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Τροπολογία 111
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη γεωργία και τους καταναλωτές είναι επιθυμητό σε μια ελεύθερη και προσανατολισμένη 
προς την οικονομία της αγοράς Ευρώπη να απελευθερωθεί η γεωργία από την κρατική 
τροφοδοσία και κηδεμονία. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατορθώνει να ακολουθήσει 
αυτόν τον δρόμο με την πρότασή της και να μειώσει συστηματικά τις επιδοτήσεις. Αντιθέτως, 
μάλλον διογκώνονται με γραφειοκρατικό τρόπο οι υφιστάμενες δομές δημιουργώντας 
παράλληλα πρόσθετο κόστος για τους αιτούντες και τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα 
το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών 
προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, 
τους φυσικούς πόρους και το έδαφος»
ορίζει τις δυνητικές προκλήσεις, τους 
στόχους και κατευθύνσεις για την Κοινή 
Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2013.
Λαμβάνοντας υπόψη τον διάλογο σχετικά 
με την ανακοίνωση, η ΚΓΠ πρέπει να 
μεταρρυθμιστεί με έναρξη ισχύος την 1η 
Ιανουαρίου 2014. Η μεταρρύθμιση αυτή 

(1) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα 
το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών 
προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, 
τους φυσικούς πόρους και το έδαφος»
ορίζει τις δυνητικές προκλήσεις, τους 
στόχους και κατευθύνσεις για την Κοινή 
Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2013.
Λαμβάνοντας υπόψη τον διάλογο σχετικά 
με την ανακοίνωση, η ΚΓΠ πρέπει να 
μεταρρυθμιστεί με έναρξη ισχύος την 1η 
Ιανουαρίου 2014. Η μεταρρύθμιση αυτή 
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πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις κύριες 
νομοθετικές πράξεις της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 
19ης Ιανουαρίου 2009, για τη θέσπιση 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης των γεωργών στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) 
αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της 
μεταρρύθμισης αυτής, είναι αναγκαία η
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 και η αντικατάστασή του με νέο 
κείμενο. Η μεταρρύθμιση πρέπει επίσης, 
στο μέτρο του δυνατού, να εξορθολογίσει 
και να απλουστεύσει τις διατάξεις.

πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις κύριες 
νομοθετικές πράξεις της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 
19ης Ιανουαρίου 2009, για τη θέσπιση 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης των γεωργών στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) 
αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Η 
μεταρρύθμιση πρέπει να εξορθολογίσει και 
να απλουστεύσει τις διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 113
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα 
το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών 
προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, 
τους φυσικούς πόρους και το έδαφος»
ορίζει τις δυνητικές προκλήσεις, τους 
στόχους και κατευθύνσεις για την Κοινή 
Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2013.
Λαμβάνοντας υπόψη τον διάλογο σχετικά 
με την ανακοίνωση, η ΚΓΠ πρέπει να 
μεταρρυθμιστεί με έναρξη ισχύος την 1η 

(1) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα 
το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών 
προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, 
τους φυσικούς πόρους και το έδαφος»
ορίζει τις δυνητικές προκλήσεις, τους 
στόχους και κατευθύνσεις για την Κοινή 
Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2013.
Λαμβάνοντας υπόψη τον διάλογο σχετικά 
με την ανακοίνωση, η ΚΓΠ πρέπει να 
μεταρρυθμιστεί με έναρξη ισχύος την 1η 
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Ιανουαρίου 2014. Η μεταρρύθμιση αυτή 
πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις κύριες 
νομοθετικές πράξεις της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 
19ης Ιανουαρίου 2009, για τη θέσπιση 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης των γεωργών στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) 
αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της 
μεταρρύθμισης αυτής, είναι αναγκαία η 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 και η αντικατάστασή του με νέο 
κείμενο. Η μεταρρύθμιση πρέπει επίσης, 
στο μέτρο του δυνατού, να εξορθολογίσει 
και να απλουστεύσει τις διατάξεις.

Ιανουαρίου 2014. Η μεταρρύθμιση αυτή 
πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις κύριες 
νομοθετικές πράξεις της ΚΓΠ, 
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 
19ης Ιανουαρίου 2009, για τη θέσπιση 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης των γεωργών στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) 
αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της 
μεταρρύθμισης αυτής, είναι αναγκαία η 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 και η αντικατάστασή του με νέο 
κείμενο. Η μεταρρύθμιση πρέπει επίσης να 
εξορθολογίσει και να απλουστεύσει τις 
διατάξεις.

Or. pt

Τροπολογία 114
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Είναι απαραίτητο να υπάρχει ισχυρή 
ΚΓΠ, η οποία να διαθέτει επαρκή 
προϋπολογισμό σε πραγματική αύξηση εν 
σχέσει με την περίοδο 2007-2013, ώστε 
να μπορεί να εγγυηθεί ανά πάσα στιγμή 
την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
της απαραίτητης ποσότητας και 
ποικιλίας ποιοτικών τροφίμων καθώς και 
να συμβάλλει στην απασχόληση, την 
διατήρηση και την παραγωγή 
περιβαλλοντικών αγαθών, την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
και την διαχείριση του εδάφους. Η ΚΠΠ 
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πρέπει ακόμη να στηρίζεται σε διατάξεις 
απλές για τους αγρότες, τους λοιπούς 
εμπλεκόμενους παράγοντες και τους 
πολίτες εν γένει εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια της 
εκτέλεσης, η εγγύηση του ελέγχου και ο 
περιορισμός του κόστους για τους φορείς 
εκμετάλλευσης και για τους φορείς 
διαχείρισης.

Or. pt

Τροπολογία 115
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή 
Γεωργική Πολιτική έρχεται σε αντίθεση 
με τις αρχές της ενιαίας αγοράς και την 
αρχή της δημιουργίας ενός πεδίου 
ισότιμου ανταγωνισμού για όλους στο 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
παγκόσμιων αγορών.   Δεν συμβιβάζεται 
με τους κανόνες περί ανταγωνισμού της 
ΕΕ και τους κανόνες που αφορούν όλους 
τους άλλους τομείς σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις. Κατά συνέπεια οι 
δαπάνες της ΚΓΠ για τις άμεσες 
ενισχύσεις και τα εργαλεία διαχείρισης 
της αγοράς πρέπει να υποστούν 
σημαντικές περικοπές και να 
σταματήσουν οι εξαιρέσεις σε σχέση με 
τις κρατικές ενισχύσεις και τους κανόνες 
του ανταγωνισμού, δίδοντας τη 
δυνατότητα στους Ευρωπαίους γεωργούς 
να ανταγωνισθούν ελεύθερα τόσο στο 
πλαίσιο της ΕΕ όσο και στις παγκόσμιες 
αγορές. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι κρατικές ενισχύσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προς όφελος των λιγότερο αποδοτικών 
αγροκτημάτων σε βάρος των πλέον αποδοτικών.

Τροπολογία 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή 
Γεωργική Πολιτική έρχεται σε αντίθεση 
με τις αρχές της ενιαίας αγοράς και την 
αρχή της δημιουργίας ενός πεδίου 
ισότιμου ανταγωνισμού για όλους στο 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   Δεν 
συμβιβάζεται με τους κανόνες περί 
ανταγωνισμού της ΕΕ και τους κανόνες 
που αφορούν όλους τους άλλους τομείς 
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις. Κατά 
συνέπεια οι δαπάνες της ΚΓΠ για τις 
άμεσες ενισχύσεις και τα εργαλεία 
διαχείρισης της αγοράς πρέπει να 
υποστούν σημαντικές περικοπές και να 
σταματήσουν οι εξαιρέσεις σε σχέση με 
τις κρατικές ενισχύσεις και τους κανόνες 
του ανταγωνισμού. Προκειμένου να 
συμβαδίζουν με τους κανόνες της ενιαίας 
αγοράς, οι δημόσιοι πόροι για την 
γεωργία πρέπει να επικεντρώνονται 
αποκλειστικά στην ικανοποίηση των 
στόχων της στρατηγικής 2020, δίδοντας 
τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους 
γεωργούς να ανταγωνισθούν ελεύθερα 
τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ όσο και στις 
παγκόσμιες αγορές

Or. en

Τροπολογία 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να συνάδει προς τους 
στόχους αναπτυξιακής συνεργασίας του 
πολιτικού πλαισίου της ΕΕ για την 
επισιτιστική ασφάλεια (COM (2010) 127) 
με ιδιαίτερη μέριμνα ώστε η ανάπτυξη 
των μέτρων της ΚΓΠ να μην θέσει σε 
κίνδυνο την ικανότητα παραγωγής 
τροφίμων και την μακροπρόθεσμη 
τροφική ασφάλεια των αναπτυσσομένων 
χωρών καθώς και την ικανότητα των 
πληθυσμών τους να τρέφονται μόνοι 
τους, ενώ παράλληλα να συμμορφούται 
προς την υποχρέωση συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής δυνάμει του 
Άρθρου 208 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 118
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να συνάδει προς τους 
στόχους αναπτυξιακής συνεργασίας του 
πολιτικού πλαισίου της ΕΕ για την 
επισιτιστική ασφάλεια (COM (2010) 127) 
με ιδιαίτερη μέριμνα ώστε η ανάπτυξη 
των μέτρων της ΚΓΠ να μην θέσει σε 
κίνδυνο την ικανότητα παραγωγής 
τροφίμων και την μακροπρόθεσμη 
τροφική ασφάλεια των αναπτυσσομένων 
χωρών καθώς και την ικανότητα των 
πληθυσμών τους να τρέφονται μόνοι 
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τους, ενώ παράλληλα να συμμορφούται 
προς την υποχρέωση συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής δυνάμει του 
Άρθρου 208 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου για την 
ενίσχυση γεωργικών πρακτικών επωφελών 
για το κλίμα και το περιβάλλον· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την ενίσχυση περιοχών με φυσικούς 
περιορισμούς· τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την ενίσχυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας· τον καθορισμό του 
ετήσιου ανώτατου ορίου για την 
προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση· τη 
θέσπιση κανόνων για τη διαδικασία
αξιολόγησης και έγκρισης των 

