόλις η διαφοροποίηση 
αρχίσει να εφαρμόζεται στους γεωργούς 
των νέων κρατών μελών, το ποσοστό 
μείωσης θα πρέπει, επομένως, να 
περιοριστεί στη διαφορά μεταξύ του 
επιπέδου που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του 
μηχανισμού σταδιακής εισαγωγής και του 
επιπέδου στα άλλα κράτη μέλη μετά την 
εφαρμογή της διαφοροποίησης. Επιπλέον, 
προκειμένου το επίπεδο στήριξης των 
γεωργών των νέων κρατών μελών που
υπόκεινται στη διαφοροποίηση να μην 
υπερβαίνει το αντίστοιχο επίπεδο στα άλλα 
κράτη μέλη, οι εν λόγω γεωργοί δεν θα 
λαμβάνουν πλέον συμπληρωματικές εθνικές 
άμεσες ενισχύσεις.

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Τροπολογία 181
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να βοηθηθούν οι (16) Προκειμένου να βοηθηθούν οι 
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γεωργοί να ανταποκριθούν στα πρότυπα 
μιας σύγχρονης, υψηλής ποιότητας 
γεωργίας, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν ένα ευρύ σύστημα 
παροχής γεωργικών συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις εμπορικού 
χαρακτήρα. Το σύστημα παροχής 
γεωργικών συμβουλών αναμένεται ότι θα 
βοηθήσει τους γεωργούς να 
ευαισθητοποιηθούν στη σχέση μεταξύ, 
αφενός, των ροών υλικών και των 
διαδικασιών που εφαρμόζουν στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και, αφετέρου, 
του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των 
τροφίμων, της υγείας και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων, χωρίς να 
επηρεάζεται κατά κανένα τρόπο η 
υποχρέωση και η ευθύνη τους όσον αφορά 
την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων.

γεωργοί να ανταποκριθούν στα πρότυπα 
μιας σύγχρονης, υψηλής ποιότητας 
γεωργίας, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν ένα ευρύ σύστημα 
παροχής γεωργικών συμβουλών σε όλους 
τους αγρότες. Το σύστημα παροχής 
γεωργικών συμβουλών αναμένεται ότι θα 
βοηθήσει τους γεωργούς να παράγουν 
κατά τρόπο αποτελεσματικό και 
αποδοτικό· να ευαισθητοποιηθούν στη 
σχέση μεταξύ, αφενός, των ροών υλικών 
και των διαδικασιών που εφαρμόζουν στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και, αφετέρου, 
του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των 
τροφίμων, της υγείας και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων, χωρίς να 
επηρεάζεται κατά κανένα τρόπο η 
υποχρέωση και η ευθύνη τους όσον αφορά 
την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων.

Or. en

Τροπολογία 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να βοηθηθούν οι 
γεωργοί να ανταποκριθούν στα πρότυπα 
μιας σύγχρονης, υψηλής ποιότητας 
γεωργίας, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν ένα ευρύ σύστημα 
παροχής γεωργικών συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις εμπορικού 
χαρακτήρα. Το σύστημα παροχής 
γεωργικών συμβουλών αναμένεται ότι θα 
βοηθήσει τους γεωργούς να 
ευαισθητοποιηθούν στη σχέση μεταξύ, 
αφενός, των ροών υλικών και των 
διαδικασιών που εφαρμόζουν στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και, αφετέρου, 
του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των 

(16) Προκειμένου να βοηθηθούν οι 
γεωργοί να ανταποκριθούν στα πρότυπα 
μιας σύγχρονης, υψηλής ποιότητας 
γεωργίας, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν ένα ευρύ σύστημα 
παροχής γεωργικών συμβουλών. Το 
σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών 
αναμένεται ότι θα βοηθήσει τους γεωργούς 
να ευαισθητοποιηθούν στη σχέση μεταξύ, 
αφενός, των ροών υλικών και των 
διαδικασιών που εφαρμόζουν στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και, αφετέρου, 
του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των 
τροφίμων, της υγείας και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων, χωρίς να 
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τροφίμων, της υγείας και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων, χωρίς να 
επηρεάζεται κατά κανένα τρόπο η 
υποχρέωση και η ευθύνη τους όσον αφορά 
την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων.

επηρεάζεται κατά κανένα τρόπο η 
υποχρέωση και η ευθύνη τους όσον αφορά 
την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Τροπολογία 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να βοηθηθούν οι 
γεωργοί να ανταποκριθούν στα πρότυπα 
μιας σύγχρονης, υψηλής ποιότητας 
γεωργίας, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν ένα ευρύ σύστημα 
παροχής γεωργικών συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις εμπορικού 
χαρακτήρα. Το σύστημα παροχής 
γεωργικών συμβουλών αναμένεται ότι θα 
βοηθήσει τους γεωργούς να 
ευαισθητοποιηθούν στη σχέση μεταξύ, 
αφενός, των ροών υλικών και των 
διαδικασιών που εφαρμόζουν στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και, αφετέρου, 
του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των 
τροφίμων, της υγείας και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων, χωρίς να 
επηρεάζεται κατά κανένα τρόπο η 
υποχρέωση και η ευθύνη τους όσον αφορά 
την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων.

(16) Προκειμένου να βοηθηθούν οι 
γεωργοί να ανταποκριθούν στα πρότυπα 
μιας σύγχρονης, υψηλής ποιότητας 
γεωργίας, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν ένα ευρύ σύστημα 
παροχής γεωργικών συμβουλών στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις εμπορικού 
χαρακτήρα. Το σύστημα παροχής 
γεωργικών συμβουλών αναμένεται ότι θα 
βοηθήσει τους γεωργούς να 
ευαισθητοποιηθούν στη σχέση μεταξύ, 
αφενός, των ροών υλικών και των 
διαδικασιών που εφαρμόζουν στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και, αφετέρου, 
του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας,
της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας 
και της καλής μεταχείρισης των ζώων, 
χωρίς να επηρεάζεται κατά κανένα τρόπο η 
υποχρέωση και η ευθύνη τους όσον αφορά 
την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων.

Or. fr
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Τροπολογία 184
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η διαχείριση μικρών ποσών μπορεί 
να αποτελεί επαχθές έργο για τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών. Στα 
καθεστώτα ενισχύσεων δεν γίνεται 
διάκριση μεταξύ των αγροτών που 
λαμβάνουν μικρά ποσά και εκείνων που 
λαμβάνουν μεγαλύτερα ποσά και οι 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα 
διοικητικά και ελεγκτικά μέτρα είναι τα 
ίδια. Η καθιέρωση ενός απλοποιημένου 
συστήματος εθελοντικής ενίσχυσης στους 
γεωργούς που λαμβάνουν ποσά της τάξης 
ή κατώτερα των 1.000 ευρώ, θα επέτρεπε 
την αποφυγή του προβλήματος, 
προβλέποντας την παροχή σταθερής 
ετήσιας ενιαίας ενίσχυσης για τους 
αγρότες που συμμετέχουν στο σύστημα. 
Όλοι οι αγρότες με ενισχύσεις κατώτερες 
των 1.000 ευρώ θα λαμβάνουν 
συμπληρωματική ενίσχυση έως ότου 
επιτευχθεί το κατώτατο αυτό ποσό.

Or. pt

Αιτιολόγηση

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.
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Τροπολογία 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η διαχείριση μικρών ποσών 
επιβαρύνει το έργο των αρμοδίων αρχών 
των κρατών μελών. Για να αποφευχθεί 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος, είναι 
σκόπιμο τα κράτη μέλη να μη χορηγούν 
άμεσες ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό 
είναι χαμηλότερο από τη μέση κοινοτική 
στήριξη ανά εκτάριο ή όταν η αίτηση 
ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη περιοχή 
μικρότερη από ένα εκτάριο. Ενδείκνυται 
να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των 
κρατών μελών η επιλογή της εφαρμογής 
ενός ή δύο κριτηρίων σύμφωνα με τις 
ιδιαιτερότητες της δομής της γεωργικής 
τους οικονομίας. Δεδομένου ότι ειδικά 
δικαιώματα ενίσχυσης χορηγήθηκαν σε 
κατόχους εκμεταλλεύσεων «χωρίς γη», η 
εφαρμογή του κριτηρίου της έκτασης θα 
ήταν απρόσφορη. Οι εν λόγω γεωργοί 
πρέπει επομένως να υπόκεινται στο 
ελάχιστο ποσό βάσει της μέσης στήριξης.

(19) Η διαχείριση μικρών ποσών 
επιβαρύνει το έργο των αρμοδίων αρχών 
των κρατών μελών. Για να αποφευχθεί 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος, είναι 
σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
καθορίσουν με ευελιξία το κατώτατο όριο 
για το μέγεθος των απαιτήσεων.
Ενδείκνυται να αφεθεί στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών η επιλογή  
κριτηρίων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες 
της δομής της γεωργικής τους οικονομίας 
Δεδομένου ότι ειδικά δικαιώματα 
ενίσχυσης χορηγήθηκαν σε κατόχους 
εκμεταλλεύσεων «χωρίς γη», η εφαρμογή 
του κριτηρίου της έκτασης θα ήταν 
απρόσφορη. Οι εν λόγω γεωργοί πρέπει 
επομένως να υπόκεινται στο ελάχιστο 
ποσό βάσει της μέσης στήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.
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Τροπολογία 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η διαχείριση μικρών ποσών 
επιβαρύνει το έργο των αρμοδίων αρχών 
των κρατών μελών. Για να αποφευχθεί 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος, είναι 
σκόπιμο τα κράτη μέλη να μη χορηγούν
άμεσες ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό 
είναι χαμηλότερο από τη μέση κοινοτική 
στήριξη ανά εκτάριο ή όταν η αίτηση 
ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη περιοχή 
μικρότερη από ένα εκτάριο. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τα 
κράτη μέλη των οποίων η διάρθρωση των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαφέρει 
σημαντικά από τον κοινοτικό μέσο όρο. 
Ενδείκνυται να αφεθεί στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών η επιλογή της 
εφαρμογής ενός ή δύο κριτηρίων σύμφωνα 
με τις ιδιαιτερότητες της δομής της 
γεωργικής τους οικονομίας. Δεδομένου ότι 
ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης χορηγήθηκαν 
σε κατόχους εκμεταλλεύσεων «χωρίς γη», 
η εφαρμογή του κριτηρίου της έκτασης θα 
ήταν απρόσφορη. Οι εν λόγω γεωργοί 
πρέπει επομένως να υπόκεινται στο 
ελάχιστο ποσό βάσει της μέσης στήριξης.

(19) Η διαχείριση μικρών ποσών 
επιβαρύνει το έργο των αρμοδίων αρχών 
των κρατών μελών. Για να αποφευχθεί 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος, είναι 
σκόπιμο τα κράτη μέλη που θα το 
επιλέξουν να έχουν τη δυνατότητα να μη 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις όταν το 
σχετικό ποσό είναι χαμηλότερο από τη 
μέση κοινοτική στήριξη ανά εκτάριο ή 
όταν η αίτηση ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη 
περιοχή μικρότερη από ένα εκτάριο. Θα 
πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις 
για τα κράτη μέλη των οποίων η 
διάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων διαφέρει σημαντικά από 
τον κοινοτικό μέσο όρο. Ενδείκνυται να 
αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των 
κρατών μελών η επιλογή της εφαρμογής 
ενός ή δύο κριτηρίων σύμφωνα με τις 
ιδιαιτερότητες της δομής της γεωργικής 
τους οικονομίας. Δεδομένου ότι ειδικά 
δικαιώματα ενίσχυσης χορηγήθηκαν σε 
κατόχους εκμεταλλεύσεων «χωρίς γη», η 
εφαρμογή του κριτηρίου της έκτασης θα 
ήταν απρόσφορη. Οι εν λόγω γεωργοί 
πρέπει επομένως να υπόκεινται στο 
ελάχιστο ποσό βάσει της μέσης στήριξης.

Or. es



AM\727226EL.doc 51/104 PE407.776v01-00

EL

Τροπολογία 187
Ιωάννης Γκλαβάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Texte proposé par la Commission Τροπολογία

(19) Η διαχείριση μικρών ποσών 
επιβαρύνει το έργο των αρμοδίων αρχών 
των κρατών μελών. Για να αποφευχθεί 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος, είναι 
σκόπιμο τα κράτη μέλη να μη χορηγούν 
άμεσες ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό 
είναι χαμηλότερο από τη μέση κοινοτική 
στήριξη ανά εκτάριο ή όταν η αίτηση 
ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη περιοχή 
μικρότερη από ένα εκτάριο. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τα 
κράτη μέλη των οποίων η διάρθρωση των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαφέρει 
σημαντικά από τον κοινοτικό μέσο όρο. 
Ενδείκνυται να αφεθεί στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών η επιλογή της 
εφαρμογής ενός ή δύο κριτηρίων σύμφωνα 
με τις ιδιαιτερότητες της δομής της 
γεωργικής τους οικονομίας. Δεδομένου ότι 
ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης χορηγήθηκαν 
σε κατόχους εκμεταλλεύσεων «χωρίς γη», 
η εφαρμογή του κριτηρίου της έκτασης θα 
ήταν απρόσφορη. Οι εν λόγω γεωργοί 
πρέπει επομένως να υπόκεινται στο 
ελάχιστο ποσό βάσει της μέσης στήριξης.