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου για την 
ενίσχυση γεωργικών πρακτικών επωφελών 
για το κλίμα και το περιβάλλον· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την ενίσχυση περιοχών με φυσικούς 
περιορισμούς· τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την ενίσχυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας· τη θέσπιση κανόνων για τη 
διαδικασία έγκρισης και τις κοινοποιήσεις 
προς τους παραγωγούς σχετικά με την 
έγκριση των εκτάσεων και των ποικιλιών 
για τους σκοπούς της ειδικής 
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αποφάσεων στο πλαίσιο της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης· τη θέσπιση 
κανόνων για τη διαδικασία έγκρισης και 
τις κοινοποιήσεις προς τους παραγωγούς 
σχετικά με την έγκριση των εκτάσεων και 
των ποικιλιών για τους σκοπούς της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων για τον 
υπολογισμό της μείωσης του ποσού της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
γενικές απαιτήσεις κοινοποίησης. Οι 
εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι·
τη θέσπιση κανόνων για τον υπολογισμό 
της μείωσης του ποσού της ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι·
τη θέσπιση κανόνων σχετικά με γενικές 
απαιτήσεις κοινοποίησης. Οι εξουσίες 
αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον ορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
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με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου για την 
ενίσχυση γεωργικών πρακτικών επωφελών 
για το κλίμα και το περιβάλλον· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την ενίσχυση περιοχών με φυσικούς 
περιορισμούς· τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την ενίσχυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας· τον καθορισμό του 
ετήσιου ανώτατου ορίου για την 
προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση· τη 
θέσπιση κανόνων για τη διαδικασία 
αξιολόγησης και έγκρισης των αποφάσεων 
στο πλαίσιο της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης· τη θέσπιση 
κανόνων για τη διαδικασία έγκρισης και 
τις κοινοποιήσεις προς τους παραγωγούς 
σχετικά με την έγκριση των εκτάσεων και 
των ποικιλιών για τους σκοπούς της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων για τον 
υπολογισμό της μείωσης του ποσού της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
γενικές απαιτήσεις κοινοποίησης. Οι 
εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου για την 
ενίσχυση γεωργικών πρακτικών επωφελών 
για το κλίμα και το περιβάλλον· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την ενίσχυση περιοχών με φυσικούς 
περιορισμούς· τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την ενίσχυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας· τον καθορισμό του 
ετήσιου ανώτατου ορίου για την 
προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση· τη 
θέσπιση κανόνων για τη διαδικασία 
αξιολόγησης και έγκρισης των αποφάσεων 
στο πλαίσιο της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης· τη θέσπιση 
κανόνων για τον υπολογισμό της μείωσης 
του ποσού της ειδικής καλλιεργητικής 
ενίσχυσης για το βαμβάκι· τη θέσπιση 
κανόνων σχετικά με γενικές απαιτήσεις 
κοινοποίησης. Οι εξουσίες αυτές πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 121
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου για την 
ενίσχυση γεωργικών πρακτικών επωφελών 
για το κλίμα και το περιβάλλον· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την ενίσχυση περιοχών με φυσικούς 
περιορισμούς· τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την ενίσχυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας· τον καθορισμό του 
ετήσιου ανώτατου ορίου για την 
προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση· τη 
θέσπιση κανόνων για τη διαδικασία 
αξιολόγησης και έγκρισης των αποφάσεων 
στο πλαίσιο της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης· τη θέσπιση 
κανόνων για τη διαδικασία έγκρισης και 
τις κοινοποιήσεις προς τους παραγωγούς 
σχετικά με την έγκριση των εκτάσεων και 
των ποικιλιών για τους σκοπούς της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων για τον 
υπολογισμό της μείωσης του ποσού της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
γενικές απαιτήσεις κοινοποίησης. Οι 
εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου για την 
ενίσχυση γεωργικών πρακτικών επωφελών 
για το κλίμα και το περιβάλλον· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την ενίσχυση περιοχών με φυσικούς 
περιορισμούς· τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την ενίσχυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας· τον καθορισμό του 
ετήσιου ανώτατου ορίου για την 
προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση· τη 
θέσπιση κανόνων για τη διαδικασία 
αξιολόγησης και έγκρισης των αποφάσεων 
στο πλαίσιο της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης· τη θέσπιση 
κανόνων για τον υπολογισμό της μείωσης 
του ποσού της ειδικής καλλιεργητικής 
ενίσχυσης για το βαμβάκι· τη θέσπιση 
κανόνων σχετικά με γενικές απαιτήσεις 
κοινοποίησης. Οι εξουσίες αυτές πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.
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και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου για την 
ενίσχυση γεωργικών πρακτικών επωφελών 
για το κλίμα και το περιβάλλον· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την ενίσχυση περιοχών με φυσικούς 
περιορισμούς· τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την ενίσχυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας· τον καθορισμό του 
ετήσιου ανώτατου ορίου για την 
προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση· τη 
θέσπιση κανόνων για τη διαδικασία 

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου για την 
ενίσχυση γεωργικών πρακτικών επωφελών 
για το κλίμα και το περιβάλλον· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την προαιρετική ενίσχυση περιοχών με 
φυσικούς περιορισμούς· τον καθορισμό
του ετήσιου ανώτατου ορίου για την 
προαιρετική ενίσχυση γεωργών νεαρής 
ηλικίας· τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την προαιρετική 
συνδεδεμένη ενίσχυση· τη θέσπιση 
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αξιολόγησης και έγκρισης των αποφάσεων 
στο πλαίσιο της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης· τη θέσπιση 
κανόνων για τη διαδικασία έγκρισης και 
τις κοινοποιήσεις προς τους παραγωγούς 
σχετικά με την έγκριση των εκτάσεων και 
των ποικιλιών για τους σκοπούς της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων για τον 
υπολογισμό της μείωσης του ποσού της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
γενικές απαιτήσεις κοινοποίησης. Οι 
εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

κανόνων για τη διαδικασία αξιολόγησης 
και έγκρισης των αποφάσεων στο πλαίσιο 
της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης· 
τη θέσπιση κανόνων για τη διαδικασία 
έγκρισης και τις κοινοποιήσεις προς τους 
παραγωγούς σχετικά με την έγκριση των 
εκτάσεων και των ποικιλιών για τους 
σκοπούς της προσωρινής ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι· 
τη θέσπιση κανόνων για τον υπολογισμό 
της μείωσης του ποσού της ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι· 
τη θέσπιση κανόνων σχετικά με γενικές 
απαιτήσεις κοινοποίησης. Οι εξουσίες 
αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 123
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
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την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου για την 
ενίσχυση γεωργικών πρακτικών επωφελών 
για το κλίμα και το περιβάλλον· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την ενίσχυση περιοχών με φυσικούς 
περιορισμούς· τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την ενίσχυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας· τον καθορισμό του 
ετήσιου ανώτατου ορίου για την 
προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση· τη 
θέσπιση κανόνων για τη διαδικασία 
αξιολόγησης και έγκρισης των αποφάσεων 
στο πλαίσιο της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης· τη θέσπιση 
κανόνων για τη διαδικασία έγκρισης και 
τις κοινοποιήσεις προς τους παραγωγούς 
σχετικά με την έγκριση των εκτάσεων και 
των ποικιλιών για τους σκοπούς της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων για τον 
υπολογισμό της μείωσης του ποσού της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
γενικές απαιτήσεις κοινοποίησης. Οι 
εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή· τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου για την 
ενίσχυση γεωργικών πρακτικών επωφελών 
για το κλίμα και το περιβάλλον· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την ενίσχυση περιοχών με φυσικούς 
περιορισμούς· τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την ενίσχυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας και των νεοεισερχόμενων·
τον καθορισμό του ετήσιου ανώτατου 
ορίου για την προαιρετική συνδεδεμένη 
ενίσχυση· τη θέσπιση κανόνων για τη 
διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των 
αποφάσεων στο πλαίσιο της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης· τη θέσπιση 
κανόνων για τη διαδικασία έγκρισης και 
τις κοινοποιήσεις προς τους παραγωγούς 
σχετικά με την έγκριση των εκτάσεων και 
των ποικιλιών για τους σκοπούς της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων για τον 
υπολογισμό της μείωσης του ποσού της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
γενικές απαιτήσεις κοινοποίησης. Οι 
εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 124
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Τα προηγμένα βιώσιμα γεωργικά 
συστήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως προπομποί ανάπτυξης κατά την 
έννοια ότι γεωργικά συστήματα που 
επεκτείνονται πέραν των βασικών 
κανόνων πολλαπλούς συμμόρφωσης του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ…. ...[HZR] και 
συνεχώς οδεύουν προς την βελτίωση της 
διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών, των 
κύκλων του ύδατος και των ενεργειακών 
ροών, προκειμένου να μειώσουν την 
βλάβη στο περιβάλλον και την σπατάλη 
των μη ανανεώσιμων πηγών και να 
διατηρήσουν υψηλό βαθμό εσοδείας, 
ποικιλία πανίδας και χλωρίδας πρέπει να 
δίδουν τις κατευθύνσεις και τους στόχους 
για το μέλλον.

Or. en

Τροπολογία 125
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 β) Μη βιώσιμα γεωργικά συστήματα: 
οι γεωργικές πρακτικές και οι μέθοδοι 
εκτροφής ζώων που παραβιάζουν σοβαρά 
και κατά σύστημα τους κανόνες 
πολλαπλούς συμμόρφωσης στους τομείς 
του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας καθώς και της υγείας των ζώων 
και των φυτών, λόγω της ανεπαρκούς 
διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών και 
της επακόλουθης ρύπανσης των υδάτων, 
της πυκνότητας των ζώων που είναι πολύ 
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υψηλή σε σχέση με τα διαθέσιμα εκτάρια, 
της μεγάλης εξάρτησης από εξωτερικές 
πηγές ενέργειας, βιοκτόνα, αντιβιοτικά, 
εισροές υδάτων και θρεπτικών ουσιών· 
τέτοια συστήματα πρέπει να αποκλείονται 
από τις ενισχύσεις της ΚΓΠ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τέτοια πραγματικά μη βιώσιμα συστήματα τα οποία παράγουν πρόσθετο εξωτερικευμένο 
κόστος στην κοινωνία και την ΚΓΠ ή τον προϋπολογισμό της ΕΕ πρέπει να αποκλείονται από 
την κοινοτική ενίσχυση. Αναφ.  Πολλαπλή συμμόρφωση όπως ορίζεται στον Τίτλο VI και το 
παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. ...[HZR]

Τροπολογία 126
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει 
εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής, 
όταν το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι 
επείγουσας ανάγκης σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, με σκοπό την 
επίλυση επειγόντων και απρόβλεπτων 
προβλημάτων που ανακύπτουν σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη.

(6) Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις άμεσης 
εφαρμογής, όταν το απαιτούν επιτακτικοί 
λόγοι επείγουσας ανάγκης σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, με σκοπό την 
επίλυση επειγόντων και απρόβλεπτων 
προβλημάτων που ανακύπτουν σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη.

Or. de

Τροπολογία 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η νέα διαγράφεται
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νομοθεσία σχετικά με τα καθεστώτα 
στήριξης που ενδέχεται να θεσπιστούν 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για την τροποποίηση του καταλόγου των 
καθεστώτων στήριξης που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του παρόντος Κανονισμού. Ως εκ τούτου, 
οιαδήποτε τροποποίηση πρέπει να γίνεται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 128
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η νέα 
νομοθεσία σχετικά με τα καθεστώτα 
στήριξης που ενδέχεται να θεσπιστούν 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για την τροποποίηση του καταλόγου των 
καθεστώτων στήριξης που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του Κανονισμού και θα πρέπει να 
τροποποιείται μόνον με βασική πράξη.



AM\905018EL.doc 19/193 PE491.238v01-00

EL

Τροπολογία 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η νέα 
νομοθεσία σχετικά με τα καθεστώτα 
στήριξης που ενδέχεται να θεσπιστούν 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για την τροποποίηση του καταλόγου των 
καθεστώτων στήριξης που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
ειδικά νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των 
δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης
για τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού, τον 
καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου 
τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 

(9) Για τη διασφάλιση της ορθής 
διαχείρισης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης, με σκοπό τον καθορισμό
των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της 
επικράτησης αγρωστωδών και λοιπών 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών όσον 
αφορά τους μόνιμους βοσκότοπους. Στον 
παρόντα Κανονισμό καθορίζεται το 
πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τόσο τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, όσο και τα 
κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι 
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τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή και των 
κριτηρίων προσδιορισμού της 
επικράτησης αγρωστωδών και λοιπών 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών όσον 
αφορά τους μόνιμους βοσκότοπους.

γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο άρθρο 4.

Τροπολογία 131
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
ειδικά νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των 
δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης
για τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού, τον 
καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου 
τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή και των 
κριτηρίων προσδιορισμού της 
επικράτησης αγρωστωδών και λοιπών 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών όσον 
αφορά τους μόνιμους βοσκότοπους.

(9) Για τη διασφάλιση της ορθής 
διαχείρισης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης με σκοπό τον καθορισμό
των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της 
επικράτησης αγρωστωδών και λοιπών 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών όσον 
αφορά τους μόνιμους βοσκότοπους. Στον 
παρόντα Κανονισμό καθορίζεται το 
πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τόσο τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, όσο και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Τα θεμελιώδη θέματα πρέπει να ρυθμίζονται με βασικές πράξεις και όχι με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις της Επιτροπής.

Τροπολογία 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
ειδικά νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των 
δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης
για τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού, τον 
καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου 
τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή και των 
κριτηρίων προσδιορισμού της 
επικράτησης αγρωστωδών και λοιπών 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών όσον 
αφορά τους μόνιμους βοσκότοπους.

(9) Για τη διασφάλιση της ορθής 
διαχείρισης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης με σκοπό τον καθορισμό
των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της 
επικράτησης αγρωστωδών και λοιπών 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών όσον 
αφορά τους μόνιμους βοσκότοπους. Στον 
παρόντα Κανονισμό καθορίζεται το 
πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τόσο τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, όσο και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή.

Or. es

Τροπολογία 133
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ειδικά 
νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των 
δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού, τον 
καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου 
τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή και των 
κριτηρίων προσδιορισμού της 
επικράτησης αγρωστωδών και λοιπών 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών όσον 
αφορά τους μόνιμους βοσκότοπους.

(9) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ειδικά 
νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των 
δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης,
για τον καθορισμό του πλαισίου εντός του 
οποίου τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
ελάχιστες δραστηριότητες που πρόκειται 
να ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης, δηλαδή 
οιασδήποτε έκτασης αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων και λειμώνων ή 
πολυετών καλλιεργειών σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή.

Or. it

Τροπολογία 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ειδικά 
νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των 

(9) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ειδικά 
νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των 
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δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού, τον 
καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου 
τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή και των 
κριτηρίων προσδιορισμού της 
επικράτησης αγρωστωδών και λοιπών 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών όσον 
αφορά τους μόνιμους βοσκότοπους.

δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού, τον 
καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου 
τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης, δηλαδή 
οιασδήποτε έκτασης αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων 
καλλιεργειών, σε κατάσταση κατάλληλη 
για παραγωγή.

Or. en

Τροπολογία 135
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ειδικά 
νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των 
δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού, τον 
καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου 
τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 

(9) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ειδικά 
νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των 
δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού, τον 
καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου 
τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
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για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή και των 
κριτηρίων προσδιορισμού της 
επικράτησης αγρωστωδών και λοιπών 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών όσον 
αφορά τους μόνιμους βοσκότοπους.

για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης, δηλαδή 
οποιασδήποτε έκτασης αρόσιμης γης, 
μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων 
καλλιεργειών, σε κατάσταση κατάλληλη 
για παραγωγή.

Or. en

Τροπολογία 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ειδικά 
νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των 
δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού, τον 
καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου 
τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή και των 
κριτηρίων προσδιορισμού της επικράτησης 
αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών όσον αφορά τους 

(9) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ειδικά 
νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των 
δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών 
σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη 
βάσει του παρόντος κανονισμού, τον 
καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου 
τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη 
για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι 
γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης 
της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση 
κατάλληλη για παραγωγή και των 
κριτηρίων προσδιορισμού της επικράτησης 
αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών όσον αφορά τους 
μόνιμους βοσκότοπους και λειμώνες και 
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μόνιμους βοσκότοπους. τις μόνιμες καλλιέργειες.

Or. en

Τροπολογία 137
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Με στόχο τη διασφάλιση ότι τα ποσά 
για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ 
συμμορφώνονται με τα ετήσια ανώτατα 
όρια που προβλέπονται στο άρθρο 16, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΟΡΚ], πρέπει να διατηρηθεί μια 
προσαρμογή του επιπέδου άμεσης 
ενίσχυσης σε οποιοδήποτε ημερολογιακό 
έτος. Η προσαρμογή των άμεσων 
ενισχύσεων πρέπει να εφαρμόζεται μόνο 
σε ενισχύσεις προς χορήγηση σε γεωργούς 
οι οποίες υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ στο 
αντίστοιχο ημερολογιακό έτος. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα των 
άμεσων ενισχύσεων για γεωργούς στη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο 
εφαρμογής του μηχανισμού σταδιακής 
εισαγωγής στο σύνολο των ενισχύσεων 
που χορηγούνται σε αυτά τα κράτη μέλη, 
αυτό το μέσο δημοσιονομικής πειθαρχίας 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε αυτά τα 
κράτη μέλη από την 1η Ιανουαρίου 2016.

(11) Με στόχο τη διασφάλιση ότι τα ποσά 
για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ 
συμμορφώνονται με τα ετήσια ανώτατα 
όρια που προβλέπονται στο άρθρο 16, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΟΡΚ], πρέπει να διατηρηθεί μια 
προσαρμογή του επιπέδου άμεσης 
ενίσχυσης σε οποιοδήποτε ημερολογιακό 
έτος. Λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα των 
άμεσων ενισχύσεων για γεωργούς στη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο 
εφαρμογής του μηχανισμού σταδιακής 
εισαγωγής στο σύνολο των ενισχύσεων 
που χορηγούνται σε αυτά τα κράτη μέλη, 
αυτό το μέσο δημοσιονομικής πειθαρχίας 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε αυτά τα 
κράτη μέλη από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Or. en

Τροπολογία 138
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Με στόχο τη διασφάλιση ότι τα ποσά 
για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ 
συμμορφώνονται με τα ετήσια ανώτατα 
όρια που προβλέπονται στο άρθρο 16, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΟΡΚ], πρέπει να διατηρηθεί μια 
προσαρμογή του επιπέδου άμεσης 
ενίσχυσης σε οποιοδήποτε ημερολογιακό 
έτος. Η προσαρμογή των άμεσων 
ενισχύσεων πρέπει να εφαρμόζεται μόνο 
σε ενισχύσεις προς χορήγηση σε γεωργούς 
οι οποίες υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ στο 
αντίστοιχο ημερολογιακό έτος.
Λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα των 
άμεσων ενισχύσεων για γεωργούς στη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο 
εφαρμογής του μηχανισμού σταδιακής 
εισαγωγής στο σύνολο των ενισχύσεων 
που χορηγούνται σε αυτά τα κράτη μέλη, 
αυτό το μέσο δημοσιονομικής πειθαρχίας 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε αυτά τα 
κράτη μέλη από την 1η Ιανουαρίου 2016.

(11) Με στόχο τη διασφάλιση ότι τα ποσά 
για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ 
συμμορφώνονται με τα ετήσια ανώτατα 
όρια που προβλέπονται στο άρθρο 16, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΟΡΚ], πρέπει να διατηρηθεί μια 
προσαρμογή του επιπέδου άμεσης 
ενίσχυσης σε οποιοδήποτε ημερολογιακό 
έτος. Η προσαρμογή των άμεσων 
ενισχύσεων πρέπει να εφαρμόζεται μόνο 
σε ενισχύσεις προς χορήγηση σε γεωργούς 
οι οποίες υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ στο 
αντίστοιχο ημερολογιακό έτος.

Or. bg

Τροπολογία 139
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Για τη 

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε
φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων 
ο επιχειρηματικός στόχος δεν αφορά 
καθόλου ή μόνο οριακά την άσκηση 
γεωργικής δραστηριότητας. Για τη 
διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης και την εγγύτερη δυνατή 
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διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι 
μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης 
συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των 
αγροτικών περιοχών και για αυτόν τον 
λόγο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων προς 
αυτούς.