(19) Η διαχείριση μικρών ποσών 
επιβαρύνει το έργο των αρμοδίων αρχών 
των κρατών μελών. Για να αποφευχθεί 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος, δίνεται η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να μη 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις όταν το 
σχετικό ποσό είναι χαμηλότερο από τη 
μέση κοινοτική στήριξη ανά εκτάριο ή 
όταν η αίτηση ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη 
περιοχή μικρότερη από ένα εκτάριο. Θα 
πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις 
για τα κράτη μέλη των οποίων η 
διάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων διαφέρει σημαντικά από 
τον κοινοτικό μέσο όρο. Ενδείκνυται να 
αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των 
κρατών μελών η επιλογή της εφαρμογής 
ενός ή δύο κριτηρίων σύμφωνα με τις 
ιδιαιτερότητες της δομής της γεωργικής 
τους οικονομίας. Δεδομένου ότι ειδικά 
δικαιώματα ενίσχυσης χορηγήθηκαν σε
κατόχους εκμεταλλεύσεων «χωρίς γη», η 
εφαρμογή του κριτηρίου της έκτασης θα 
ήταν απρόσφορη. Οι εν λόγω γεωργοί 
πρέπει επομένως να υπόκεινται στο 
ελάχιστο ποσό βάσει της μέσης στήριξης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.
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Τροπολογία 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η πείρα από την εφαρμογή του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης κατέδειξε 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγήθηκε 
αποσυνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
σε δικαιούχους, εκτός από φυσικά 
πρόσωπα των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή οριακά μόνο 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας. 
Για να αποφευχθεί η χορήγηση της 
γεωργικής εισοδηματικής στήριξης σε 
εταιρείες αυτού του είδους, και να 
διασφαλιστεί ότι η κοινοτική στήριξη 
χρησιμοποιείται πλήρως για την 
εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου 
για τον γεωργικό πληθυσμό, είναι σκόπιμο 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να μη 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού σε τέτοιες 
περιπτώσεις.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η πείρα από την εφαρμογή του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης κατέδειξε 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγήθηκε 
αποσυνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη σε 
δικαιούχους, εκτός από φυσικά πρόσωπα 
των οποίων ο επιχειρηματικός στόχος δεν 
αφορά καθόλου ή οριακά μόνο την άσκηση 

(20) Η πείρα από την εφαρμογή του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης κατέδειξε 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγήθηκε 
αποσυνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη σε 
δικαιούχους, εκτός από φυσικά πρόσωπα 
των οποίων ο επιχειρηματικός στόχος δεν 
αφορά καθόλου ή οριακά μόνο την άσκηση 
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γεωργικής δραστηριότητας. Για να 
αποφευχθεί η χορήγηση της γεωργικής 
εισοδηματικής στήριξης σε εταιρείες αυτού 
του είδους, και να διασφαλιστεί ότι η 
κοινοτική στήριξη χρησιμοποιείται πλήρως 
για την εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού 
επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό, είναι 
σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
μη χορηγούν άμεσες ενισχύσεις δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού σε τέτοιες 
περιπτώσεις.

γεωργικής δραστηριότητας. Για να 
αποφευχθεί η χορήγηση της γεωργικής 
εισοδηματικής στήριξης σε εταιρείες αυτού 
του είδους, και να διασφαλιστεί ότι η 
κοινοτική στήριξη χρησιμοποιείται πλήρως 
για την εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού 
επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό, είναι 
σκόπιμο να προσδιορισθούν κριτήρια για 
το δικαίωμα μη χορήγησης άμεσων 
ενισχύσεων στο επίπεδο της Ένωσης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.

Τροπολογία 190
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα 
πλαίσια των κοινοτικών καθεστώτων 
στήριξης θα πρέπει να καταβάλλονται στο 
ακέραιο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
στους δικαιούχους, αφού αφαιρεθούν οι 
μειώσεις που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό και εντός καθορισμένων 
περιόδων. Προκειμένου να καταστεί η 
διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων πιο 
ευέλικτη, ενδείκνυται να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να καταβάλλουν τις εν λόγω 
ενισχύσεις σε δύο δόσεις ετησίως.

(21) Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα 
πλαίσια των κοινοτικών καθεστώτων 
στήριξης θα πρέπει να καταβάλλονται στο 
ακέραιο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
στους δικαιούχους, αφού αφαιρεθούν οι 
μειώσεις που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό και εντός καθορισμένων 
περιόδων. Προκειμένου να καταστεί η 
διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων πιο 
ευέλικτη, ενδείκνυται να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να καταβάλλουν τις εν λόγω 
ενισχύσεις σε δύο δόσεις ετησίως και, 
αναλόγως με τις ανάγκες του τομέα, να 
έχουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς  τον 
καθορισμό των ημερομηνιών πληρωμής.
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Τροπολογία 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Τα καθεστώτα στήριξης στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής 
προβλέπουν άμεση στήριξη του 
εισοδήματος, ιδίως με σκοπό την 
εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου 
ζωής για τη γεωργική κοινότητα. Ο στόχος 
αυτός συνδέεται στενά με τη διατήρηση 
των αγροτικών περιοχών. Για να 
αποφευχθεί η ανορθολογική κατανομή 
των κοινοτικών κονδυλίων, δεν θα πρέπει 
να παρέχονται ενισχύσεις στους γεωργούς 
εκείνους που δημιούργησαν τεχνητά τις 
συνθήκες που απαιτούνται για να λάβουν 
τέτοιες ενισχύσεις.

(22) Τα καθεστώτα στήριξης στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής 
προβλέπουν άμεση στήριξη του 
εισοδήματος, ιδίως με σκοπό την 
εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου 
ζωής για τη γεωργική κοινότητα. Ο στόχος 
αυτός συνδέεται στενά με τη διατήρηση 
των αγροτικών περιοχών. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να παρέχεται ενίσχυση 
κυρίως στις οικογενειακές μονάδες.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych. 
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.
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Τροπολογία 192
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής, 
τα καθεστώτα άμεσης στήριξης πρέπει 
να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
εξελίξεις, εν ανάγκη εντός στενών 
χρονικών ορίων. Οι δικαιούχοι δεν 
δύνανται, συνεπώς, να επαφίενται στο 
γεγονός ότι οι συνθήκες στήριξης θα 
παραμείνουν αμετάβλητες και θα πρέπει 
να είναι έτοιμοι για πιθανή αναθεώρηση 
των καθεστώτων, ιδίως με βάση τις 
οικονομικές εξελίξεις ή την κατάσταση 
του προϋπολογισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 193
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής, τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης πρέπει να 
προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
εξελίξεις, εν ανάγκη εντός στενών 
χρονικών ορίων. Οι δικαιούχοι δεν 
δύνανται, συνεπώς, να επαφίενται στο 
γεγονός ότι οι συνθήκες στήριξης θα 
παραμείνουν αμετάβλητες και θα πρέπει να 
είναι έτοιμοι για πιθανή αναθεώρηση των 
καθεστώτων, ιδίως με βάση τις
οικονομικές εξελίξεις ή την κατάσταση του 
προϋπολογισμού.

(23) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής, τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης πρέπει να 
προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
εξελίξεις, εν ανάγκη εντός στενών 
χρονικών ορίων. Οι δικαιούχοι δεν 
δύνανται, συνεπώς, να επαφίενται στο 
γεγονός ότι οι συνθήκες στήριξης θα 
παραμείνουν αμετάβλητες και θα πρέπει να 
είναι έτοιμοι για πιθανή αναθεώρηση των 
καθεστώτων, ιδίως με βάση τις 
οικονομικές εξελίξεις ή την κατάσταση του 
προϋπολογισμού. Εν τούτοις πρέπει να 
τηρούνται οι βασικές αρχές της ΚΑΠ, 
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όπως κατοχυρώνονται στη Συνθήκη.

Or. en

Τροπολογία 194
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής, τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης πρέπει να 
προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
εξελίξεις, εν ανάγκη εντός στενών 
χρονικών ορίων. Οι δικαιούχοι δεν 
δύνανται, συνεπώς, να επαφίενται στο 
γεγονός ότι οι συνθήκες στήριξης θα 
παραμείνουν αμετάβλητες και θα πρέπει να 
είναι έτοιμοι για πιθανή αναθεώρηση των 
καθεστώτων, ιδίως με βάση τις 
οικονομικές εξελίξεις ή την κατάσταση του 
προϋπολογισμού.

(23) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής, τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης πρέπει να 
προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
εξελίξεις. Οι δικαιούχοι δεν δύνανται, 
συνεπώς, να επαφίενται στο γεγονός ότι οι 
συνθήκες στήριξης θα παραμείνουν 
αμετάβλητες και θα πρέπει να είναι έτοιμοι 
για πιθανή αναθεώρηση των καθεστώτων, 
ιδίως με βάση τις οικονομικές εξελίξεις ή 
την κατάσταση του προϋπολογισμού. Οι 
δικαιούχοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή 
τους εύλογο χρονικό διάστημα για να 
προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii
trebuie să aibă în vedere această premisă.
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Τροπολογία 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Ο πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ θα 
πρέπει να διατηρηθεί στο μέλλον για να 
διασφαλίσει το βασικό ρόλο που 
διαδραματίζει ο αγρότης ως κινητήρια 
δύναμη της οικονομίας σε πολλές 
αγροτικές περιοχές, ως θεματοφύλακας 
του φυσικού τοπίου και εγγυητής των 
υψηλών προδιαγραφών επισιτιστικής 
σφάλειας που απαιτεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Τροπολογία 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η υποχρεωτική αγρανάπαυση 
αρόσιμης γης εισήχθη ως μηχανισμός 
ελέγχου της προσφοράς. Οι εξελίξεις στην 
αγορά του τομέα των αροτραίων 
καλλιεργειών σε συνδυασμό με την 
εισαγωγή των αποσυνδεδεμένων 
ενισχύσεων δεν δικαιολογούν πλέον την 
ανάγκη διατήρησης του μέσου αυτού, το 
οποίο πρέπει επομένως να καταργηθεί. Τα 
δικαιώματα από αγρανάπαυση που 
θεσπίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 53 

(27) Η υποχρεωτική αγρανάπαυση 
αρόσιμης γης εισήχθη ως μηχανισμός 
ελέγχου της προσφοράς. Οι εξελίξεις στην 
αγορά του τομέα των αροτραίων 
καλλιεργειών σε συνδυασμό με την 
εισαγωγή των αποσυνδεδεμένων 
ενισχύσεων δεν δικαιολογούν πλέον την 
ανάγκη διατήρησης του μέσου αυτού, το 
οποίο πρέπει επομένως να καταργηθεί. 
Ένα μέρος των δικαιωμάτων από 
αγρανάπαυση που θεσπίστηκαν σύμφωνα 
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και 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 ενεργοποιούνται συνεπώς 
σε εκτάρια τα οποία υπόκεινται στους 
ίδιους όρους επιλεξιμότητας με 
οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα.

με τα άρθρα 53 και 63 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
ενεργοποιούνται συνεπώς σε εκτάρια τα 
οποία υπόκεινται στους ίδιους όρους 
επιλεξιμότητας με οποιοδήποτε άλλο 
δικαίωμα. Η απώλεια των 
περιβαλλοντικών οφελών της 
αγρανάπαυσης θα πρέπει να 
αντισταθμιστεί με την εισαγωγή νέων 
μέτρων, ιδίως όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα.  Το υπόλοιπο μέρος 
αυτών των δικαιωμάτων από την 
αγρανάπαυση θα πρέπει να διατίθεται 
στην υποχρέωση διατήρησης μιας 
έκτασης βιοποικιλότητας με την 
καθιέρωση δικαιώματος ενιαίας 
ενίσχυσης για τη βιοποικιλότητα.

Or. fr

Τροπολογία 197
Neil Parish

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η υποχρεωτική αγρανάπαυση 
αρόσιμης γης εισήχθη ως μηχανισμός 
ελέγχου της προσφοράς. Οι εξελίξεις στην 
αγορά του τομέα των αροτραίων 
καλλιεργειών σε συνδυασμό με την 
εισαγωγή των αποσυνδεδεμένων 
ενισχύσεων δεν δικαιολογούν πλέον την 
ανάγκη διατήρησης του μέσου αυτού, το 
οποίο πρέπει επομένως να καταργηθεί. Τα 
δικαιώματα από αγρανάπαυση που 
θεσπίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 53 
και 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 ενεργοποιούνται συνεπώς 
σε εκτάρια τα οποία υπόκεινται στους 
ίδιους όρους επιλεξιμότητας με 
οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα.

(27) Η υποχρεωτική αγρανάπαυση 
αρόσιμης γης εισήχθη ως μηχανισμός 
ελέγχου της προσφοράς. Οι εξελίξεις στην 
αγορά του τομέα των αροτραίων 
καλλιεργειών σε συνδυασμό με την 
εισαγωγή των αποσυνδεδεμένων 
ενισχύσεων δεν δικαιολογούν πλέον την 
ανάγκη διατήρησης του μέσου αυτού, το 
οποίο πρέπει επομένως να καταργηθεί. Τα 
δικαιώματα από αγρανάπαυση που 
θεσπίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 
63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 μετατρέπονται συνεπώς 
σε κανονικά δικαιώματα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Τροπολογία 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Εκτός από την ένταξη της 
προηγούμενης συνδεδεμένης στήριξης 
της αγοράς στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, η αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης στα κράτη μέλη που είχαν 
επιλέξει την ιστορική εφαρμογή 
βασιζόταν στο ατομικό επίπεδο της 
παλαιότερης στήριξης. Με την παρέλευση 
όλο και περισσότερων ετών από την 
καθιέρωση του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης και μετά τη διαδοχική ένταξη 
περαιτέρω τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, καθίσταται όλο και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθεί το βάσιμο των 
σημαντικών ατομικών διαφορών στα 
επίπεδα στήριξης οι οποίες βασίζονται 
μόνο στο ύψος των ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Για το λόγο 
αυτό, είναι σκόπιμο να επιτραπεί, υπό 
ορισμένους όρους, στα κράτη μέλη τα 
οποία επέλεξαν την εφαρμογή του 
ιστορικού μοντέλου να αναθεωρήσουν τα 
χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης με 
σκοπό την προσέγγιση της μοναδιαίας 
αξίας τους, τηρώντας ταυτόχρονα τις 
γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας 
και τους στόχους της κοινής γεωργικής 
πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη δύνανται να λάβουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών περιοχών 
για τον καθορισμό παρόμοιων αξιών. Η 
ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί κατά τη 

(28) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί, υπό 
ορισμένους όρους, στα κράτη μέλη τα 
οποία επέλεξαν την εφαρμογή του 
ιστορικού μοντέλου να αναθεωρήσουν τα 
χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης με 
σκοπό την προσέγγιση της μοναδιαίας 
αξίας τους, τηρώντας ταυτόχρονα τις 
γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας 
και τους στόχους της κοινής γεωργικής 
πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη δύνανται να λάβουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών περιοχών 
για τον καθορισμό παρόμοιων αξιών. Η 
ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια κατάλληλης μεταβατικής 
περιόδου ανάλογα με το ρυθμό που 
επιλέγει κάθε κράτος μέλος και με 
περιορισμένο φάσμα μειώσεων, ώστε να 
επιτραπεί στους γεωργούς να 
προσαρμοστούν ικανοποιητικά στα 
μεταβαλλόμενα επίπεδα στήριξης.
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διάρκεια κατάλληλης μεταβατικής 
περιόδου και με περιορισμένο φάσμα 
μειώσεων, ώστε να επιτραπεί στους 
γεωργούς να προσαρμοστούν 
ικανοποιητικά στα μεταβαλλόμενα επίπεδα 
στήριξης.