προσέγγιση της εθνικής 
πραγματικότητας, είναι σκοπιμότερο να 
ανατεθεί σε κάθε κράτος μέλος η ευθύνη 
του ορισμού του «ενεργού αγρότη». Ως εκ 
τούτου δεν θα χορηγούν άμεσες ενισχύσεις 
σε φορείς όπως εταιρείες μεταφορών, 
αερολιμένες, μεσιτικές εταιρίες και 
εταιρίες διαχείρισης αθλητικών γηπέδων, 
κάμπινγκ ή επιχειρήσεις εξόρυξης, εκτός 
εάν οι εν λόγω φορείς μπορούν να 
αποδείξουν ότι ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια του ενεργού αγρότη. Μολονότι 
τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν 
εάν οι φορείς μπορούν να λάβουν άμεσες 
ενισχύσεις, ταυτοχρόνως οι ως άνω 
αναφερόμενοι φορείς δεν μπορούν να 
αποκλειστούν από άμεσες ενισχύσεις στην 
ΕΕ. Οι μικροκαλλιεργητές μερικής 
απασχόλησης συμβάλλουν άμεσα στη 
ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών και 
για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να 
παρεμποδίζεται η χορήγηση άμεσων 
ενισχύσεων προς αυτούς προκειμένου να 
διατηρηθεί η ποικιλία της γεωργικής 
δραστηριότητας.

Or. en

Τροπολογία 140
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Για τη 

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Για τη 
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διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι 
μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης 
συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των 
αγροτικών περιοχών και για αυτόν τον 
λόγο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων προς 
αυτούς.

διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι 
μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης 
συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των 
αγροτικών περιοχών και για αυτόν τον 
λόγο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων προς 
αυτούς, η σημασία των οποίων ως 
συμπληρωματικό εισόδημα, ιδιαίτερα 
στις ζώνες με φυσικά μειονεκτήματα 
είναι ζωτικής σημασίας για την 
βιωσιμότητα του οικογενειακού 
εισοδήματος και του κοινωνικο-
οικονομικού ιστού των περιφερειών.

Or. pt

Τροπολογία 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Για τη 
διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι 
μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης 
συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των 
αγροτικών περιοχών και για αυτόν τον 
λόγο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων προς 

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων, και οι 
εκτάσεις των οποίων δεν 
χρησιμοποιήθηκαν για γεωργικές 
δραστηριότητες. Για τη διασφάλιση της 
καλύτερης στόχευσης της στήριξης, τα 
κράτη μέλη δεν θα πρέπει να χορηγούν 
άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια φυσικά και 
νομικά πρόσωπα και/ή σε σχέση με 
τέτοιες εκτάσεις γης. Οι 
μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης 
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αυτούς. συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των 
αγροτικών περιοχών και για αυτόν τον 
λόγο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων προς 
αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 142
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Για τη 
διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να
χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι 
μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης 
συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των 
αγροτικών περιοχών και για αυτόν τον
λόγο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων προς 
αυτούς.

(13) Η πείρα από την εφαρμογή των 
διάφορων καθεστώτων στήριξης σε 
γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός 
στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά 
την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές 
εταιρίες, μεσιτικές εταιρίες και εταιρίες 
διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Για τη 
διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της 
στήριξης, θα πρέπει να δίδεται η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
αποκλείουν τέτοια φυσικά και νομικά 
πρόσωπα από τη χορήγηση άμεσων 
ενισχύσεων. Οι μικροκαλλιεργητές 
μερικής απασχόλησης συμβάλλουν άμεσα 
στη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών 
και για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να 
παρεμποδίζεται η χορήγηση άμεσων 
ενισχύσεων προς αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 143
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Οι άμεσες ενισχύσεις πρέπει να 
χορηγούνται αποκλειστικά και μόνον σε 
γεωργούς και νεοεισερχόμενους κάθε
μεγέθους αγροτικών εκμεταλλεύσεων και 
τομέων εάν έχουν ενεργό συμμετοχή στην 
παραγωγή τροφίμων και άλλων 
γεωργικών προϊόντων ή/και συμβάλλουν 
στη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων· 
επενδύσεις κεφαλαίων σε γη και εταιρείες 
που δεν συμμετέχουν ενεργά στην 
γεωργική παραγωγή ή τη διαχείριση 
φυσικών πόρων αποκλείονται από τη 
χορήγηση άμεσων επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1120/2009 της Επιτροπής επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να ορίσουν τα κριτήρια 
προκειμένου να αποφασισθεί εάν 
γεωργική έκταση εκμετάλλευσης 
θεωρείται ότι χρησιμοποιείται κυρίως για 
γεωργικές δραστηριότητες. Προκειμένου 
να βελτιωθεί περαιτέρω η στόχευση των 
άμεσων ενισχύσεων, πρέπει να ενισχυθεί 
και να επεκταθεί η νομική βάση για τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες ώστε να 
αποκλείουν ορισμένες μη γεωργικές 
περιοχές από τις άμεσες ενισχύσεις. 
Παράλληλα με κριτήρια όπως η ένταση, η 
φύση, η διάρκεια και ο χρονισμός της μη 
γεωργικής δραστηριότητας, τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει επίσης να 
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είναι σε θέση να αποκλείουν περιοχές που 
αποτελούν τμήμα μη γεωργικών 
υποδομών ή που έχουν μη γεωργική 
λειτουργία. 

Or. en

Τροπολογία 145
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος που 
προκαλείται από τη διαχείριση των 
ενισχύσεων μικρών ποσών, τα κράτη 
μέλη δεν θα πρέπει γενικά να χορηγούν 
άμεσες ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό 
δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ ή όταν η 
αίτηση ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη 
έκταση μικρότερη από ένα εκτάριο. 
Ωστόσο, δεδομένου ότι οι διαρθρώσεις 
των γεωργικών οικονομιών των κρατών 
μελών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους 
και είναι δυνατόν να διαφέρουν 
σημαντικά από τη μέση διάρθρωση 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση, 
θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να εφαρμόζουν ελάχιστα κατώτατα όρια, 
τα οποία αντικατοπτρίζουν την ειδική 
κατάστασή τους. Λόγω της πολύ ειδικής 
γεωργικής διάρθρωσης των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών και των νήσων 
του Αιγαίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αποφασίζουν εάν στις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ελάχιστα κατώτατα όρια. 
Επιπλέον, ενδείκνυται να αφεθεί στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών η 
επιλογή της εφαρμογής του ενός από τους 
δύο αυτούς τύπους ελάχιστων 
κατώτατων ορίων ανάλογα με τις

διαγράφεται
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ιδιαιτερότητες της διάρθρωσης των 
γεωργικών τους τομέων. Δεδομένου ότι 
ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί σε 
κατόχους εκμεταλλεύσεων «χωρίς γη», η 
εφαρμογή του κριτηρίου της έκτασης θα 
ήταν απρόσφορη. Επομένως, στους 
γεωργούς αυτούς θα πρέπει να ισχύει το 
ελάχιστο ποσό σε σχέση με τη στήριξη. 
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ίση 
μεταχείριση των γεωργών, οι άμεσες 
ενισχύσεις των οποίων υπόκεινται στο 
πλαίσιο διαδικασίας σταδιακής 
εισαγωγής στη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία, το ελάχιστο κατώτατο όριο θα 
πρέπει να βασίζεται στα τελικά ποσά που 
θα παρέχονται στο τέλος της διαδικασίας 
σταδιακής εισαγωγής.

Or. en

Τροπολογία 146
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος που 
προκαλείται από τη διαχείριση των 
ενισχύσεων μικρών ποσών, τα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει γενικά να χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό δεν 
υπερβαίνει τα 100 ευρώ ή όταν η αίτηση 
ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη έκταση 
μικρότερη από ένα εκτάριο. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι οι διαρθρώσεις των 
γεωργικών οικονομιών των κρατών μελών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και 
είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά από 
τη μέση διάρθρωση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση, θα πρέπει 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν ελάχιστα κατώτατα όρια, τα 
οποία αντικατοπτρίζουν την ειδική

(14) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος που 
προκαλείται από τη διαχείριση των 
ενισχύσεων μικρών ποσών, τα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει γενικά να χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό δεν 
υπερβαίνει τα 300 ευρώ ή όταν η αίτηση 
ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη έκταση 
μικρότερη από δύο εκτάρια. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι οι διαρθρώσεις των 
γεωργικών οικονομιών των κρατών μελών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και 
είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά από 
τη μέση διάρθρωση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση, θα πρέπει 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν ελάχιστα κατώτατα όρια, τα 
οποία αντικατοπτρίζουν την ειδική 



AM\905018EL.doc 33/193 PE491.238v01-00

EL

κατάστασή τους. Λόγω της πολύ ειδικής 
γεωργικής διάρθρωσης των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών και των νήσων 
του Αιγαίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αποφασίζουν εάν στις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ελάχιστα κατώτατα όρια.
Επιπλέον, ενδείκνυται να αφεθεί στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών η 
επιλογή της εφαρμογής του ενός από τους 
δύο αυτούς τύπους ελάχιστων κατώτατων 
ορίων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της 
διάρθρωσης των γεωργικών τους τομέων.
Δεδομένου ότι ενίσχυση μπορεί να 
χορηγηθεί σε κατόχους εκμεταλλεύσεων
«χωρίς γη», η εφαρμογή του κριτηρίου της 
έκτασης θα ήταν απρόσφορη. Επομένως, 
στους γεωργούς αυτούς θα πρέπει να 
ισχύει το ελάχιστο ποσό σε σχέση με τη 
στήριξη. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ίση μεταχείριση των γεωργών, οι άμεσες 
ενισχύσεις των οποίων υπόκεινται στο 
πλαίσιο διαδικασίας σταδιακής εισαγωγής 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το 
ελάχιστο κατώτατο όριο θα πρέπει να 
βασίζεται στα τελικά ποσά που θα 
παρέχονται στο τέλος της διαδικασίας 
σταδιακής εισαγωγής.