Or. es

Τροπολογία 199
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Εκτός από την ένταξη της 
προηγούμενης συνδεδεμένης στήριξης της 
αγοράς στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, η 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης στα 
κράτη μέλη που είχαν επιλέξει την 
ιστορική εφαρμογή βασιζόταν στο ατομικό 
επίπεδο της παλαιότερης στήριξης. Με την 
παρέλευση όλο και περισσότερων ετών 
από την καθιέρωση του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης και μετά τη διαδοχική 
ένταξη περαιτέρω τομέων στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης, καθίσταται όλο και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθεί το βάσιμο των 
σημαντικών ατομικών διαφορών στα 
επίπεδα στήριξης οι οποίες βασίζονται 
μόνο στο ύψος των ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Για το λόγο 
αυτό, είναι σκόπιμο να επιτραπεί, υπό 
ορισμένους όρους, στα κράτη μέλη τα 
οποία επέλεξαν την εφαρμογή του 
ιστορικού μοντέλου να αναθεωρήσουν τα 
χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης με 
σκοπό την προσέγγιση της μοναδιαίας 
αξίας τους, τηρώντας ταυτόχρονα τις 
γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας 
και τους στόχους της κοινής γεωργικής 
πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη δύνανται να λάβουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών 

(28) Εκτός από την ένταξη της 
προηγούμενης συνδεδεμένης στήριξης της 
αγοράς στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, η 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης στα 
κράτη μέλη που είχαν επιλέξει την 
ιστορική εφαρμογή βασιζόταν στο ατομικό 
επίπεδο της παλαιότερης στήριξης. Με την 
παρέλευση όλο και περισσότερων ετών 
από την καθιέρωση του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης και μετά τη διαδοχική 
ένταξη περαιτέρω τομέων στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης, καθίσταται όλο και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθεί το βάσιμο των 
σημαντικών ατομικών διαφορών στα 
επίπεδα στήριξης οι οποίες βασίζονται 
μόνο στο ύψος των ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Για το λόγο 
αυτό, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί ως 
προϋπόθεση για την ενιαία ενίσχυση η 
υποχρέωση καλλιέργειας/διατήρησης 
στην παραγωγή των περιοχών στις οπίες 
χορηγούνται ενισχύσεις.
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περιοχών για τον καθορισμό παρόμοιων 
αξιών. Η ευθυγράμμιση των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι σκόπιμο να 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
κατάλληλης μεταβατικής περιόδου και με 
περιορισμένο φάσμα μειώσεων, ώστε να 
επιτραπεί στους γεωργούς να 
προσαρμοστούν ικανοποιητικά στα 
μεταβαλλόμενα επίπεδα στήριξης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.

Τροπολογία 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Εκτός από την ένταξη της 
προηγούμενης συνδεδεμένης στήριξης της 
αγοράς στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, η 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης στα 
κράτη μέλη που είχαν επιλέξει την 
ιστορική εφαρμογή βασιζόταν στο ατομικό 
επίπεδο της παλαιότερης στήριξης. Με την 
παρέλευση όλο και περισσότερων ετών 
από την καθιέρωση του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης και μετά τη διαδοχική 
ένταξη περαιτέρω τομέων στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης, καθίσταται όλο και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθεί το βάσιμο των 
σημαντικών ατομικών διαφορών στα 
επίπεδα στήριξης οι οποίες βασίζονται 
μόνο στο ύψος των ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Για το λόγο 
αυτό, είναι σκόπιμο να επιτραπεί, υπό 
ορισμένους όρους, στα κράτη μέλη τα 

(28) Εκτός από την ένταξη της 
προηγούμενης συνδεδεμένης στήριξης της 
αγοράς στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, η 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης στα 
κράτη μέλη που είχαν επιλέξει την 
ιστορική εφαρμογή βασιζόταν στο ατομικό 
επίπεδο της παλαιότερης στήριξης. Με την 
παρέλευση όλο και περισσότερων ετών 
από την καθιέρωση του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης και μετά τη διαδοχική 
ένταξη περαιτέρω τομέων στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και τη διεύρυνση της 
Ένωσης με νέα κράτη μέλη, καθίσταται 
όλο και πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί το 
βάσιμο των σημαντικών ατομικών 
διαφορών στα επίπεδα στήριξης οι οποίες 
βασίζονται μόνο στο ύψος των ενισχύσεων 
που χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Για το 
λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί 
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οποία επέλεξαν την εφαρμογή του 
ιστορικού μοντέλου να αναθεωρήσουν τα 
χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης με 
σκοπό την προσέγγιση της μοναδιαίας 
αξίας τους, τηρώντας ταυτόχρονα τις 
γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας 
και τους στόχους της κοινής γεωργικής 
πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη δύνανται να λάβουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών 
περιοχών για τον καθορισμό παρόμοιων
αξιών. Η ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης είναι σκόπιμο να 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
κατάλληλης μεταβατικής περιόδου και με 
περιορισμένο φάσμα μειώσεων, ώστε να 
επιτραπεί στους γεωργούς να 
προσαρμοστούν ικανοποιητικά στα 
μεταβαλλόμενα επίπεδα στήριξης. 

σε όλα τα κράτη μέλη ένας ενιαίος, 
πάγιος, βασικός συντελεστής για τις 
ενισχύσεις, τηρώντας ταυτόχρονα τις 
γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας 
και τους στόχους της κοινής γεωργικής 
πολιτικής. Συμπληρωματικές ενισχύσεις 
για τις ζώνες όπου οι συνθήκες αγροτικής 
εκμετάλλευσης δεν είναι ευνοϊκές 
μπορούν να προστεθούν στον συντελεστή 
αυτό. Η ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης είναι σκόπιμο να 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
κατάλληλης μεταβατικής περιόδου και με 
περιορισμένο φάσμα μειώσεων, ώστε να 
επιτραπεί στους γεωργούς να 
προσαρμοστούν ικανοποιητικά στα 
μεταβαλλόμενα επίπεδα στήριξης. Εν 
τούτοις, θα πρέπει τα δικαιώματα στις 
ενισχύσεις για τα νέα κράτη μέλη να 
καθορισθούν στο ίδιο επίπεδο με τα άλλά 
κράτη μέλη μετά το πέρας των 
μεταβατικών περιόδων που έχουν 
καθορισθεί για τα κράτη αυτά στις 
πράξεις προσχώρησής τους.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Τροπολογία 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Εκτός από την ένταξη της 
προηγούμενης συνδεδεμένης στήριξης της 

(28) Εκτός από την ένταξη της 
προηγούμενης συνδεδεμένης στήριξης της 
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αγοράς στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, η 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης στα 
κράτη μέλη που είχαν επιλέξει την 
ιστορική εφαρμογή βασιζόταν στο ατομικό 
επίπεδο της παλαιότερης στήριξης. Με την 
παρέλευση όλο και περισσότερων ετών 
από την καθιέρωση του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης και μετά τη διαδοχική 
ένταξη περαιτέρω τομέων στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης, καθίσταται όλο και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθεί το βάσιμο των 
σημαντικών ατομικών διαφορών στα 
επίπεδα στήριξης οι οποίες βασίζονται 
μόνο στο ύψος των ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Για το λόγο 
αυτό, είναι σκόπιμο να επιτραπεί, υπό 
ορισμένους όρους, στα κράτη μέλη τα 
οποία επέλεξαν την εφαρμογή του 
ιστορικού μοντέλου να αναθεωρήσουν τα 
χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης με 
σκοπό την προσέγγιση της μοναδιαίας 
αξίας τους, τηρώντας ταυτόχρονα τις 
γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας 
και τους στόχους της κοινής γεωργικής 
πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη δύνανται να λάβουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών περιοχών 
για τον καθορισμό παρόμοιων αξιών. Η 
ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια κατάλληλης μεταβατικής 
περιόδου και με περιορισμένο φάσμα 
μειώσεων, ώστε να επιτραπεί στους 
γεωργούς να προσαρμοστούν 
ικανοποιητικά στα μεταβαλλόμενα επίπεδα 
στήριξης.

αγοράς στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, η 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης στα 
κράτη μέλη που είχαν επιλέξει την 
ιστορική εφαρμογή βασιζόταν στο ατομικό 
επίπεδο της παλαιότερης στήριξης. Με την 
παρέλευση όλο και περισσότερων ετών 
από την καθιέρωση του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης και μετά τη διαδοχική 
ένταξη περαιτέρω τομέων στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης, καθίσταται όλο και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθεί το βάσιμο των 
σημαντικών ατομικών διαφορών στα 
επίπεδα στήριξης οι οποίες βασίζονται 
μόνο στο ύψος των ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Για το λόγο 
αυτό, είναι σκόπιμο να ζητηθεί, υπό 
ορισμένους όρους, από τα κράτη μέλη τα 
οποία επέλεξαν την εφαρμογή του 
ιστορικού μοντέλου να αναθεωρήσουν, σε 
διαβούλευση με τις περιφερειακές αρχές 
και με βάση μελέτη αντικτύπου, τα 
χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης με 
σκοπό την προσέγγιση της μοναδιαίας 
αξίας τους, τηρώντας ταυτόχρονα τις 
γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας 
και τους στόχους της κοινής γεωργικής 
πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη δύνανται να λάβουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών περιοχών 
για τον καθορισμό παρόμοιων αξιών. Η 
ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια κατάλληλης μεταβατικής 
περιόδου και με περιορισμένο φάσμα 
μειώσεων, ώστε να επιτραπεί στους 
γεωργούς να προσαρμοστούν 
ικανοποιητικά στα μεταβαλλόμενα επίπεδα 
στήριξης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.
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Τροπολογία 202
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Εκτός από την ένταξη της 
προηγούμενης συνδεδεμένης στήριξης της 
αγοράς στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, η 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης στα 
κράτη μέλη που είχαν επιλέξει την 
ιστορική εφαρμογή βασιζόταν στο ατομικό 
επίπεδο της παλαιότερης στήριξης. Με την 
παρέλευση όλο και περισσότερων ετών 
από την καθιέρωση του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης και μετά τη διαδοχική 
ένταξη περαιτέρω τομέων στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης, καθίσταται όλο και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθεί το βάσιμο των 
σημαντικών ατομικών διαφορών στα 
επίπεδα στήριξης οι οποίες βασίζονται 
μόνο στο ύψος των ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Για το λόγο 
αυτό, είναι σκόπιμο να επιτραπεί, υπό 
ορισμένους όρους, στα κράτη μέλη τα 
οποία επέλεξαν την εφαρμογή του 
ιστορικού μοντέλου να αναθεωρήσουν τα 
χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης με 
σκοπό την προσέγγιση της μοναδιαίας 
αξίας τους, τηρώντας ταυτόχρονα τις 
γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας 
και τους στόχους της κοινής γεωργικής 
πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη δύνανται να λάβουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών περιοχών 
για τον καθορισμό παρόμοιων αξιών. Η 
ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης είναι σκόπιμο να 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
κατάλληλης μεταβατικής περιόδου και με 
περιορισμένο φάσμα μειώσεων, ώστε να 
επιτραπεί στους γεωργούς να 
προσαρμοστούν ικανοποιητικά στα 
μεταβαλλόμενα επίπεδα στήριξης.