κατάστασή τους. Λόγω της πολύ ειδικής 
γεωργικής διάρθρωσης των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών και των νήσων 
του Αιγαίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αποφασίζουν εάν στις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ελάχιστα κατώτατα όρια.
Επιπλέον, ενδείκνυται να αφεθεί στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών η 
επιλογή της εφαρμογής του ενός από τους 
δύο αυτούς τύπους ελάχιστων κατώτατων 
ορίων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της 
διάρθρωσης των γεωργικών τους τομέων.
Δεδομένου ότι ενίσχυση μπορεί να 
χορηγηθεί σε κατόχους εκμεταλλεύσεων
«χωρίς γη», η εφαρμογή του κριτηρίου της 
έκτασης θα ήταν απρόσφορη. Επομένως, 
στους γεωργούς αυτούς θα πρέπει να 
ισχύει το ελάχιστο ποσό σε σχέση με τη 
στήριξη. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ίση μεταχείριση των γεωργών, οι άμεσες 
ενισχύσεις των οποίων υπόκεινται στο 
πλαίσιο διαδικασίας σταδιακής εισαγωγής 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το 
ελάχιστο κατώτατο όριο θα πρέπει να 
βασίζεται στα τελικά ποσά που θα 
παρέχονται στο τέλος της διαδικασίας 
σταδιακής εισαγωγής.

Or. es

Τροπολογία 147
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος που 
προκαλείται από τη διαχείριση των 
ενισχύσεων μικρών ποσών, τα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει γενικά να χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό δεν 
υπερβαίνει τα 100 ευρώ ή όταν η αίτηση 

(14) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος που 
προκαλείται από τη διαχείριση των 
ενισχύσεων μικρών ποσών, τα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει γενικά να χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό δεν 
υπερβαίνει τα 100 ευρώ ή όταν η αίτηση 
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ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη έκταση 
μικρότερη από ένα εκτάριο. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι οι διαρθρώσεις των 
γεωργικών οικονομιών των κρατών μελών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και 
είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά από 
τη μέση διάρθρωση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση, θα πρέπει 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν ελάχιστα κατώτατα όρια, τα 
οποία αντικατοπτρίζουν την ειδική 
κατάστασή τους. Λόγω της πολύ ειδικής 
γεωργικής διάρθρωσης των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών και των νήσων 
του Αιγαίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αποφασίζουν εάν στις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ελάχιστα κατώτατα όρια.
Επιπλέον, ενδείκνυται να αφεθεί στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών η 
επιλογή της εφαρμογής του ενός από τους 
δύο αυτούς τύπους ελάχιστων κατώτατων 
ορίων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της 
διάρθρωσης των γεωργικών τους τομέων.
Δεδομένου ότι ενίσχυση μπορεί να 
χορηγηθεί σε κατόχους εκμεταλλεύσεων
«χωρίς γη», η εφαρμογή του κριτηρίου της 
έκτασης θα ήταν απρόσφορη. Επομένως, 
στους γεωργούς αυτούς θα πρέπει να 
ισχύει το ελάχιστο ποσό σε σχέση με τη 
στήριξη. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ίση μεταχείριση των γεωργών, οι άμεσες 
ενισχύσεις των οποίων υπόκεινται στο 
πλαίσιο διαδικασίας σταδιακής 
εισαγωγής στη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία, το ελάχιστο κατώτατο όριο θα 
πρέπει να βασίζεται στα τελικά ποσά που 
θα παρέχονται στο τέλος της διαδικασίας 
σταδιακής εισαγωγής.

ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη έκταση 
μικρότερη από ένα εκτάριο. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι οι διαρθρώσεις των 
γεωργικών οικονομιών των κρατών μελών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και 
είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά από 
τη μέση διάρθρωση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση, θα πρέπει 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν ελάχιστα κατώτατα όρια, τα 
οποία αντικατοπτρίζουν την ειδική 
κατάστασή τους. Λόγω της πολύ ειδικής 
γεωργικής διάρθρωσης των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών και των νήσων 
του Αιγαίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αποφασίζουν εάν στις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ελάχιστα κατώτατα όρια.
Επιπλέον, ενδείκνυται να αφεθεί στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών η 
επιλογή της εφαρμογής του ενός από τους 
δύο αυτούς τύπους ελάχιστων κατώτατων 
ορίων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της 
διάρθρωσης των γεωργικών τους τομέων.
Δεδομένου ότι ενίσχυση μπορεί να 
χορηγηθεί σε κατόχους εκμεταλλεύσεων
«χωρίς γη», η εφαρμογή του κριτηρίου της 
έκτασης θα ήταν απρόσφορη. Επομένως, 
στους γεωργούς αυτούς θα πρέπει να 
ισχύει το ελάχιστο ποσό σε σχέση με τη 
στήριξη.

Or. bg

Τροπολογία 148
James Nicholson, Julie Girling
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος που 
προκαλείται από τη διαχείριση των 
ενισχύσεων μικρών ποσών, τα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει γενικά να χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό δεν 
υπερβαίνει τα 100 ευρώ ή όταν η αίτηση 
ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη έκταση 
μικρότερη από ένα εκτάριο. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι οι διαρθρώσεις των 
γεωργικών οικονομιών των κρατών μελών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και 
είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά από 
τη μέση διάρθρωση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση, θα πρέπει 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν ελάχιστα κατώτατα όρια, τα 
οποία αντικατοπτρίζουν την ειδική 
κατάστασή τους. Λόγω της πολύ ειδικής 
γεωργικής διάρθρωσης των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών και των νήσων 
του Αιγαίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αποφασίζουν εάν στις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ελάχιστα κατώτατα όρια.
Επιπλέον, ενδείκνυται να αφεθεί στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών η 
επιλογή της εφαρμογής του ενός από τους 
δύο αυτούς τύπους ελάχιστων κατώτατων 
ορίων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της 
διάρθρωσης των γεωργικών τους τομέων.
Δεδομένου ότι ενίσχυση μπορεί να 
χορηγηθεί σε κατόχους εκμεταλλεύσεων
«χωρίς γη», η εφαρμογή του κριτηρίου της 
έκτασης θα ήταν απρόσφορη. Επομένως, 
στους γεωργούς αυτούς θα πρέπει να 
ισχύει το ελάχιστο ποσό σε σχέση με τη 
στήριξη. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ίση μεταχείριση των γεωργών, οι άμεσες 
ενισχύσεις των οποίων υπόκεινται στο 
πλαίσιο διαδικασίας σταδιακής εισαγωγής 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το 
ελάχιστο κατώτατο όριο θα πρέπει να 

(14) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος που 
προκαλείται από τη διαχείριση των 
ενισχύσεων μικρών ποσών, τα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει να χορηγούν άμεσες 
ενισχύσεις όταν το σχετικό ποσό δεν 
υπερβαίνει τα 100 ευρώ ή όταν η αίτηση 
ενίσχυσης αφορά επιλέξιμη έκταση 
μικρότερη από ένα εκτάριο. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι οι διαρθρώσεις των 
γεωργικών οικονομιών των κρατών μελών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και 
είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά από 
τη μέση διάρθρωση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ένωση, θα πρέπει 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν ελάχιστα κατώτατα όρια, τα 
οποία αντικατοπτρίζουν την ειδική 
κατάστασή τους. Λόγω της πολύ ειδικής 
γεωργικής διάρθρωσης των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών και των νήσων 
του Αιγαίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αποφασίζουν εάν στις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ελάχιστα κατώτατα όρια.
Επιπλέον, ενδείκνυται να αφεθεί στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών η 
επιλογή της εφαρμογής του ενός από τους 
δύο αυτούς τύπους ελάχιστων κατώτατων 
ορίων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της 
διάρθρωσης των γεωργικών τους τομέων.
Δεδομένου ότι ενίσχυση μπορεί να 
χορηγηθεί σε κατόχους εκμεταλλεύσεων
«χωρίς γη», η εφαρμογή του κριτηρίου της 
έκτασης θα ήταν απρόσφορη. Επομένως, 
στους γεωργούς αυτούς θα πρέπει να 
ισχύει το ελάχιστο ποσό σε σχέση με τη 
στήριξη. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ίση μεταχείριση των γεωργών, οι άμεσες 
ενισχύσεις των οποίων υπόκεινται στο 
πλαίσιο διαδικασίας σταδιακής εισαγωγής 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το 
ελάχιστο κατώτατο όριο θα πρέπει να 
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βασίζεται στα τελικά ποσά που θα 
παρέχονται στο τέλος της διαδικασίας 
σταδιακής εισαγωγής.

βασίζεται στα τελικά ποσά που θα 
παρέχονται στο τέλος της διαδικασίας 
σταδιακής εισαγωγής.

Or. en

Τροπολογία 149
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Το νέο ειδικό καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές αναγνωρίζει το 
σημαντικό ρόλο των πλέον του ενός 
τρίτου των ευρωπαίων παραγωγών 
τροφίμων που εργάζονται με μερική 
απασχόληση ή ασχολούνται με τη 
γεωργία για την μερική ή ολική κάλυψη 
των αναγκών τους· η γεωργική 
δραστηριότητα σε μικρή κλίμακα δεν 
αποτελεί μειονέκτημα ή ένα ξεπερασμένο 
μοντέλο ευρωπαϊκής γεωργικής 
δραστηριότητας·  αποτελεί την 
καθημερινότητα σε πολλά ευρωπαϊκά 
κράτη μέλη και ένα πλεονέκτημα για την 
βιώσιμη γεωργική ανάπτυξη και 
απασχόληση·  θα πρέπει κατά συνέπεια 
τα κράτη μέλη να συμβάλλουν 
εποικοδομητικά και να προσδιορίσουν με 
σαφήνεια ποιοι είναι αυτοί οι 
μικροκαλλιεργητές στις χώρες τους και τι 
χρειάζονται για να αποκτήσουν δίκαια 
εισοδήματα με τη στήριξη της ΚΓΠ· 

Or. en

Τροπολογία 150
Brian Simpson
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε 
σχετικά μικρό αριθμό μεγάλων 
δικαιούχων. Λόγω οικονομιών μεγέθους, 
οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι δεν χρειάζονται 
το ίδιο επίπεδο ενιαίας στήριξης για να 
επιτευχθεί αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη 
η εισαγωγή ενός συστήματος για 
μεγάλους δικαιούχους σύμφωνα με το 
οποίο το επίπεδο στήριξης μειώνεται 
σταδιακά και τελικά περιορίζεται με την 
επιβολή ανώτατου ορίου για τη βελτίωση 
της κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ 
των γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν 
δυσανάλογες επιπτώσεις σε μεγάλες 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις με υψηλό 
αριθμό απασχολουμένων. Τα ανώτατα 
αυτά επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται 
σε ενισχύσεις που χορηγούνται σε 
γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον εφόσον κάτι 
τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των ευεργετικών επιδιωκόμενων 
στόχων. Προκειμένου να εφαρμοστεί η 
επιβολή ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια 
για να αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση 
από τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν 
να αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα 
έσοδα από τη μείωση και την επιβολή 
ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις προς 
μεγάλους δικαιούχους πρέπει να 
παραμένουν στα κράτη μέλη όπου 

διαγράφεται
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δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διάταξη συνιστά φραγμό για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας καθόσον 
ανάγει σε κίνητρο τη διάσπαση των διαρθρώσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
προβάλλοντας ότι η αύξηση μεγέθους δεν είναι επιθυμητή και αναπόφευκτα οδηγώντας σε 
στρεβλές συνέπειες για την παραγωγικότητας της εργασίας. Θα πλήξει επίσης διάφορα 
φιλανθρωπικά ιδρύματα, καθόσον είναι μηχανισμός στήριξης του εισοδήματος που δεν είναι 
προσανατολισμένος στην ανάγκη. Επιπλέον, θα επέφερε περαιτέρω διοικητικό φόρτο και θα 
προκαλούσε προβλήματα όσον αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης των δικαιούχων.