(28) Εκτός από την ένταξη της 
προηγούμενης συνδεδεμένης στήριξης της 
αγοράς στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, η 
αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης στα 
κράτη μέλη που είχαν επιλέξει την 
ιστορική εφαρμογή βασιζόταν στο ατομικό 
επίπεδο της παλαιότερης στήριξης. Με την 
παρέλευση όλο και περισσότερων ετών 
από την καθιέρωση του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης και μετά τη διαδοχική 
ένταξη περαιτέρω τομέων στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης, ενδέχεται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να καταστεί όλο και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθεί το βάσιμο των 
σημαντικών ατομικών διαφορών στα 
επίπεδα στήριξης οι οποίες βασίζονται 
μόνο στο ύψος των ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Για το λόγο 
αυτό, είναι σκόπιμο να επιτραπεί, υπό 
ορισμένους όρους, στα κράτη μέλη τα 
οποία επέλεξαν την εφαρμογή του 
ιστορικού μοντέλου να αναθεωρήσουν τα 
χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης με 
σκοπό την προσέγγιση της μοναδιαίας 
αξίας τους, τηρώντας ταυτόχρονα τις 
γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας 
και τους στόχους της κοινής γεωργικής 
πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη δύνανται να λάβουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών περιοχών 
για τον καθορισμό παρόμοιων αξιών. Εάν 
ένα κράτος μέλος επιλέξει να 
ευθυγραμμίσει τα δικαιώματα ενίσχυσης
σκόπιμο θα ήταν αυτό να 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
κατάλληλης μεταβατικής περιόδου και με 
περιορισμένο φάσμα μειώσεων, ώστε να 
επιτραπεί στους γεωργούς να 
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προσαρμοστούν ικανοποιητικά στα 
μεταβαλλόμενα επίπεδα στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

29)Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 
2003, τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα 
επιλογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης σύμφωνα με το ιστορικό 
μοντέλο ή με το περιφερειακό μοντέλο. 
Έκτοτε, τα κράτη μέλη είχαν την 
ευκαιρία να αξιολογήσουν τα 
αποτελέσματα των επιλογών τους όσον 
αφορά τόσο την οικονομική όσο και τη 
διοικητική καταλληλότητά τους. 
Ενδείκνυται, επομένως, να δοθεί στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να 
αναθεωρήσουν την αρχική τους επιλογή 
βάσει της πείρας που απόκτησαν. Για το 
λόγο αυτό, εκτός από τη δυνατότητα 
ευθυγράμμισης της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, πρέπει να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη που 
εφάρμοσαν το ιστορικό μοντέλο να 
μεταβούν στο περιφερειακό μοντέλο. 
Επιπλέον, είναι σκόπιμο να επιτραπεί, 
υπό ορισμένους όρους, στα κράτη μέλη 
τα οποία επέλεξαν την εφαρμογή του 
περιφερειακού μοντέλου να 
αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους με 
σκοπό την προσέγγιση της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με 
προκαθορισμένα στάδια, με σεβασμό 
προς τις γενικές αρχές της κοινοτικής 
νομοθεσίας και τους στόχους της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Οι εν λόγω αλλαγές 
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη 

διαγράφεται
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διάρκεια κατάλληλης μεταβατικής 
περιόδου και με περιορισμένο φάσμα 
μειώσεων, ώστε να επιτραπεί στους 
γεωργούς να προσαρμοστούν 
ικανοποιητικά στα μεταβαλλόμενα 
επίπεδα στήριξης. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Τροπολογία 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 
2003, τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα 
επιλογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης σύμφωνα με το ιστορικό 
μοντέλο ή με το περιφερειακό μοντέλο. 
Έκτοτε, τα κράτη μέλη είχαν την ευκαιρία 
να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των 
επιλογών τους όσον αφορά τόσο την 
οικονομική όσο και τη διοικητική 
καταλληλότητά τους. Ενδείκνυται, 
επομένως, να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να αναθεωρήσουν την αρχική 
τους επιλογή βάσει της πείρας που 
απόκτησαν. Για το λόγο αυτό, εκτός από 
τη δυνατότητα ευθυγράμμισης της αξίας 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, πρέπει να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη που εφάρμοσαν 
το ιστορικό μοντέλο να μεταβούν στο 
περιφερειακό μοντέλο. Επιπλέον, είναι 
σκόπιμο να επιτραπεί, υπό ορισμένους 

(29) Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 
2003, τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα 
επιλογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης σύμφωνα με το ιστορικό 
μοντέλο ή με το περιφερειακό μοντέλο. 
Έκτοτε, τα κράτη μέλη είχαν την ευκαιρία 
να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των 
επιλογών τους όσον αφορά τόσο την 
οικονομική όσο και τη διοικητική 
καταλληλότητά τους. Ενδείκνυται, 
επομένως, να ζητηθεί από τα κράτη μέλη 
να αναθεωρήσουν την αρχική τους επιλογή 
βάσει της πείρας που απόκτησαν, σε 
διαβούλευση με τις περιφερειακές αρχές 
και με βάση μελέτη αντικτύπου.
Επιπλέον, είναι σκόπιμο να ζητηθεί, υπό 
ορισμένους όρους, από τα κράτη μέλη τα 
οποία επέλεξαν την εφαρμογή του 
περιφερειακού μοντέλου να αναθεωρήσουν 
τις αποφάσεις τους με σκοπό την 
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όρους, στα κράτη μέλη τα οποία επέλεξαν 
την εφαρμογή του περιφερειακού 
μοντέλου να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις 
τους με σκοπό την προσέγγιση της αξίας 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με 
προκαθορισμένα στάδια, με σεβασμό προς 
τις γενικές αρχές της κοινοτικής 
νομοθεσίας και τους στόχους της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Η ευθυγράμμιση των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι σκόπιμο να 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
κατάλληλης μεταβατικής περιόδου και με
περιορισμένο φάσμα μειώσεων, ώστε να 
επιτραπεί στους γεωργούς να 
προσαρμοστούν ικανοποιητικά στα 
μεταβαλλόμενα επίπεδα στήριξης.

προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σύμφωνα με προκαθορισμένα 
στάδια, με σεβασμό προς τις γενικές αρχές 
της κοινοτικής νομοθεσίας και τους 
στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής. Η 
ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια κατάλληλης μεταβατικής 
περιόδου και με περιορισμένο φάσμα 
μειώσεων, ώστε να επιτραπεί στους 
γεωργούς να προσαρμοστούν 
ικανοποιητικά στα μεταβαλλόμενα επίπεδα 
στήριξης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Τροπολογία 205
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 
2003, τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα 
επιλογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης σύμφωνα με το ιστορικό 
μοντέλο ή με το περιφερειακό μοντέλο. 
Έκτοτε, τα κράτη μέλη είχαν την ευκαιρία 
να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των 
επιλογών τους όσον αφορά τόσο την 
οικονομική όσο και τη διοικητική 
καταλληλότητά τους. Ενδείκνυται, 

(29) Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 
2003, τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα 
επιλογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης σύμφωνα με το ιστορικό 
μοντέλο ή με το περιφερειακό μοντέλο. 
Έκτοτε, τα κράτη μέλη είχαν την ευκαιρία 
να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των 
επιλογών τους όσον αφορά τόσο την 
οικονομική όσο και τη διοικητική 
καταλληλότητά τους. Ενδείκνυται, 
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επομένως, να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να αναθεωρήσουν την αρχική 
τους επιλογή βάσει της πείρας που 
απόκτησαν. Για το λόγο αυτό, εκτός από 
τη δυνατότητα ευθυγράμμισης της αξίας 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, πρέπει να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη που εφάρμοσαν 
το ιστορικό μοντέλο να μεταβούν στο 
περιφερειακό μοντέλο. Επιπλέον, είναι 
σκόπιμο να επιτραπεί, υπό ορισμένους 
όρους, στα κράτη μέλη τα οποία επέλεξαν 
την εφαρμογή του περιφερειακού 
μοντέλου να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις 
τους με σκοπό την προσέγγιση της αξίας 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με 
προκαθορισμένα στάδια, με σεβασμό προς 
τις γενικές αρχές της κοινοτικής 
νομοθεσίας και τους στόχους της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Οι εν λόγω αλλαγές 
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια κατάλληλης μεταβατικής 
περιόδου και με περιορισμένο φάσμα 
μειώσεων, ώστε να επιτραπεί στους 
γεωργούς να προσαρμοστούν 
ικανοποιητικά στα μεταβαλλόμενα επίπεδα 
στήριξης.

επομένως, να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να αναθεωρήσουν την αρχική 
τους επιλογή βάσει της πείρας που 
απόκτησαν. Για το λόγο αυτό, εκτός από 
τη δυνατότητα ευθυγράμμισης της αξίας 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, πρέπει να 
δοθεί στα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το 
ιστορικό μοντέλο η δυνατότητα επιλογής
να μεταβούν στο περιφερειακό μοντέλο. 
Επιπλέον, είναι σκόπιμο να επιτραπεί, υπό 
ορισμένους όρους, στα κράτη μέλη τα 
οποία επέλεξαν την εφαρμογή του 
περιφερειακού μοντέλου να αναθεωρήσουν 
τις αποφάσεις τους με σκοπό την 
προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σύμφωνα με προκαθορισμένα 
στάδια, με σεβασμό προς τις γενικές αρχές 
της κοινοτικής νομοθεσίας και τους 
στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής. 
Οι εν λόγω αλλαγές θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
κατάλληλης μεταβατικής περιόδου και με 
περιορισμένο φάσμα μειώσεων, ώστε να 
επιτραπεί στους γεωργούς να 
προσαρμοστούν ικανοποιητικά στα 
μεταβαλλόμενα επίπεδα στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29a) Το σύστημα των υποχρεώσεων 
πολλαπλής συμμόρφωσης ή/και η ΚΑΠ 
θα απαιτήσουν πιθανώς περαιτέρω 
προσαρμογές στο μέλλον, δεδομένου ότι 
σήμερα το επίπεδο των πληρωμών δεν 
δείχνει πάντοτε να είναι αντίστοιχο με τις 
προσπάθειες για συμμόρφωση που 
καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί 
για το λόγο ότι, οι πληρωμές 
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εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τις ιστορικές δαπάνες  Η 
νομοθεσία για την ευημερία των ζώων 
είναι καταφανώς πολύ επιβαρυντική για 
τους κτηνοτρόφους, πράγμα που δεν 
αντικατοπτρίζεται στο ύψος των 
πληρωμών τους. Ωστόσο, εάν τα 
εισαγόμενα προϊόντα ανταποκρίνονται 
στις ίδιες προδιαγραφές καλής διαβίωσης 
των ζώων, τότε δεν χρειάζεται να 
αποζημιώνονται οι γεωργοί για τη 
συμμόρφωσή τους με την κοινοτική 
νομοθεσία στον τομέα αυτόν. Η Επιτροπή 
πρέπει ως εκ τούτου να αγωνισθεί για την 
αναγνώριση των μελημάτων που δεν 
έχουν σχέση με το εμπόριο ως κριτηρίων 
για εισαγωγή στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Τροπολογία 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Παράλληλα με την καθιέρωση ενός 
καθεστώτος αποσυνδεδεμένης ενιαίας 
ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 επέτρεπε στα κράτη μέλη 
να εξαιρέσουν ορισμένες ενισχύσεις από 
το καθεστώς αυτό. Συγχρόνως, στο 
άρθρο 64 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού προβλεπόταν η αναθεώρηση 
των επιλογών που περιλαμβάνονταν στον 

(30) Παράλληλα με την καθιέρωση ενός 
καθεστώτος αποσυνδεδεμένης ενιαίας 
ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 επέτρεπε στα κράτη μέλη 
να εξαιρέσουν ορισμένες ενισχύσεις από 
το καθεστώς αυτό. Συγχρόνως, στο 
άρθρο 64 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού προβλεπόταν η αναθεώρηση 
των επιλογών που περιλαμβάνονταν στον 
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τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήματα 2 και 3 βάσει 
των εξελίξεων της αγοράς και των 
διαρθρωτικών εξελίξεων. Η ανάλυση της 
σχετικής πείρας καταδεικνύει ότι η 
αποσύνδεση εισάγει την ευελιξία στην 
επιλογή των παραγωγών, επιτρέποντάς 
τους να αποφασίζουν όσον αφορά την 
παραγωγή με βάση την αποδοτικότητα και 
τις επιταγές της αγοράς. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τους τομείς των αροτραίων 
καλλιεργειών, του λυκίσκου και των 
σπόρων προς σπορά και επίσης, σε κάποιο 
βαθμό, για τον τομέα του βοείου κρέατος. 
Συνεπώς, οι εν μέρει συνδεδεμένες 
ενισχύσεις στους εν λόγω τομείς πρέπει 
να ενταχθούν στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης. Προκειμένου να επιτραπεί 
στους κτηνοτρόφους του τομέα του 
βοείου κρέατος να προσαρμοστούν 
σταδιακά στις νέες ρυθμίσεις στήριξης, 
ενδείκνυται να προβλεφθεί η σταδιακή 
ένταξη της ειδικής πριμοδότησης για 
αρσενικά βοοειδή και της πριμοδότησης 
σφαγής. Δεδομένου ότι οι εν μέρει 
συνδεδεμένες ενισχύσεις στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών εισήχθησαν πρόσφατα, 
και μόνο ως μεταβατικό μέτρο, δεν είναι 
αναγκαία η αναθεώρηση των εν λόγω 
καθεστώτων.

τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήματα 2 και 3 βάσει 
των εξελίξεων της αγοράς και των 
διαρθρωτικών εξελίξεων. Η ανάλυση της 
σχετικής πείρας καταδεικνύει ότι η 
αποσύνδεση μπορεί να προσφέρει ευελιξία 
στην επιλογή των παραγωγών, 
επιτρέποντάς τους να αποφασίζουν όσον 
αφορά την παραγωγή με βάση την 
αποδοτικότητα και τις επιταγές της αγοράς. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους τομείς των 
αροτραίων καλλιεργειών, του λυκίσκου 
και των σπόρων προς σπορά και επίσης, σε 
κάποιο βαθμό, για τον τομέα του βοείου 
κρέατος. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη, εφόσον το 
επιλέξουν, να προχωρήσουν στην 
αποσύνδεση των ενισχύσεων. Δεδομένου 
ότι οι εν μέρει συνδεδεμένες ενισχύσεις 
στον τομέα των οπωροκηπευτικών 
εισήχθησαν πρόσφατα, και μόνο ως 
μεταβατικό μέτρο, δεν είναι αναγκαία η 
αναθεώρηση των εν λόγω καθεστώτων.

Or. es

Τροπολογία 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Παράλληλα με την καθιέρωση ενός 
καθεστώτος αποσυνδεδεμένης ενιαίας 
ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 επέτρεπε στα κράτη μέλη 
να εξαιρέσουν ορισμένες ενισχύσεις από 
το καθεστώς αυτό. Συγχρόνως, στο 

(30) Παράλληλα με την καθιέρωση ενός 
καθεστώτος αποσυνδεδεμένης ενιαίας 
ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 επέτρεπε στα κράτη μέλη 
να εξαιρέσουν ορισμένες ενισχύσεις από 
το καθεστώς αυτό. Συγχρόνως, στο 
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άρθρο 64 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού προβλεπόταν η αναθεώρηση 
των επιλογών που περιλαμβάνονταν στον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήματα 2 και 3 βάσει 
των εξελίξεων της αγοράς και των 
διαρθρωτικών εξελίξεων. Η ανάλυση της 
σχετικής πείρας καταδεικνύει ότι η 
αποσύνδεση εισάγει την ευελιξία στην 
επιλογή των παραγωγών, επιτρέποντάς 
τους να αποφασίζουν όσον αφορά την 
παραγωγή με βάση την αποδοτικότητα και 
τις επιταγές της αγοράς. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τους τομείς των αροτραίων 
καλλιεργειών, του λυκίσκου και των 
σπόρων προς σπορά και επίσης, σε κάποιο 
βαθμό, για τον τομέα του βοείου κρέατος. 
Συνεπώς, οι εν μέρει συνδεδεμένες 
ενισχύσεις στους εν λόγω τομείς πρέπει να 
ενταχθούν στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης. Προκειμένου να επιτραπεί 
στους κτηνοτρόφους του τομέα του 
βοείου κρέατος να προσαρμοστούν 
σταδιακά στις νέες ρυθμίσεις στήριξης, 
ενδείκνυται να προβλεφθεί η σταδιακή 
ένταξη της ειδικής πριμοδότησης για 
αρσενικά βοοειδή και της πριμοδότησης 
σφαγής. Δεδομένου ότι οι εν μέρει 
συνδεδεμένες ενισχύσεις στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών εισήχθησαν πρόσφατα, 
και μόνο ως μεταβατικό μέτρο, δεν είναι 
αναγκαία η αναθεώρηση των εν λόγω 
καθεστώτων.