Τροπολογία 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε 
σχετικά μικρό αριθμό μεγάλων 
δικαιούχων. Λόγω οικονομιών μεγέθους, 
οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι δεν χρειάζονται 
το ίδιο επίπεδο ενιαίας στήριξης για να 
επιτευχθεί αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη 
η εισαγωγή ενός συστήματος για 

διαγράφεται
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μεγάλους δικαιούχους σύμφωνα με το 
οποίο το επίπεδο στήριξης μειώνεται 
σταδιακά και τελικά περιορίζεται με την 
επιβολή ανώτατου ορίου για τη βελτίωση 
της κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ 
των γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν 
δυσανάλογες επιπτώσεις σε μεγάλες 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις με υψηλό 
αριθμό απασχολουμένων. Τα ανώτατα 
αυτά επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται 
σε ενισχύσεις που χορηγούνται σε 
γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον εφόσον κάτι 
τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των ευεργετικών επιδιωκόμενων 
στόχων. Προκειμένου να εφαρμοστεί η 
επιβολή ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια 
για να αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση 
από τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν 
να αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα 
έσοδα από τη μείωση και την επιβολή 
ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις προς 
μεγάλους δικαιούχους πρέπει να 
παραμένουν στα κράτη μέλη όπου 
δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

Or. en

Τροπολογία 152
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε 
σχετικά μικρό αριθμό μεγάλων 
δικαιούχων. Λόγω οικονομιών μεγέθους, 
οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι δεν χρειάζονται 
το ίδιο επίπεδο ενιαίας στήριξης για να 
επιτευχθεί αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη 
η εισαγωγή ενός συστήματος για 
μεγάλους δικαιούχους σύμφωνα με το 
οποίο το επίπεδο στήριξης μειώνεται 
σταδιακά και τελικά περιορίζεται με την 
επιβολή ανώτατου ορίου για τη βελτίωση 
της κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ 
των γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν 
δυσανάλογες επιπτώσεις σε μεγάλες 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις με υψηλό 
αριθμό απασχολουμένων. Τα ανώτατα 
αυτά επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται 
σε ενισχύσεις που χορηγούνται σε 
γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον εφόσον κάτι 
τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των ευεργετικών επιδιωκόμενων 
στόχων. Προκειμένου να εφαρμοστεί η 
επιβολή ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια 
για να αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση 
από τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν 
να αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα 
έσοδα από τη μείωση και την επιβολή 
ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις προς 
μεγάλους δικαιούχους πρέπει να 
παραμένουν στα κράτη μέλη όπου 
δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 

διαγράφεται
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έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

Or. en

Τροπολογία 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε 
σχετικά μικρό αριθμό μεγάλων 
δικαιούχων. Λόγω οικονομιών μεγέθους, 
οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι δεν χρειάζονται 
το ίδιο επίπεδο ενιαίας στήριξης για να 
επιτευχθεί αποτελεσματικά ο στόχος της
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη 
η εισαγωγή ενός συστήματος για 
μεγάλους δικαιούχους σύμφωνα με το 
οποίο το επίπεδο στήριξης μειώνεται 
σταδιακά και τελικά περιορίζεται με την 
επιβολή ανώτατου ορίου για τη βελτίωση 
της κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ 
των γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν 
δυσανάλογες επιπτώσεις σε μεγάλες 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις με υψηλό 
αριθμό απασχολουμένων. Τα ανώτατα 

διαγράφεται



PE491.238v01-00 42/193 AM\905018EL.doc

EL

αυτά επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται 
σε ενισχύσεις που χορηγούνται σε 
γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον εφόσον κάτι 
τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των ευεργετικών επιδιωκόμενων 
στόχων. Προκειμένου να εφαρμοστεί η 
επιβολή ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια 
για να αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση 
από τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν 
να αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα 
έσοδα από τη μείωση και την επιβολή 
ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις προς 
μεγάλους δικαιούχους πρέπει να 
παραμένουν στα κράτη μέλη όπου 
δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

Or. en

Τροπολογία 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε 
σχετικά μικρό αριθμό μεγάλων 
δικαιούχων. Λόγω οικονομιών μεγέθους, 
οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι δεν χρειάζονται 

διαγράφεται
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το ίδιο επίπεδο ενιαίας στήριξης για να 
επιτευχθεί αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη 
η εισαγωγή ενός συστήματος για 
μεγάλους δικαιούχους σύμφωνα με το 
οποίο το επίπεδο στήριξης μειώνεται 
σταδιακά και τελικά περιορίζεται με την 
επιβολή ανώτατου ορίου για τη βελτίωση 
της κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ 
των γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν 
δυσανάλογες επιπτώσεις σε μεγάλες 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις με υψηλό 
αριθμό απασχολουμένων. Τα ανώτατα 
αυτά επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται 
σε ενισχύσεις που χορηγούνται σε 
γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον εφόσον κάτι 
τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των ευεργετικών επιδιωκόμενων 
στόχων. Προκειμένου να εφαρμοστεί η 
επιβολή ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια 
για να αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση 
από τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν 
να αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα 
έσοδα από τη μείωση και την επιβολή 
ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις προς 
μεγάλους δικαιούχους πρέπει να 
παραμένουν στα κράτη μέλη όπου 
δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
[RDR].

Or. en
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Τροπολογία 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε 
σχετικά μικρό αριθμό μεγάλων 
δικαιούχων. Λόγω οικονομιών μεγέθους, 
οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι δεν χρειάζονται 
το ίδιο επίπεδο ενιαίας στήριξης για να 
επιτευχθεί αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη 
η εισαγωγή ενός συστήματος για 
μεγάλους δικαιούχους σύμφωνα με το 
οποίο το επίπεδο στήριξης μειώνεται 
σταδιακά και τελικά περιορίζεται με την 
επιβολή ανώτατου ορίου για τη βελτίωση 
της κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ 
των γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν 
δυσανάλογες επιπτώσεις σε μεγάλες 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις με υψηλό 
αριθμό απασχολουμένων. Τα ανώτατα 
αυτά επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται 
σε ενισχύσεις που χορηγούνται σε 
γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον εφόσον κάτι 
τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των ευεργετικών επιδιωκόμενων 
στόχων. Προκειμένου να εφαρμοστεί η 
επιβολή ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια 
για να αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση 
από τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν 

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται κατά πρώτο λόγο
από τη διάθεση ενισχύσεων σε σχέση με 
το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται πάντοτε το ίδιο 
επίπεδο ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο περιορισμένος στόχος 
της εισοδηματικής στήριξης. Ωστόσο, όλες 
οι επιλέξιμες εκτάσεις τους θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στους κανόνες 
πολλαπλούς συμμόρφωσης και τους 
συναφείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς 
και οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις 
τείνουν να συμβάλλουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό στον γενικό στόχο της τροφικής 
ασφάλειας. Επιπλέον, συχνά συμμετέχουν 
στη διαδικασία καινοτομίας που είναι 
απαραίτητη για την βελτίωση της 
τροφικής ασφάλειας και της 
βιωσιμότητας.  Επομένως, δεν θα ήταν 
σκόπιμο να μειωθεί η στήριξη προς αυτές 
τις εκμεταλλεύσεις. Οιαδήποτε μείωση 
στις ενισχύσεις για τις εκμεταλλεύσεις 
μεγαλύτερου μεγέθους πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την ενεργό συμμετοχή τους σε 
δραστηριότητες καινοτομίας ή 
γεωργοπεριβαλλοντικές δραστηριότητες 
οι οποίες μπορούν να αποφέρουν οφέλη 
τόσο από την άποψη ικανοποίησης των
στόχων της τροφικής ασφάλειας όσο και 
των περιβαλλοντικών στόχων. Οιαδήποτε 
μείωση των ενισχύσεων δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί προς όφελος λιγότερο 
αποδοτικών εκμεταλλεύσεων σε βάρος 
των πλέον αποδοτικών. Τυχόν έσοδα από 
τη μείωση και την επιβολή ανώτατου ορίου 
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να αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα
έσοδα από τη μείωση και την επιβολή 
ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις προς 
μεγάλους δικαιούχους πρέπει να 
παραμένουν στα κράτη μέλη όπου 
δημιουργήθηκαν και να χρησιμοποιούνται 
για τη χρηματοδότηση έργων με 
σημαντική συνεισφορά στην καινοτομία 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της …., για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) [RDR].