άρθρο 64 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού προβλεπόταν η αναθεώρηση 
των επιλογών που περιλαμβάνονταν στον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήματα 2 και 3 βάσει 
των εξελίξεων της αγοράς και των 
διαρθρωτικών εξελίξεων. Η ανάλυση της 
σχετικής πείρας καταδεικνύει ότι η 
αποσύνδεση εισάγει την ευελιξία στην 
επιλογή των παραγωγών, επιτρέποντάς 
τους να αποφασίζουν όσον αφορά την 
παραγωγή με βάση την αποδοτικότητα και 
τις επιταγές της αγοράς. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τους τομείς των αροτραίων 
καλλιεργειών, του λυκίσκου και των 
σπόρων προς σπορά. Συνεπώς, οι εν μέρει 
συνδεδεμένες ενισχύσεις στους εν λόγω 
τομείς πρέπει να ενταχθούν στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης. Δεδομένου ότι οι εν 
μέρει συνδεδεμένες ενισχύσεις στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών εισήχθησαν 
πρόσφατα, και μόνο ως μεταβατικό μέτρο, 
δεν είναι αναγκαία η αναθεώρηση των εν 
λόγω καθεστώτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.
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Τροπολογία 209
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Παράλληλα με την καθιέρωση ενός 
καθεστώτος αποσυνδεδεμένης ενιαίας 
ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 επέτρεπε στα κράτη μέλη 
να εξαιρέσουν ορισμένες ενισχύσεις από 
το καθεστώς αυτό. Συγχρόνως, στο 
άρθρο 64 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού προβλεπόταν η αναθεώρηση 
των επιλογών που περιλαμβάνονταν στον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήματα 2 και 3 βάσει 
των εξελίξεων της αγοράς και των 
διαρθρωτικών εξελίξεων. Η ανάλυση της 
σχετικής πείρας καταδεικνύει ότι η 
αποσύνδεση εισάγει την ευελιξία στην 
επιλογή των παραγωγών, επιτρέποντάς 
τους να αποφασίζουν όσον αφορά την 
παραγωγή με βάση την αποδοτικότητα και 
τις επιταγές της αγοράς. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τους τομείς των αροτραίων 
καλλιεργειών, του λυκίσκου και των 
σπόρων προς σπορά και επίσης, σε κάποιο 
βαθμό, για τον τομέα του βοείου κρέατος. 
Συνεπώς, οι εν μέρει συνδεδεμένες 
ενισχύσεις στους εν λόγω τομείς πρέπει να 
ενταχθούν στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης. Προκειμένου να επιτραπεί 
στους κτηνοτρόφους του τομέα του βοείου 
κρέατος να προσαρμοστούν σταδιακά στις 
νέες ρυθμίσεις στήριξης, ενδείκνυται να 
προβλεφθεί η σταδιακή ένταξη της ειδικής 
πριμοδότησης για αρσενικά βοοειδή και 
της πριμοδότησης σφαγής. Δεδομένου ότι 
οι εν μέρει συνδεδεμένες ενισχύσεις στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών εισήχθησαν 
πρόσφατα, και μόνο ως μεταβατικό μέτρο, 
δεν είναι αναγκαία η αναθεώρηση των εν 
λόγω καθεστώτων.

(30) Παράλληλα με την καθιέρωση ενός 
καθεστώτος αποσυνδεδεμένης ενιαίας 
ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 επέτρεπε στα κράτη μέλη 
να εξαιρέσουν ορισμένες ενισχύσεις από 
το καθεστώς αυτό. Συγχρόνως, στο 
άρθρο 64 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού προβλεπόταν η αναθεώρηση 
των επιλογών που περιλαμβάνονταν στον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήματα 2 και 3 βάσει 
των εξελίξεων της αγοράς και των 
διαρθρωτικών εξελίξεων. Η ανάλυση της 
σχετικής πείρας καταδεικνύει ότι η 
αποσύνδεση εισάγει την ευελιξία στην 
επιλογή των παραγωγών, επιτρέποντάς 
τους να αποφασίζουν όσον αφορά την 
παραγωγή με βάση την αποδοτικότητα και 
τις επιταγές της αγοράς. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τους τομείς των αροτραίων 
καλλιεργειών, του λυκίσκου και των 
σπόρων προς σπορά και επίσης, σε κάποιο 
βαθμό, για τον τομέα του βοείου κρέατος. 
Συνεπώς, πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη 
η δυνατότητα να εντάξουν τις εν μέρει 
συνδεδεμένες ενισχύσεις στους εν λόγω 
τομείς στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. 
Προκειμένου να επιτραπεί στους 
κτηνοτρόφους του τομέα του βοείου 
κρέατος να προσαρμοστούν σταδιακά στις 
νέες ρυθμίσεις στήριξης, ενδείκνυται να 
προβλεφθεί η σταδιακή ένταξη της ειδικής 
πριμοδότησης για αρσενικά βοοειδή και 
της πριμοδότησης σφαγής. Δεδομένου ότι 
οι εν μέρει συνδεδεμένες ενισχύσεις στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών εισήχθησαν 
πρόσφατα, και μόνο ως μεταβατικό μέτρο, 
δεν είναι αναγκαία η αναθεώρηση των εν 
λόγω καθεστώτων.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.

Τροπολογία 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Παράλληλα με την καθιέρωση ενός 
καθεστώτος αποσυνδεδεμένης ενιαίας 
ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 επέτρεπε στα κράτη μέλη 
να εξαιρέσουν ορισμένες ενισχύσεις από 
το καθεστώς αυτό. Συγχρόνως, στο 
άρθρο 64 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού προβλεπόταν η αναθεώρηση 
των επιλογών που περιλαμβάνονταν στον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήματα 2 και 3 βάσει 
των εξελίξεων της αγοράς και των 
διαρθρωτικών εξελίξεων. Η ανάλυση της 
σχετικής πείρας καταδεικνύει ότι η 
αποσύνδεση εισάγει την ευελιξία στην 
επιλογή των παραγωγών, επιτρέποντάς 
τους να αποφασίζουν όσον αφορά την 
παραγωγή με βάση την αποδοτικότητα και 
τις επιταγές της αγοράς. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τους τομείς των αροτραίων 
καλλιεργειών, του λυκίσκου και των 
σπόρων προς σπορά και επίσης, σε 
κάποιο βαθμό, για τον τομέα του βοείου 
κρέατος. Συνεπώς, οι εν μέρει 
συνδεδεμένες ενισχύσεις στους εν λόγω
τομείς πρέπει να ενταχθούν στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης. Προκειμένου να 
επιτραπεί στους κτηνοτρόφους του τομέα 
του βοείου κρέατος να προσαρμοστούν 
σταδιακά στις νέες ρυθμίσεις στήριξης, 
ενδείκνυται να προβλεφθεί η σταδιακή 
ένταξη της ειδικής πριμοδότησης για 

(30) Παράλληλα με την καθιέρωση ενός 
καθεστώτος αποσυνδεδεμένης ενιαίας 
ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 επέτρεπε στα κράτη μέλη 
να εξαιρέσουν ορισμένες ενισχύσεις από 
το καθεστώς αυτό. Συγχρόνως, στο 
άρθρο 64 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού προβλεπόταν η αναθεώρηση 
των επιλογών που περιλαμβάνονταν στον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήματα 2 και 3 βάσει 
των εξελίξεων της αγοράς και των 
διαρθρωτικών εξελίξεων. Η ανάλυση της 
σχετικής πείρας καταδεικνύει ότι η 
αποσύνδεση εισάγει την ευελιξία στην 
επιλογή των παραγωγών, επιτρέποντάς 
τους να αποφασίζουν όσον αφορά την 
παραγωγή με βάση την αποδοτικότητα και 
τις επιταγές της αγοράς. Συνεπώς, οι εν 
μέρει συνδεδεμένες ενισχύσεις σε όλους 
τους τομείς πρέπει να ενταχθούν στο 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Δεδομένου 
ότι οι εν μέρει συνδεδεμένες ενισχύσεις 
στον τομέα των οπωροκηπευτικών 
εισήχθησαν πρόσφατα, και μόνο ως 
μεταβατικό μέτρο, δεν είναι αναγκαία η 
αναθεώρηση των εν λόγω καθεστώτων.
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αρσενικά βοοειδή και της πριμοδότησης 
σφαγής. Δεδομένου ότι οι εν μέρει 
συνδεδεμένες ενισχύσεις στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών εισήχθησαν πρόσφατα, 
και μόνο ως μεταβατικό μέτρο, δεν είναι 
αναγκαία η αναθεώρηση των εν λόγω 
καθεστώτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Τροπολογία 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ωστόσο, όσον αφορά τους τομείς 
των θηλαζουσών αγελάδων και των 
αιγοπροβάτων, η διατήρηση ενός 
ελάχιστου επιπέδου γεωργικής 
παραγωγής ενδέχεται να είναι ακόμη 
αναγκαία για τη γεωργική οικονομία 
ορισμένων περιοχών και, ιδιαίτερα, όταν 
οι γεωργοί δεν μπορούν να προσφύγουν σε 
άλλες οικονομικές εναλλακτικές 
δραστηριότητες. Υπό αυτές τις συνθήκες, 
κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να έχουν 
τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη 
συνδεδεμένη στήριξη στο σημερινό 
επίπεδο ή, για τις θηλάζουσες αγελάδες, 
σε χαμηλότερο επίπεδο. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να προβλεφθούν ειδικές 
διατάξεις για την τήρηση των 
απαιτήσεων αναγνώρισης και 
καταγραφής που προβλέπονται από τον 

διαγράφεται
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κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, με στόχο 
ιδίως την εξασφάλιση της 
ιχνηλασιμότητας των ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Τροπολογία 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ωστόσο, όσον αφορά τους τομείς των 
θηλαζουσών αγελάδων και των 
αιγοπροβάτων, η διατήρηση ενός 
ελάχιστου επιπέδου γεωργικής παραγωγής 
ενδέχεται να είναι ακόμη αναγκαία για τη 
γεωργική οικονομία ορισμένων περιοχών 
και, ιδιαίτερα, όταν οι γεωργοί δεν 
μπορούν να προσφύγουν σε άλλες 
οικονομικές εναλλακτικές δραστηριότητες. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίνεται σκόπιμο 
τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να 
διατηρήσουν τη συνδεδεμένη στήριξη στο 
σημερινό επίπεδο ή, για τις θηλάζουσες 
αγελάδες, σε χαμηλότερο επίπεδο. Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για την τήρηση των 
απαιτήσεων αναγνώρισης και 
καταγραφής που προβλέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(31) Ωστόσο, η διατήρηση ενός ελάχιστου 
επιπέδου γεωργικής παραγωγής ενδέχεται 
να είναι ακόμη αναγκαία για την 
ισορροπία ορισμένων τομέων και τη 
γεωργική οικονομία ορισμένων περιοχών 
και, ιδιαίτερα, όταν οι γεωργοί δεν 
μπορούν να προσφύγουν σε άλλες 
οικονομικές εναλλακτικές δραστηριότητες. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίνεται σκόπιμο 
τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να 
διατηρήσουν τη συνδεδεμένη στήριξη στο 
σημερινό επίπεδο
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Συμβουλίου  και από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου , με στόχο 
ιδίως την εξασφάλιση της 
ιχνηλασιμότητας των ζώων.

Or. es

Τροπολογία 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ωστόσο, όσον αφορά τους τομείς των
θηλαζουσών αγελάδων και των 
αιγοπροβάτων, η διατήρηση ενός 
ελάχιστου επιπέδου γεωργικής παραγωγής 
ενδέχεται να είναι ακόμη αναγκαία για τη 
γεωργική οικονομία ορισμένων περιοχών 
και, ιδιαίτερα, όταν οι γεωργοί δεν 
μπορούν να προσφύγουν σε άλλες 
οικονομικές εναλλακτικές δραστηριότητες. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίνεται σκόπιμο 
τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να 
διατηρήσουν τη συνδεδεμένη στήριξη στο 
σημερινό επίπεδο ή, για τις θηλάζουσες 
αγελάδες, σε χαμηλότερο επίπεδο. Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για την τήρηση των 
απαιτήσεων αναγνώρισης και καταγραφής 
που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, με στόχο ιδίως την 
εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των 
ζώων.

(31) Ωστόσο, όσον αφορά τις ζωικές 
παραγωγές και, κατά συνέπεια, την ειδική 
πριμοδότηση για αρσενικά βοοειδή, την 
πριμοδότηση σφαγής  βοοειδών, την 
πριμοδότηση σφαγής βοοειδών πλην των 
μόσχων, την πριμοδότηση θηλαζουσών 
αγελάδων και τις ενισχύσεις για τον τομέα 
των αιγοπροβάτων, η διατήρηση ενός 
ελάχιστου επιπέδου γεωργικής παραγωγής 
ενδέχεται να είναι ακόμη αναγκαία για τη 
γεωργική οικονομία ορισμένων περιοχών 
και, ιδιαίτερα, όταν οι γεωργοί δεν 
μπορούν να προσφύγουν σε άλλες 
οικονομικές εναλλακτικές δραστηριότητες. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίνεται σκόπιμο 
τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να 
διατηρήσουν τη συνδεδεμένη στήριξη στο 
σημερινό επίπεδο ή, για τις θηλάζουσες 
αγελάδες και τα αιγοπρόβατα, σε 
χαμηλότερο επίπεδο. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να προβλεφθούν ειδικές 
διατάξεις για την τήρηση των απαιτήσεων 
αναγνώρισης και καταγραφής που 
προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, με στόχο ιδίως την 
εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των 
ζώων.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.