στις ενισχύσεις προς μεγάλους δικαιούχους 
πρέπει να παραμένουν στα κράτη μέλη 
όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία ή τα γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράμματα σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

Or. en

Τροπολογία 156
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε 
σχετικά μικρό αριθμό μεγάλων 
δικαιούχων. Λόγω οικονομιών μεγέθους, 
οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι δεν χρειάζονται 
το ίδιο επίπεδο ενιαίας στήριξης για να 
επιτευχθεί αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη 
η εισαγωγή ενός συστήματος για 
μεγάλους δικαιούχους σύμφωνα με το 
οποίο το επίπεδο στήριξης μειώνεται 
σταδιακά και τελικά περιορίζεται με την 
επιβολή ανώτατου ορίου για τη βελτίωση 
της κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ 
των γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο
από τη διάθεση ενισχύσεων σε σχέση με 
το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται πάντοτε το ίδιο 
επίπεδο ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο περιορισμένος στόχος 
της εισοδηματικής στήριξης. Ωστόσο, όλες 
οι επιλέξιμες εκτάσεις τους θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στους κανόνες 
πολλαπλούς συμμόρφωσης και τους 
συναφείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς 
και οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις 
τείνουν να συμβάλλουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό στον γενικό στόχο της τροφικής 
ασφάλειας. Επομένως είναι δίκαιο να 
συνεχισθεί το υφιστάμενο σύστημα 
προοδευτικής μείωσης της ενίσχυσης 
μέσω περιορισμένης φθίνουσας 
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ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων. 
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

διαφοροποίησης  για εκμεταλλεύσεις 
μεγαλύτερες από ορισμένο μέγεθος. Ένα 
τέτοιο σύστημα πρέπει ωστόσο να 
λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα έντασης της 
μισθωτής εργασίας, προκειμένου να 
αποφευχθούν δυσανάλογες επιπτώσεις σε 
μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις με 
υψηλό αριθμό απασχολουμένων. Τα έσοδα 
από την προοδευτική διαφοροποίηση που 
εφαρμόζεται στους μεγάλους δικαιούχους 
πρέπει να παραμένουν στα κράτη μέλη 
όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία ή γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράμματα σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

Or. en

Τροπολογία 157
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
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μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Πρέπει επίσης τα ανώτατα όρια να μην 
εφαρμόζονται σε συνεταιρισμούς και 
άλλα νομικά πρόσωπα που 
συγκεντρώνουν πολλούς αγρότες που 
εισπράττουν άμεσες ενισχύσεις και οι 
οποίοι δέχονται και κατανέμουν τις 
πληρωμές προτού τις διανείμουν στα 
μέλη τους. Προκειμένου να εφαρμοστεί η 
επιβολή ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια 
για να αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση 
από τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν 
να αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα 
έσοδα από τη μείωση και την επιβολή 
ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις προς 
μεγάλους δικαιούχους πρέπει να 
παραμένουν στα κράτη μέλη ή, 
ενδεχομένως, στις θεσμικά καθορισμένες 
περιφέρειες, σχετικά με το άρθρο 20 του 
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[RDR]. παρόντος Κανονισμού όπου 
δημιουργήθηκαν και να χρησιμοποιούνται 
για τη χρηματοδότηση έργων με 
σημαντική συνεισφορά στην καινοτομία ή 
δραστηριότητες που προωθούν την 
δημιουργία απασχόλησης ή την ένταξη 
των νέων στον γεωργικό τομέα σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της …., για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) [RDR].

Or. es

Αιτιολόγηση

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020

Τροπολογία 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
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στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Πρέπει επίσης τα ανώτατα όρια να μην 
εφαρμόζονται σε συνεταιρισμούς και 
άλλα νομικά πρόσωπα που 
συγκεντρώνουν πολλούς αγρότες που 
εισπράττουν άμεσες ενισχύσεις και οι 
οποίοι δέχονται και κατανέμουν τις 
πληρωμές προτού τις διανείμουν στα 
μέλη τους. Προκειμένου να εφαρμοστεί η 
επιβολή ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια 
για να αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση 
από τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν 
να αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα 
έσοδα από τη μείωση και την επιβολή 
ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις προς 
μεγάλους δικαιούχους πρέπει να 
παραμένουν στα κράτη μέλη ή τις 
περιφέρειες όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία ή σε άλλα μέτρα σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της …., για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
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Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) [RDR] ή ακόμη, στο πλαίσιο 
του πρώτου πυλώνα, ως άμεσες 
πληρωμές ή συνδεδεμένη στήριξη, βάσει 
του παρόντος Κανονισμού.

Or. es

Τροπολογία 159
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
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περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων. Το 
ανώτατο όριο δεν θα πρέπει επίσης να 
εφαρμόζεται σε συνεταιρισμούς και σε 
άλλες νομικές οντότητες των οποίων τα 
μέλη διαχειρίζονται από κοινού μια 
γεωργική εκμετάλλευση ή οι οποίες 
απαρτίζονται από περισσότερους του 
ενός γεωργούς που λαμβάνουν άμεσες 
πληρωμές και οι οποίες λαμβάνουν τις 
ενισχύσεις και τις προωθούν πριν 
κατανεμηθούν πλήρως στα μέλη τους.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά την εφαρμογή των ανώτατων ορίων πρέπει να μην επιβάλλονται μειώσεις σε φορείς όπως 
συνεταιρισμοί, προπαντός στο επίπεδο της γεωργικής παραγωγής, κοινές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις (GAEC) ή συνεταιρισμοί χρησιμοποίησης γεωργικών μηχανημάτων (CUMA). 
Για τους σκοπούς της περαιτέρω βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης της γεωργίας αποκτούν 
όλο και μεγαλύτερη σημασία οι συνεταιρικές μορφές εκμετάλλευσης, οι οποίες δεν θα πρέπει 
συνεπώς να υφίστανται διακρίσεις.

Τροπολογία 160
Britta Reimers
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων. Σε 
συνεταιρισμούς και σε άλλες νομικές 
οντότητες των οποίων τα μέλη 
διαχειρίζονται από κοινού μια γεωργική 
εκμετάλλευση ή οι οποίες απαρτίζονται 
από περισσότερους του ενός γεωργούς 
και λαμβάνουν τις άμεσες πληρωμές ή 
ενισχύσεις, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
το ανώτατο όριο. Προκειμένου να 
εφαρμοστεί η επιβολή ανώτατου ορίου, τα 
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κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν ορισμένα 
κριτήρια για να αποφευχθεί η 
καταχρηστική χρήση από τους γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν να αποφύγουν τις 
επιπτώσεις της. Τα έσοδα από τη μείωση 
και την επιβολή ανώτατου ορίου στις 
ενισχύσεις προς μεγάλους δικαιούχους 
πρέπει να παραμένουν στα κράτη μέλη 
όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι συνεταιρικές μορφές εκμετάλλευσης αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία και δεν θα 
πρέπει να υφίστανται διακρίσεις.

Τροπολογία 161
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
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δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν κριτήρια που θα τους δίδουν τη 
δυνατότητα να επενδύουν σε βιώσιμα 
γεωργικά συστήματα 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ορίζονται στα πλαίσια των μέτρων 
οικολογικής μέριμνας του παρόντος 
κανονισμού, και/ή που αυξάνουν την 
απασχόληση. Τα έσοδα από τη μείωση και 
την επιβολή ανώτατου ορίου στις 
ενισχύσεις προς μεγάλους δικαιούχους 
πρέπει να παραμένουν στα κράτη μέλη 
όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην
καινοτόμο μετάβαση σε συστήματα 
βιώσιμης παραγωγής και στην 
δημιουργία απασχόλησης σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της …., για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) [RDR].
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Τροπολογία 162
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
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αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
των τομέων υψηλής έντασης, της 
κτηνοτροφίας και των τομέων οι 
επιδοτήσεις των οποίων μπορούν να 
συνδεθούν με την παραγωγή, οι οποίοι 
εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας και για 
τους οποίους δεν υπάρχουν εναλλακτικές.

Or. bg

Τροπολογία 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 



AM\905018EL.doc 57/193 PE491.238v01-00

EL

κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
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γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση
δημόσιων μηχανισμών για την επίτευξη 
σταθερών και ικανοποιητικών τιμών των 
γεωργικών προϊόντων.
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Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

Or. es

Τροπολογία 165
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων. 

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων. 
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Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR]. Τότε τα κράτη μέλη θα έχουν τη 
δυνατότητα να διαθέτουν τα ποσά που 
προκύπτουν από την επιβολή ανώτατου 
ορίου στους μεγάλους δικαιούχους στους 
οποίους αυτή εφαρμόζεται, προκειμένου 
οι εν λόγω δικαιούχοι να μπορούν να 
επενδύσουν στην καινοτομία.

Or. fr

Τροπολογία 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
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εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη το εργατικό 
δυναμικό που απασχολήθηκε,
συμπεριλαμβανομένων των μισθών και 
του κόστους των εργοληπτών,
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

Or. en
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Τροπολογία 167
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 

(15) Η κατανομή της άμεσης 
εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των 
γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση 
δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά 
μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω 
οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο 
ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη 
στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι 
δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να 
λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα 
ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η 
εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους 
δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το 
επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και 
τελικά περιορίζεται με την επιβολή 
ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα 
έντασης της μισθωτής εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες 
επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά 
επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή 
ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να 
αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από 
τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να 
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αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
…., για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
[RDR].

αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα 
από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου 
ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους 
δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα 
κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων με σημαντική συνεισφορά στην 
καινοτομία και την αγροτική ανάπτυξη
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της …., για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) [RDR].