Τροπολογία 214
Kyösti Virrankoski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ωστόσο, όσον αφορά τους τομείς των 
θηλαζουσών αγελάδων και των 
αιγοπροβάτων, η διατήρηση ενός 
ελάχιστου επιπέδου γεωργικής παραγωγής 
ενδέχεται να είναι ακόμη αναγκαία για τη 
γεωργική οικονομία ορισμένων περιοχών 
και, ιδιαίτερα, όταν οι γεωργοί δεν 
μπορούν να προσφύγουν σε άλλες 
οικονομικές εναλλακτικές 
δραστηριότητες. Υπό αυτές τις συνθήκες, 
κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να έχουν 
τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη 
συνδεδεμένη στήριξη στο σημερινό 
επίπεδο ή, για τις θηλάζουσες αγελάδες, σε 
χαμηλότερο επίπεδο. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να προβλεφθούν ειδικές 
διατάξεις για την τήρηση των απαιτήσεων 
αναγνώρισης και καταγραφής που 
προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/200414 του 
Συμβουλίου, με στόχο ιδίως την 
εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των 
ζώων.

(31) Όσον αφορά την πριμοδότηση για 
θηλάζουσες αγελάδες, την ειδική 
πριμοδότηση για αρσενικά βοοειδή, την 
πριμοδότηση σφαγής για μόσχους  και 
τον τομέα των αιγοπροβάτων, η διατήρηση 
ενός ελάχιστου επιπέδου γεωργικής 
παραγωγής ενδέχεται να είναι ακόμη 
αναγκαία για την ισορροπία μεταξύ 
τομέων και για τη γεωργική οικονομία 
ορισμένων περιοχών και, ιδιαίτερα, όταν οι 
γεωργοί δεν μπορούν να προσφύγουν σε 
άλλες οικονομικές εναλλακτικές 
δραστηριότητες. Υπό αυτές τις συνθήκες, 
κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να έχουν 
τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη 
συνδεδεμένη στήριξη στο σημερινό 
επίπεδο ή, για τις θηλάζουσες αγελάδες, 
την πριμοδότηση για αρσενικά βοοειδή 
και την πριμοδότηση σφαγής για 
μόσχους, σε χαμηλότερο επίπεδο. Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για την τήρηση των 
απαιτήσεων αναγνώρισης και καταγραφής 
που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
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Συμβουλίου, με στόχο ιδίως την 
εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των 
ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.

Τροπολογία 215
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31a) Απαιτούνται ειδικά μέτρα για την 
υποστήριξη του τομέα των προβάτων της 
ΕΕ, ο οποίος βρίσκεται σε μαρασμό· Θα 
πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή οι 
συστάσεις που περιλαμβάνονται στο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με το 
μέλλον του τομέα των αιγοπροβάτων 
στην Ευρώπη1.

Or. en

Τροπολογία 216
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη (32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 

1 Εγκριθέντα κείμενα P6_TA(2008)0310
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να χρησιμοποιούν έως το 10% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για 
την άμβλυνση των συνεπειών της 
σταδιακής κατάργησης των 
ποσοστώσεων γάλακτος και της 
αποσύνδεσης της στήριξης σε ιδιαίτερα 
ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου ότι η 
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων 
αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, 
ενδείκνυται να δοθεί η δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να συνεισφέρουν στα 
ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι γεωργοί 
για την ασφάλιση των καλλιεργειών 
καθώς και στη χρηματοδότηση των 
οικονομικών αποζημιώσεων για 
ορισμένες απώλειες σε περίπτωση 
ασθένειας ζώων ή φυτών. Με σκοπό την 
τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της 
Κοινότητας, οι πόροι που ενδέχεται να 
χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε μέτρο 
συνδεδεμένης στήριξης πρέπει να 
περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο. Οι 
όροι που διέπουν τις χρηματοδοτικές 
συνεισφορές για την ασφάλιση των
καλλιεργειών και τις αποζημιώσεις για 
ασθένειες ζώων ή φυτών πρέπει να 
καθοριστούν αναλόγως.

να χρησιμοποιούν έως το 5% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης για ασφάλιση και 
αμοιβαία κεφάλαια. Δεδομένου ότι η 
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων 
αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, 
ενδείκνυται να δοθεί η δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να συνεισφέρουν στα 
ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι γεωργοί 
για την ασφάλιση των καλλιεργειών 
καθώς και στη χρηματοδότηση των 
οικονομικών αποζημιώσεων για 
ορισμένες  άμεσες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Οι 
όροι που διέπουν τις χρηματοδοτικές 
συνεισφορές για την ασφάλιση των 
καλλιεργειών και τις αποζημιώσεις για 
ασθένειες ζώων ή φυτών πρέπει να 
καθοριστούν αναλόγως. Επιπλέον θα 
χρειαστεί νέα νομοθεσία που να 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν 
προγράμματα επιμερισμού του κόστους 
για γεωργούς, για την αντιμετώπιση των 
δαπανών που απορρέουν από την έξαρση 
μεταδοτικών επιζωοτιών·  Η νέα 
νομοθεσία θα ορίσει κοινό πλαίσιο εντός 
του οποίου τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν τα προγράμματα 
επιμερισμού του κόστους. Ο στόχος της 
νέας νομοθεσίας θα είναι η εξάλειψη της 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ 
γεωργών από διαφορετικά κράτη μέλη, η 
οποία οφείλεται σε διαφορές στις εθνικές 
δημόσιες συνεισφορές στην αντιμετώπιση 
των δαπανών που απορρέουν από την 
έξαρση μεταδοτικών επιζωοτιών.  Η νέα 
νομοθεσία θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνει τους γεωργούς να 
ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο της 
μετάδοσης και εξάπλωσης μεταδοτικών
επιζωοτιών. Κράτη μέλη τα οποία έχουν 
ήδη προγράμματα επιμερισμού του 
κόστους για τους γεωργούς τους, θα 
πρέπει να τροποποιήσουν τα 
προγράμματα αυτά για να διασφαλίσουν 
τη συμβατότητά τους με το κοινό 
πλαίσιο.
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Τροπολογία 217
Neil Parish

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν έως το 10% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο 
επίπεδο. Οι όροι που διέπουν τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 
ασφάλιση των καλλιεργειών και τις 
αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή φυτών 
πρέπει να καθοριστούν αναλόγως.

(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν έως το 5% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος . 
Δεδομένου ότι η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων αποκτά όλο και 
μεγαλύτερη σημασία, ενδείκνυται να δοθεί 
η δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο 
επίπεδο. Οι όροι που διέπουν τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 
ασφάλιση των καλλιεργειών και τις 
αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή φυτών 
πρέπει να καθοριστούν αναλόγως. 
Οιοδήποτε μέτρο της φύσης αυτής πρέπει 
να θεωρηθεί ως προσωρινό μέτρο που 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
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αναπροσαρμοστούν στην πλήρη 
αποσύνδεση και σε μια περισσότερο 
προσανατολισμένη προς την αγορά 
πολιτική, και η εφαρμογή του πρέπει, ως 
εκ τούτου, να ολοκληρωθεί πριν από το 
τέλος του 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.

Τροπολογία 218
Lutz Goepel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν έως το 10 % των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 

(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν έως το 12 % των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να συνεισφέρουν στα 
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συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο 
επίπεδο. Οι όροι που διέπουν τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 
ασφάλιση των καλλιεργειών και τις 
αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή 
φυτών πρέπει να καθοριστούν αναλόγως.

ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι γεωργοί 
για την ασφάλιση των καλλιεργειών καθώς 
και στη χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο 
επίπεδο. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.
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(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν έως το 10% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 

(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν έως το 10% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Το ποσοστό 
αυτό θα πρέπει να αυξηθεί σε 15% για τα 
νέα κράτη μέλη που δεν επωφελούνται
από τις άμεσες πληρωμές της τάξης του 
100%, ώστε να μπορέσουν να 
συγκεντρώσουν τα κατάλληλα κεφάλαια.
Η στήριξη αυτή αναμένεται ότι θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη να 
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κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο 
επίπεδο. Οι όροι που διέπουν τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 
ασφάλιση των καλλιεργειών και τις 
αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή 
φυτών πρέπει να καθοριστούν αναλόγως.

αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικά 
προβλήματα και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και την εμπορία των γεωργικών 
προϊόντων. Ενδείκνυται επίσης να 
διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο 
επίπεδο. 

Or. ro

Αιτιολόγηση

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru
cei cu phasing in.

Τροπολογία 220
Kyösti Virrankoski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
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(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη (32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
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να χρησιμοποιούν έως το 10% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο 
επίπεδο. Οι όροι που διέπουν τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 
ασφάλιση των καλλιεργειών και τις 
αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή φυτών 
πρέπει να καθοριστούν αναλόγως.

να χρησιμοποιούν έως το 15% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο 
επίπεδο. Οι όροι που διέπουν τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 
ασφάλιση των καλλιεργειών και τις 
αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή φυτών 
πρέπει να καθοριστούν αναλόγως.

Or. en
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(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη (32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
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να χρησιμοποιούν έως το 10% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης 
στήριξης πρέπει να περιορίζονται σε 
κατάλληλο επίπεδο. Οι όροι που διέπουν 
τις χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 
ασφάλιση των καλλιεργειών και τις 
αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή 
φυτών πρέπει να καθοριστούν αναλόγως.

να χρησιμοποιούν έως το 20% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. 

Or. es
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να χρησιμοποιούν έως το 10% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο 
επίπεδο. Οι όροι που διέπουν τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 
ασφάλιση των καλλιεργειών και τις 
αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή φυτών 
πρέπει να καθοριστούν αναλόγως.

να χρησιμοποιούν έως το 10% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες  και καθορισμένες 
περιπτώσεις. Η στήριξη αυτή αναμένεται 
ότι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικά 
προβλήματα και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και την εμπορία των γεωργικών 
προϊόντων. Ενδείκνυται επίσης να 
διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο 
επίπεδο. Οι όροι που διέπουν τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 
ασφάλιση των καλλιεργειών και τις 
αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή φυτών 
πρέπει να καθοριστούν αναλόγως. 
Οιαδήποτε μέτρα της φύσης αυτής πρέπει 
να θεωρηθούν ως προσωρινά μέτρα που 
επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
αναπροσαρμοστούν στην πλήρη 
αποσύνδεση και σε μια περισσότερο 
προσανατολισμένη προς την αγορά 
πολιτική, και η εφαρμογή τους πρέπει, ως 
εκ τούτου, να ολοκληρωθεί πριν από το 
τέλος του 2013.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.

Τροπολογία 223
Stéphane Le Foll

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν έως το 10% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο 
επίπεδο. Οι όροι που διέπουν τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 

(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν έως το 10% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων.Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της αποσύνδεσης 
της στήριξης σε ιδιαίτερα ευαίσθητους 
τομείς. Δεδομένου ότι η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων αποκτά όλο και 
μεγαλύτερη σημασία, ενδείκνυται να δοθεί 
η δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο 
επίπεδο. Οι όροι που διέπουν τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 
ασφάλιση των καλλιεργειών και τις 
αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή φυτών 
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ασφάλιση των καλλιεργειών και τις 
αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή φυτών 
πρέπει να καθοριστούν αναλόγως.

πρέπει να καθοριστούν αναλόγως.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.

Τροπολογία 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Δεδομένου ότι η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων αποκτά όλο και 
μεγαλύτερη σημασία, ενδείκνυται να 
δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την γεωργική 
ασφάλιση καθώς και στη χρηματοδότηση 
των οικονομικών αποζημιώσεων για 
ορισμένες οικονομικές ζημίες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.
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Τροπολογία 225
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32 α) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να εγκρίνουν ειδικά μέτρα 
υποστήριξης για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που απορρέουν από τον 
"έλεγχο της υγείας" της ΚΑΠ.

Or. de

Τροπολογία 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης βασίζονταν 
σε ποσά αναφοράς των άμεσων 
ενισχύσεων που είχαν χορηγηθεί στο 
παρελθόν ή σε περιφερειοποιημένα ποσά 
ανά εκτάριο. Οι γεωργοί των νέων κρατών 
μελών δεν έλαβαν κοινοτικές άμεσες 
ενισχύσεις και δεν είχαν ιστορικές 
αναφορές για τα ημερολογιακά έτη 2000, 
2001 και 2002. Για το λόγο αυτό, ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
προέβλεπε ότι στα νέα κράτη το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης θα βασιζόταν σε 
περιφερειοποιημένα ποσά ανά εκτάριο. 
Μερικά χρόνια μετά την προσχώρηση των 
νέων κρατών μελών στην Κοινότητα, 
ωστόσο, μπορεί να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο της χρήσης των περιόδων 
αναφοράς για τα νέα κράτη μέλη τα οποία 
δεν εντάχθηκαν ακόμη στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης. Προκειμένου να 

(33) Οι άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης βασίζονταν 
σε ποσά αναφοράς των άμεσων 
ενισχύσεων που είχαν χορηγηθεί στο 
παρελθόν ή σε περιφερειοποιημένα ποσά 
ανά εκτάριο. Οι γεωργοί των νέων κρατών 
μελών δεν έλαβαν κοινοτικές άμεσες 
ενισχύσεις και δεν είχαν ιστορικές 
αναφορές για τα ημερολογιακά έτη 2000, 
2001 και 2002. Για το λόγο αυτό, ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
προέβλεπε ότι στα νέα κράτη το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης θα βασιζόταν σε 
περιφερειοποιημένα ποσά ανά εκτάριο. 
Μερικά χρόνια μετά την προσχώρηση των 
νέων κρατών μελών στην Κοινότητα, 
ωστόσο, και σε περίπτωση που 
εμφανιστούν αδικαιολόγητες ανισότητες 
στην κατανομή των άμεσων ενισχύσεων, 
πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
καθιερωθεί από το 2014 πάγιος 
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διευκολυνθεί η μετάβαση στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και, ιδίως, να 
αποφευχθεί η υποβολή κερδοσκοπικών 
αιτήσεων, κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί 
στα νέα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη, για 
τον υπολογισμό των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενιαίας ενίσχυσης, τις περιοχές στις 
οποίες χορηγήθηκε στήριξη στο πλαίσιο 
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

συντελεστής ενίσχυσης σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.

Τροπολογία 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Βάσει της περιφερειοποιημένης 
επιλογής για το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, τα νέα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογής της 
αξίας των δικαιωμάτων ανά εκτάριο με 
βάση αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση μεταξύ 
γεωργών και να αποφευχθούν στρεβλώσεις 
στην αγορά.

διαφράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.
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Τροπολογία 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης 
και η εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία 
στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, το 2003 
διάφοροι λόγοι επέβαλαν τη διατήρηση της 
ειδικής στήριξης για ορισμένες 
καλλιέργειες. Από την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη της κατάστασης 
της αγοράς προκύπτει ότι τα καθεστώτα τα 
οποία δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης το 2003 μπορούν 
σήμερα να ενταχθούν στο εν λόγω 
καθεστώς για την προώθηση μιας 
αειφόρου γεωργίας περισσότερο 
προσανατολισμένης στην αγορά. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τον τομέα του 
ελαιολάδου, στον οποίο εφαρμόστηκε 
μόνον οριακή αποσύνδεση. Ισχύει επίσης 
για τις ενισχύσεις στους τομείς του 
σκληρού σιταριού, των πρωτεϊνούχων 
σπόρων, του ρυζιού, του αμύλου 
γεωμήλων και των καρπών με κέλυφος, 
στους οποίους η φθίνουσα 
αποτελεσματικότητα των εναπομενουσών 
συνδεδεμένων ενισχύσεων υποστηρίζει 
την επιλογή της αποσύνδεσης. Στην 
περίπτωση του λίνου ενδείκνυται επίσης 
να καταργηθεί η στήριξη στη μεταποίηση 
και να ενταχθούν τα σχετικά ποσά στο 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Όσον αφορά 
το ρύζι, τις αποξηραμένες χορτονομές, το 
άμυλο γεωμήλων και το λίνο πρέπει να 
προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το 
δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στην 

(36) Η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης 
και η εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία 
στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, το 2003 
διάφοροι λόγοι επέβαλαν τη διατήρηση της 
ειδικής στήριξης για ορισμένες 
καλλιέργειες. Από την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη της κατάστασης 
της αγοράς προκύπτει ότι τα καθεστώτα τα 
οποία δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης το 2003 θα μπορούσαν
σήμερα να ενταχθούν, κατ' επιλογήν του 
κράτους μέλους, στο εν λόγω καθεστώς 
για την προώθηση μιας αειφόρου γεωργίας 
περισσότερο προσανατολισμένης στην 
αγορά. 
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αποσυνδεδεμένη στήριξη. Όσον αφορά 
τους καρπούς με κέλυφος, είναι σκόπιμο 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εξακολουθήσουν να καταβάλλουν το 
εθνικό μερίδιο της ενίσχυσης κατά τρόπο 
συνδεδεμένο ώστε να μετριαστούν οι 
επιπτώσεις της αποσύνδεσης.

Or. es

Τροπολογία 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης 
και η εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία 
στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, το 2003 
διάφοροι λόγοι επέβαλαν τη διατήρηση της 
ειδικής στήριξης για ορισμένες 
καλλιέργειες. Από την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη της κατάστασης
της αγοράς προκύπτει ότι τα καθεστώτα τα 
οποία δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης το 2003 μπορούν 
σήμερα να ενταχθούν στο εν λόγω 
καθεστώς για την προώθηση μιας 
αειφόρου γεωργίας περισσότερο 
προσανατολισμένης στην αγορά. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τον τομέα του 
ελαιολάδου, στον οποίο εφαρμόστηκε 
μόνον οριακή αποσύνδεση. Ισχύει επίσης 
για τις ενισχύσεις στους τομείς του 
σκληρού σιταριού, των πρωτεϊνούχων 
σπόρων, του ρυζιού, του αμύλου 
γεωμήλων και των καρπών με κέλυφος, 
στους οποίους η φθίνουσα 
αποτελεσματικότητα των εναπομενουσών 
συνδεδεμένων ενισχύσεων υποστηρίζει την 

(36) Η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης 
και η εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία 
στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, το 2003 
διάφοροι λόγοι επέβαλαν τη διατήρηση της 
ειδικής στήριξης για ορισμένες 
καλλιέργειες. Από την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη της κατάστασης 
της αγοράς προκύπτει ότι τα καθεστώτα τα 
οποία δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης το 2003 μπορούν 
σήμερα να ενταχθούν στο εν λόγω 
καθεστώς για την προώθηση μιας 
αειφόρου γεωργίας περισσότερο 
προσανατολισμένης στην αγορά. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τον τομέα του 
ελαιολάδου, στον οποίο εφαρμόστηκε 
μόνον οριακή αποσύνδεση. Ισχύει επίσης 
για τις ενισχύσεις στους τομείς του 
σκληρού σιταριού, του ρυζιού, του αμύλου 
γεωμήλων και των καρπών με κέλυφος, 
στους οποίους η φθίνουσα 
αποτελεσματικότητα των εναπομενουσών 
συνδεδεμένων ενισχύσεων υποστηρίζει την 
επιλογή της αποσύνδεσης. Όσον αφορά το 
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επιλογή της αποσύνδεσης. Στην 
περίπτωση του λίνου ενδείκνυται επίσης 
να καταργηθεί η στήριξη στη μεταποίηση 
και να ενταχθούν τα σχετικά ποσά στο 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.  Όσον 
αφορά το ρύζι, τις αποξηραμένες 
χορτονομές, το άμυλο γεωμήλων και το 
λίνο πρέπει να προβλεφθεί μια μεταβατική 
περίοδος προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στην 
αποσυνδεδεμένη στήριξη. Όσον αφορά 
τους καρπούς με κέλυφος, είναι σκόπιμο 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εξακολουθήσουν να καταβάλλουν το 
εθνικό μερίδιο της ενίσχυσης κατά τρόπο 
συνδεδεμένο ώστε να μετριαστούν οι 
επιπτώσεις της αποσύνδεσης.

άμυλο γεωμήλων και το λίνο πρέπει να 
προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το 
δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στην 
αποσυνδεδεμένη στήριξη. Όσον αφορά 
τους καρπούς με κέλυφος, είναι σκόπιμο 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εξακολουθήσουν να καταβάλλουν το 
εθνικό μερίδιο της ενίσχυσης κατά τρόπο 
συνδεδεμένο ώστε να μετριαστούν οι 
επιπτώσεις της αποσύνδεσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Τροπολογία 230
Bernadette Bourzai

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης 
και η εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία 
στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, το 2003 
διάφοροι λόγοι επέβαλαν τη διατήρηση της 
ειδικής στήριξης για ορισμένες 

(36) Η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης 
και η εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία 
στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, το 2003 
διάφοροι λόγοι επέβαλαν τη διατήρηση της 
ειδικής στήριξης για ορισμένες 
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καλλιέργειες. Από την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη της κατάστασης 
της αγοράς προκύπτει ότι τα καθεστώτα τα 
οποία δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης το 2003 μπορούν 
σήμερα να ενταχθούν στο εν λόγω 
καθεστώς για την προώθηση μιας 
αειφόρου γεωργίας περισσότερο 
προσανατολισμένης στην αγορά. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τον τομέα του 
ελαιολάδου, στον οποίο εφαρμόστηκε 
μόνον οριακή αποσύνδεση. Ισχύει επίσης 
για τις ενισχύσεις στους τομείς του 
σκληρού σιταριού, των πρωτεϊνούχων 
σπόρων, του ρυζιού, του αμύλου 
γεωμήλων και των καρπών με κέλυφος, 
στους οποίους η φθίνουσα 
αποτελεσματικότητα των εναπομενουσών 
συνδεδεμένων ενισχύσεων υποστηρίζει την 
επιλογή της αποσύνδεσης. Στην 
περίπτωση του λίνου ενδείκνυται επίσης 
να καταργηθεί η στήριξη στη μεταποίηση 
και να ενταχθούν τα σχετικά ποσά στο 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.  Όσον 
αφορά το ρύζι, τις αποξηραμένες 
χορτονομές, το άμυλο γεωμήλων και το 
λίνο πρέπει να προβλεφθεί μια μεταβατική 
περίοδος προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στην 
αποσυνδεδεμένη στήριξη. Όσον αφορά
τους καρπούς με κέλυφος, είναι σκόπιμο 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εξακολουθήσουν να καταβάλλουν το 
εθνικό μερίδιο της ενίσχυσης κατά τρόπο 
συνδεδεμένο ώστε να μετριαστούν οι 
επιπτώσεις της αποσύνδεσης.

καλλιέργειες. Από την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη της κατάστασης 
της αγοράς προκύπτει ότι τα καθεστώτα τα 
οποία δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης το 2003 μπορούν 
σήμερα να ενταχθούν στο εν λόγω 
καθεστώς για την προώθηση μιας 
αειφόρου γεωργίας περισσότερο 
προσανατολισμένης στην αγορά. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τον τομέα του 
ελαιολάδου, στον οποίο εφαρμόστηκε 
μόνον οριακή αποσύνδεση. Ισχύει επίσης 
για τις ενισχύσεις στους τομείς του 
σκληρού σιταριού, του ρυζιού, και του 
αμύλου γεωμήλων, στους οποίους η 
φθίνουσα αποτελεσματικότητα των 
εναπομενουσών συνδεδεμένων ενισχύσεων 
υποστηρίζει την επιλογή της αποσύνδεσης. 
Όσον αφορά το ρύζι, το άμυλο γεωμήλων 
και το λίνο πρέπει να προβλεφθεί μια 
μεταβατική περίοδος προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ομαλότερη 
μετάβαση στην αποσυνδεδεμένη στήριξη. 
Όσον αφορά τους καρπούς με κέλυφος, 
είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν το 
εθνικό μερίδιο της ενίσχυσης κατά τρόπο 
συνδεδεμένο ώστε να μετριαστούν οι 
επιπτώσεις της αποσύνδεσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
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européennes et traverse encore une situation délicate.

Τροπολογία 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης 
και η εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία 
στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, το 2003 
διάφοροι λόγοι επέβαλαν τη διατήρηση της 
ειδικής στήριξης για ορισμένες 
καλλιέργειες. Από την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη της κατάστασης 
της αγοράς προκύπτει ότι τα καθεστώτα τα 
οποία δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης το 2003 μπορούν 
σήμερα να ενταχθούν στο εν λόγω 
καθεστώς για την προώθηση μιας 
αειφόρου γεωργίας περισσότερο 
προσανατολισμένης στην αγορά. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τον τομέα του 
ελαιολάδου, στον οποίο εφαρμόστηκε 
μόνον οριακή αποσύνδεση. Ισχύει επίσης 
για τις ενισχύσεις στους τομείς του 
σκληρού σιταριού, των πρωτεϊνούχων 
σπόρων, του ρυζιού, του αμύλου 
γεωμήλων και των καρπών με κέλυφος, 
στους οποίους η φθίνουσα 
αποτελεσματικότητα των εναπομενουσών 
συνδεδεμένων ενισχύσεων υποστηρίζει την 
επιλογή της αποσύνδεσης. Στην περίπτωση 
του λίνου ενδείκνυται επίσης να 
καταργηθεί η στήριξη στη μεταποίηση και 
να ενταχθούν τα σχετικά ποσά στο 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.  Όσον αφορά 
το ρύζι, τις αποξηραμένες χορτονομές, το 
άμυλο γεωμήλων και το λίνο πρέπει να 
προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος 

(36) Η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης 
και η εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία 
στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, το 2003 
διάφοροι λόγοι επέβαλαν τη διατήρηση της 
ειδικής στήριξης για ορισμένες 
καλλιέργειες. Από την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη της κατάστασης 
της αγοράς προκύπτει ότι τα καθεστώτα τα 
οποία δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης το 2003 μπορούν 
σήμερα να ενταχθούν στο εν λόγω 
καθεστώς για την προώθηση μιας 
αειφόρου γεωργίας περισσότερο 
προσανατολισμένης στην αγορά. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τον τομέα του 
ελαιολάδου, στον οποίο εφαρμόστηκε 
μόνον οριακή αποσύνδεση. Ισχύει επίσης 
για τις ενισχύσεις στους τομείς του 
σκληρού σιταριού, των πρωτεϊνούχων 
σπόρων, του ρυζιού και του αμύλου 
γεωμήλων, στους οποίους η φθίνουσα 
αποτελεσματικότητα των εναπομενουσών 
συνδεδεμένων ενισχύσεων υποστηρίζει την 
επιλογή της αποσύνδεσης. Στην περίπτωση 
του λίνου ενδείκνυται επίσης να 
καταργηθεί η στήριξη στη μεταποίηση και 
να ενταχθούν τα σχετικά ποσά στο 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Όσον αφορά 
το ρύζι, τις αποξηραμένες χορτονομές, το 
άμυλο γεωμήλων και το λίνο πρέπει να 
προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το 
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προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το 
δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στην 
αποσυνδεδεμένη στήριξη. Όσον αφορά 
τους καρπούς με κέλυφος, είναι σκόπιμο 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εξακολουθήσουν να καταβάλλουν το 
εθνικό μερίδιο της ενίσχυσης κατά τρόπο 
συνδεδεμένο ώστε να μετριαστούν οι 
επιπτώσεις της αποσύνδεσης.

δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στην 
αποσυνδεδεμένη στήριξη. Όσον αφορά 
τους καρπούς με κέλυφος, είναι σκόπιμο 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εξακολουθήσουν να καταβάλλουν το 
εθνικό μερίδιο της ενίσχυσης κατά τρόπο 
συνδεδεμένο ώστε να μετριαστούν οι 
επιπτώσεις της αποσύνδεσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Τροπολογία 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Λόγω της ένταξης των νέων 
καθεστώτων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθεί ο 
υπολογισμός του νέου επιπέδου της 
ατομικής εισοδηματικής στήριξης στο 
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος. Στην 
περίπτωση των καρπών με κέλυφος, του 
αμύλου γεωμήλων, του λίνου και της 
αποξηραμένης χορτονομής, η σχετική 
αύξηση πρέπει να χορηγηθεί με βάση τη 
στήριξη που έλαβαν οι γεωργοί κατά τα 
πλέον πρόσφατα έτη. Εντούτοις, στην 
περίπτωση της ένταξης των ενισχύσεων 
οι οποίες μέχρι σήμερα εξαιρούνταν εν 
μέρει από το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, ενδείκνυται να δοθεί στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν τις αρχικές περιόδους 
αναφοράς.

(37) Λόγω της ενδεχόμενης ένταξης των 
νέων καθεστώτων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθεί ο 
υπολογισμός του νέου επιπέδου της 
ατομικής εισοδηματικής στήριξης στο 
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος. 
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Or. es

Τροπολογία 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37)Λόγω της ένταξης των νέων 
καθεστώτων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθεί ο 
υπολογισμός του νέου επιπέδου της 
ατομικής εισοδηματικής στήριξης στο 
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος. Στην 
περίπτωση των καρπών με κέλυφος, του 
αμύλου γεωμήλων, του λίνου και της 
αποξηραμένης χορτονομής, η σχετική 
αύξηση πρέπει να χορηγηθεί με βάση τη 
στήριξη που έλαβαν οι γεωργοί κατά τα 
πλέον πρόσφατα έτη. Εντούτοις, στην 
περίπτωση της ένταξης των ενισχύσεων οι 
οποίες μέχρι σήμερα εξαιρούνταν εν μέρει 
από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, 
ενδείκνυται να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις αρχικές 
περιόδους αναφοράς 

(37) Λόγω της ένταξης των νέων 
καθεστώτων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθεί 
μεταβατική μέθοδος για τον υπολογισμό
του νέου επιπέδου της ατομικής 
εισοδηματικής στήριξης στο πλαίσιο του εν 
λόγω καθεστώτος έως το 2013. Στην 
περίπτωση των καρπών με κέλυφος, του 
αμύλου γεωμήλων και του λίνου, η σχετική 
αύξηση πρέπει να χορηγηθεί με βάση τη 
στήριξη που έλαβαν οι γεωργοί κατά τα 
πλέον πρόσφατα έτη. Εντούτοις, στην 
περίπτωση της ένταξης των ενισχύσεων οι 
οποίες μέχρι σήμερα εξαιρούνταν εν μέρει 
από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, 
ενδείκνυται να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις αρχικές 
περιόδους αναφοράς. Από το 2014 πρέπει να 
καθιερωθεί ενιαίο καθεστώς πάγιων  και 
άμεσων ενισχύσεων σε όλα τα κράτη μέλη

Or. pl

Αιτιολόγηση

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Τροπολογία 234
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Λόγω της ένταξης των νέων 
καθεστώτων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθεί ο 
υπολογισμός του νέου επιπέδου της 
ατομικής εισοδηματικής στήριξης στο 
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος. Στην 
περίπτωση των καρπών με κέλυφος, του 
αμύλου γεωμήλων, του λίνου και της 
αποξηραμένης χορτονομής, η σχετική 
αύξηση πρέπει να χορηγηθεί με βάση τη 
στήριξη που έλαβαν οι γεωργοί κατά τα 
πλέον πρόσφατα έτη. Εντούτοις, στην 
περίπτωση της ένταξης των ενισχύσεων οι 
οποίες μέχρι σήμερα εξαιρούνταν εν μέρει 
από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, 
ενδείκνυται να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις αρχικές 
περιόδους αναφοράς.

(37) Λόγω της ένταξης των νέων 
καθεστώτων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθεί ο 
υπολογισμός του νέου επιπέδου της 
ατομικής εισοδηματικής στήριξης στο 
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος. Στην 
περίπτωση των καρπών με κέλυφος, του 
αμύλου γεωμήλων, του λίνου και της 
αποξηραμένης χορτονομής, η σχετική 
αύξηση πρέπει να χορηγηθεί με βάση τη 
στήριξη που έλαβαν οι γεωργοί κατά τα 
πλέον πρόσφατα έτη ή βάσει των 
ποσοστώσεων παραγωγής των γεωργών 
κατά τα πλέον πρόσφατα έτη.. Εντούτοις, 
στην περίπτωση της ένταξης των 
ενισχύσεων οι οποίες μέχρι σήμερα 
εξαιρούνταν εν μέρει από το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης, ενδείκνυται να δοθεί 
στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν τις αρχικές περιόδους 
αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 235
Bernadette Bourzai

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Λόγω της ένταξης των νέων 
καθεστώτων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθεί ο 
υπολογισμός του νέου επιπέδου της 
ατομικής εισοδηματικής στήριξης στο 
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος. Στην 

(37) Λόγω της ένταξης των νέων 
καθεστώτων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθεί ο 
υπολογισμός του νέου επιπέδου της 
ατομικής εισοδηματικής στήριξης στο 
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος. Στην 
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περίπτωση των καρπών με κέλυφος, του 
αμύλου γεωμήλων, του λίνου και της 
αποξηραμένης χορτονομής, η σχετική 
αύξηση πρέπει να χορηγηθεί με βάση τη 
στήριξη που έλαβαν οι γεωργοί κατά τα 
πλέον πρόσφατα έτη. Εντούτοις, στην 
περίπτωση της ένταξης των ενισχύσεων οι 
οποίες μέχρι σήμερα εξαιρούνταν εν μέρει 
από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, 
ενδείκνυται να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις αρχικές 
περιόδους αναφοράς.

περίπτωση του αμύλου γεωμήλων και του 
λίνου, η σχετική αύξηση πρέπει να 
χορηγηθεί με βάση τη στήριξη που έλαβαν 
οι γεωργοί κατά τα πλέον πρόσφατα έτη. 
Εντούτοις, στην περίπτωση της ένταξης 
των ενισχύσεων οι οποίες μέχρι σήμερα 
εξαιρούνταν εν μέρει από το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης, ενδείκνυται να δοθεί 
στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν τις αρχικές περιόδους 
αναφοράς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Τροπολογία 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Λόγω της ένταξης των νέων 
καθεστώτων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθεί ο 
υπολογισμός του νέου επιπέδου της 
ατομικής εισοδηματικής στήριξης στο 
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος. Στην 
περίπτωση των καρπών με κέλυφος, του 
αμύλου γεωμήλων, του λίνου και της
αποξηραμένης χορτονομής, η σχετική 
αύξηση πρέπει να χορηγηθεί με βάση τη 
στήριξη που έλαβαν οι γεωργοί κατά τα 
πλέον πρόσφατα έτη. Εντούτοις, στην 
περίπτωση της ένταξης των ενισχύσεων οι 
οποίες μέχρι σήμερα εξαιρούνταν εν μέρει 

(37) Λόγω της ένταξης των νέων 
καθεστώτων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθεί ο 
υπολογισμός του νέου επιπέδου της 
ατομικής εισοδηματικής στήριξης στο 
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος. Στην 
περίπτωση του αμύλου γεωμήλων, του 
λίνου και της αποξηραμένης χορτονομής η 
σχετική αύξηση πρέπει να χορηγηθεί με 
βάση τη στήριξη που έλαβαν οι γεωργοί 
κατά τα πλέον πρόσφατα έτη. Εντούτοις, 
στην περίπτωση της ένταξης των 
ενισχύσεων οι οποίες μέχρι σήμερα 
εξαιρούνταν εν μέρει από το καθεστώς 
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από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, 
ενδείκνυται να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις αρχικές 
περιόδους αναφοράς.

ενιαίας ενίσχυσης, ενδείκνυται να δοθεί 
στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν τις αρχικές περιόδους 
αναφοράς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Τροπολογία 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Ενδείκνυται να διαχωρισθεί η 
κατάσταση όσον αφορά τις ενισχύσεις 
στους παραγωγούς καπνού, τομέα στον 
οποίο η εμπειρία συνηγορεί υπέρ της 
παράτασης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
έως το 2013, για να αποφευχθούν 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις σε ορισμένες περιοχές και για 
την καλύτερη προετοιμασία των 
παραγωγών ενόψει της μετάβασης στο 
νέο καθεστώς.

Or. es
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Τροπολογία 238
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 καθιερώθηκε ειδική στήριξη 
για τις ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό 
την υποβοήθηση της ανάπτυξης του 
τομέα. Λαμβανομένων υπόψη των 
πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της 
βιοενέργειας και, ιδίως, της σημαντικής 
ζήτησης τέτοιων προϊόντων στις διεθνείς 
αγορές, και του καθορισμού δεσμευτικών 
στόχων όσον αφορά το μερίδιο της 
βιοενέργειας στα συνολικά καύσιμα έως 
το 2020, δεν υπάρχουν πλέον επαρκείς 
λόγοι για τη χορήγηση ειδικής στήριξης 
στις ενεργειακές καλλιέργειες.

διαγράφεται

Or. ro

Αιτιολόγηση

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.

Τροπολογία 239
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. (38) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
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1782/2003 καθιερώθηκε ειδική στήριξη για 
τις ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό την 
υποβοήθηση της ανάπτυξης του τομέα. 
Λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων 
εξελίξεων στον τομέα της βιοενέργειας 
και, ιδίως, της σημαντικής ζήτησης 
τέτοιων προϊόντων στις διεθνείς αγορές, 
και του καθορισμού δεσμευτικών στόχων 
όσον αφορά το μερίδιο της βιοενέργειας 
στα συνολικά καύσιμα έως το 2020, δεν 
υπάρχουν πλέον επαρκείς λόγοι για τη 
χορήγηση ειδικής στήριξης στις 
ενεργειακές καλλιέργειες

1782/2003 καθιερώθηκε ειδική στήριξη για 
τις ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό την 
υποβοήθηση της ανάπτυξης του τομέα. 
Λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων 
εξελίξεων στον τομέα της βιοενέργειας 
και, ιδίως, της σημαντικής ζήτησης 
τέτοιων προϊόντων στις διεθνείς αγορές, 
και του καθορισμού δεσμευτικών στόχων 
όσον αφορά το μερίδιο της βιοενέργειας 
στα συνολικά καύσιμα έως το 2020, δεν 
υπάρχουν πλέον επαρκείς λόγοι για τη 
χορήγηση συνδεδεμένης στήριξης στις 
ενεργειακές καλλιέργειες Τα σχετικά ποσά 
θα πρέπει, ως εκ τούτου, να μεταφέρονται 
μελλοντικά στο καθεστώς της ενιαίας 
ενίσχυσης.

Or. de

Τροπολογία 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Η πράξη προσχώρησης της Τσεχικής 
Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, 
της Λετονίας, της Λιθουανίας, της 
Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, 
της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και η 
πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και 
της Ρουμανίας προβλέπουν ότι οι γεωργοί 
των νέων κρατών μελών θα λαμβάνουν 
άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο ενός 
μηχανισμού σταδιακής εισαγωγής. 

(41) Η πράξη προσχώρησης της Τσεχικής 
Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, 
της Λετονίας, της Λιθουανίας, της 
Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, 
της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και η 
πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και 
της Ρουμανίας προβλέπουν ότι οι γεωργοί 
των νέων κρατών μελών θα λαμβάνουν 
άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο ενός 
μηχανισμού σταδιακής εισαγωγής  Οι 
ενισχύσεις αυτές πρέπει να υπολογίζονται 
βάσει ενιαίου, πάγιου συντελεστή σε όλα 
τα κράτη μέλη.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Τροπολογία 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Λόγω της σταδιακής εισαγωγής των 
άμεσων ενισχύσεων στα νέα κράτη μέλη, 
οι πράξεις προσχώρησης προβλέπουν ένα 
πλαίσιο ώστε τα νέα κράτη μέλη να έχουν 
την ευχέρεια να καταβάλλουν 
συμπληρωματικές εθνικές άμεσες 
χορηγήσεις. Πρέπει να καθοριστούν οι 
όροι για τη χορήγηση αυτών των 
ενισχύσεων

(44) Λόγω της σταδιακής εισαγωγής των 
άμεσων ενισχύσεων στα νέα κράτη μέλη, 
οι πράξεις προσχώρησης προβλέπουν ένα 
πλαίσιο ώστε τα νέα κράτη μέλη να έχουν 
την ευχέρεια να καταβάλλουν 
συμπληρωματικές εθνικές άμεσες 
χορηγήσεις.  Οι συμπληρωματικές αυτές 
ενισχύσεις πρέπει να καταργηθούν, και οι 
νέες ενισχύσεις πρέπει να υπολογίζονται 
βάσει του ενιαίου, πάγιου συντελεστή σε 
όλα τα κράτη μέλη.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Τροπολογία 242
Giovanna Corda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50α) Δεδομένων των πρόσφατων 
αναταράξεων της παγκόσμιας αγοράς 
που κλόνισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν μέσα 
για την καλύτερη ισορροπία της αγοράς, 
αλλά το κυριότερο, για να εξασφαλισθεί 
ότι κάθε άνθρωπος μπορούν να τρέφεται 
αξιοπρεπώς.  Επιπλέον, δεδομένου ότι οι 
εις βάθος γνώσεις της Ένωσης στον 
τομέα της γεωργικής πολιτικής πρέπει να 
μεταδοθούν στις λιγότερο αναπτυγμένες 
χώρες, ώστε να ενισχύσουν την παραγωγή 
τους και να θωρακισθούν έναντι των 
αναταράξεων της αγοράς, θα ήταν 
σκόπιμο να θεσπισθεί μια πραγματική 
πολιτική ανταλλαγών με τους αγρότες 
των χωρών αυτών, ώστε να 
συμπεριληφθούν στα προγράμματα 
κατάρτισης της Ένωσης.  Για το σκοπό 
αυτό, επομένως, είναι σημαντικό να 
αυξηθεί η παγκόσμια προσφορά, με την 
προώθηση μιας ανταγωνιστικής και 
φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας.

Or. fr
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