Or. en

Τροπολογία 168
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 α) Η εισαγωγή της μετατροπής και η 
επιβολή ανώτατου ορίου των ενισχύσεων 
για τους γεωργούς δεν θα πρέπει μόνον να 
εφαρμόζει την αρχή της μη διακριτικής 
μεταχείρισης μεταξύ κρατών μελών και 
γεωργών· θα πρέπει επίσης να επιλύσει το 
χρονίζον πρόβλημα των τεράστιων 
ανισορροπιών μεταξύ αγροτικών 
περιοχών σε μειονεκτική και σε 
πλεονεκτική θέση και των πληθυσμών 
τους·  το 20% των γεωργών εξακολουθεί 
να εισπράττει το 80% των άμεσων 
ενισχύσεων με αποτέλεσμα η ευημερία 
τους να υποδηλώνει πάντοτε ότι 
αυξανόμενος αριθμός μικρότερων 
εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να παραιτηθεί 
της προσπάθειας, με επακόλουθο την 
ταχεία εγκατάλειψη των αγροτικών 
περιοχών· επίσης εξακολουθεί να υπάρχει 
τεράστια ανισορροπία στις ενισχύσεις 
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μεταξύ παλαιών κρατών μελών και νέων 
γεγονός που επιτείνει περαιτέρω τα 
μειονεκτήματα· είναι συνεπώς 
απαραίτητο να βελτιωθούν οι όροι και η 
κατανομή άμεσων ενισχύσεων καθώς και 
η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
ούτως ώστε να μπορούν οι γεωργοί να 
συνεργασθούν καλύτερα για την 
ανάπτυξη της επιχείρησής τους, και τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης θα 
μπορούσαν να προσφέρουν υποδομές που 
θα προαγάγουν την ανανέωση των γενεών 
και ευημερούσες αγροτικές οικονομίες· 

Or. en

Τροπολογία 169
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή της επιβολής ανώτατου ορίου, 
ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σε 
γεωργούς και τις αντίστοιχες μεταφορές 
στην αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει να 
καθοριστούν καθαρά ανώτατα όρια για 
κάθε κράτος μέλος προκειμένου να 
περιοριστούν οι ενισχύσεις προς 
καταβολή στους γεωργούς κατόπιν της 
εφαρμογής της επιβολής ανώτατου ορίου. 
Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
της στήριξης που παρέχει η ΚΓΠ 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
247/2006 του Συμβουλίου, της 30ής 
Ιανουαρίου 2006 για τη θέσπιση των 
ειδικών μέτρων για τις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών 
μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά 

διαγράφεται
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του Αιγαίου και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, και το 
γεγονός ότι αυτές οι άμεσες ενισχύσεις 
δεν υπόκεινται σε ανώτατα όρια, τα 
καθαρά ανώτατα όρια για τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις εν λόγω άμεσες 
ενισχύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διάταξη συνιστά φραγμό για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας καθόσον 
ανάγει σε κίνητρο τη διάσπαση των διαρθρώσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
προβάλλοντας ότι η αύξηση μεγέθους δεν είναι επιθυμητή και αναπόφευκτα οδηγώντας σε 
στρεβλές συνέπειες για την παραγωγικότητας της εργασίας. Θα πλήξει επίσης διάφορα 
φιλανθρωπικά ιδρύματα, καθόσον είναι μηχανισμός στήριξης του εισοδήματος που δεν είναι 
προσανατολισμένος στην ανάγκη. Επιπλέον, θα επέφερε περαιτέρω διοικητικό φόρτο και θα 
προκαλούσε προβλήματα όσον αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης των δικαιούχων.

Τροπολογία 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή της επιβολής ανώτατου ορίου, 
ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σε 
γεωργούς και τις αντίστοιχες μεταφορές 
στην αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει να 
καθοριστούν καθαρά ανώτατα όρια για 
κάθε κράτος μέλος προκειμένου να 
περιοριστούν οι ενισχύσεις προς 
καταβολή στους γεωργούς κατόπιν της 
εφαρμογής της επιβολής ανώτατου ορίου. 
Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
της στήριξης που παρέχει η ΚΓΠ 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
247/2006 του Συμβουλίου, της 30ής 
Ιανουαρίου 2006 για τη θέσπιση των 
ειδικών μέτρων για τις εξόχως 

διαγράφεται
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απόκεντρες περιφέρειες και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών 
μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά 
του Αιγαίου και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, και το 
γεγονός ότι αυτές οι άμεσες ενισχύσεις 
δεν υπόκεινται σε ανώτατα όρια, τα 
καθαρά ανώτατα όρια για τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις εν λόγω άμεσες 
ενισχύσεις.

Or. en

Τροπολογία 171
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή της επιβολής ανώτατου ορίου, 
ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σε 
γεωργούς και τις αντίστοιχες μεταφορές 
στην αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει να 
καθοριστούν καθαρά ανώτατα όρια για 
κάθε κράτος μέλος προκειμένου να 
περιοριστούν οι ενισχύσεις προς 
καταβολή στους γεωργούς κατόπιν της 
εφαρμογής της επιβολής ανώτατου ορίου. 
Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
της στήριξης που παρέχει η ΚΓΠ 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
247/2006 του Συμβουλίου, της 30ής 
Ιανουαρίου 2006 για τη θέσπιση των 
ειδικών μέτρων για τις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών 
μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά 

διαγράφεται
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του Αιγαίου και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, και το 
γεγονός ότι αυτές οι άμεσες ενισχύσεις 
δεν υπόκεινται σε ανώτατα όρια, τα 
καθαρά ανώτατα όρια για τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις εν λόγω άμεσες 
ενισχύσεις.

Or. en

Τροπολογία 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή της επιβολής ανώτατου ορίου, 
ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σε 
γεωργούς και τις αντίστοιχες μεταφορές 
στην αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει να 
καθοριστούν καθαρά ανώτατα όρια για 
κάθε κράτος μέλος προκειμένου να 
περιοριστούν οι ενισχύσεις προς 
καταβολή στους γεωργούς κατόπιν της 
εφαρμογής της επιβολής ανώτατου ορίου. 
Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
της στήριξης που παρέχει η ΚΓΠ 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
247/2006 του Συμβουλίου, της 30ής 
Ιανουαρίου 2006 για τη θέσπιση των 
ειδικών μέτρων για τις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών 
μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά 
του Αιγαίου και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, και το 
γεγονός ότι αυτές οι άμεσες ενισχύσεις 
δεν υπόκεινται σε ανώτατα όρια, τα 
καθαρά ανώτατα όρια για τα 

διαγράφεται
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ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις εν λόγω άμεσες 
ενισχύσεις.

Or. en

Τροπολογία 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή της επιβολής ανώτατου ορίου, 
ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες 
χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σε 
γεωργούς και τις αντίστοιχες μεταφορές 
στην αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει να 
καθοριστούν καθαρά ανώτατα όρια για 
κάθε κράτος μέλος προκειμένου να 
περιοριστούν οι ενισχύσεις προς 
καταβολή στους γεωργούς κατόπιν της 
εφαρμογής της επιβολής ανώτατου ορίου. 
Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
της στήριξης που παρέχει η ΚΓΠ 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
247/2006 του Συμβουλίου, της 30ής 
Ιανουαρίου 2006 για τη θέσπιση των 
ειδικών μέτρων για τις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών 
μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά 
του Αιγαίου και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, και το 
γεγονός ότι αυτές οι άμεσες ενισχύσεις 
δεν υπόκεινται σε ανώτατα όρια, τα 
καθαρά ανώτατα όρια για τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις εν λόγω άμεσες 

διαγράφεται
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ενισχύσεις.

Or. en

Τροπολογία 174
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Η βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα κατά την 
κατανομή των κεφαλαίων που 
προβλέπονται για την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική. Θα πρέπει κατά συνέπεια να 
δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
μεταβιβάζουν έως το 20% του ετήσιου 
ανώτατου ορίου τους στα ημερολογιακά 
έτη 2014-2019 ως πρόσθετη στήριξη 
προς τα κεφάλαια για τα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ. Πρόσθετη στήριξη για τον στόχο 
αυτό μπορεί επίσης να προέλθει από 
αχρησιμοποίητα δικαιώματα ενισχύσεων 
για περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα 
και από αχρησιμοποίητα δικαιώματα 
ενισχύσεων για γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

Or. pl

Τροπολογία 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Προκειμένου να αξιολογηθεί η νέα 
ΚΓΠ, πρέπει να πραγματοποιηθεί από την 
Επιτροπή επανεξέταση των 
μεταρρυθμίσεων και των επιπτώσεών 
τους στο περιβάλλον και στην γεωργική 
παραγωγή μέχρι τα τέλη του 2017.

Or. en

Τροπολογία 176
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι γεωργοί κρατών μελών που 
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 
1η Μαΐου 2004 ή μετά την ημερομηνία 
αυτή έλαβαν άμεσες ενισχύσεις με βάση 
έναν μηχανισμό σταδιακής εισαγωγής που 
ορίζεται στις αντίστοιχες πράξεις 
προσχώρησης. Για τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία, ένας τέτοιος μηχανισμός θα 
εξακολουθεί να ισχύει το 2014 και το 
2015. Επιπλέον, είχε επιτραπεί σε αυτά τα 
κράτη μέλη να χορηγούν 
συμπληρωματικές εθνικές άμεσες 
ενισχύσεις. Η δυνατότητα χορήγησης 
τέτοιων ενισχύσεων πρέπει να διατηρηθεί 
για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία μέχρι 
την πλήρη εισαγωγή τους.

(19) Οι γεωργοί κρατών μελών που 
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 
1η Μαΐου 2004 ή μετά την ημερομηνία 
αυτή έλαβαν άμεσες ενισχύσεις με βάση 
έναν μηχανισμό σταδιακής εισαγωγής που 
ορίζεται στις αντίστοιχες πράξεις 
προσχώρησης. Για τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία, ο μηχανισμός αυτός θα 
αναθεωρηθεί το 2014 και το 2015 
σύμφωνα με τον στόχο της δίκαιης 
κατανομής των άμεσων ενισχύσεων 
μεταξύ των μεμονωμένων κρατών μελών.

Or. bg

Τροπολογία 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
καλύτερη κατανομή της στήριξης μεταξύ 
των αγροτικών εκτάσεων στην Ένωση,
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων σε 
εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία 
εφάρμοσαν το καθεστώς ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ένα νέο 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης πρέπει να 
αντικαταστήσει το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του 
Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων ειδικών καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς, και συνέχισε 
να ισχύει στο πλαίσιο του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, ο οποίος συνένωσε σε 
ένα ενιαίο καθεστώς αποσυνδεδεμένων 
άμεσων ενισχύσεων τους προηγουμένως 
υφιστάμενους μηχανισμούς στήριξης. Μια 
τέτοια κίνηση πρέπει να συνεπάγεται τη 
λήξη ισχύος των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτών των 
κανονισμών και τη χορήγηση νέων, παρά 
το γεγονός ότι βασίζονται ακόμα στον 
αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων τα 
οποία διαθέτουν οι γεωργοί κατά το 
πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος.

(20) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
καλύτερη κατανομή της στήριξης στην 
Ένωση, ένα νέο καθεστώς βασικής 
ενίσχυσης πρέπει να αντικαταστήσει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το οποίο 
θεσπίστηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης 
Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση 
ορισμένων ειδικών καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς, και συνέχισε να ισχύει 
στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009, ο οποίος συνένωσε σε ένα ενιαίο 
καθεστώς αποσυνδεδεμένων άμεσων 
ενισχύσεων τους προηγουμένως 
υφιστάμενους μηχανισμούς στήριξης. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να τροποποιήσουν τα 
υφιστάμενα συστήματα στήριξης 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
χωρίς απαραίτητα να καταργούν τα 
τρέχοντα πρότυπά τους άμεσων 
ενισχύσεων.

Or. en

Τροπολογία 178
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
καλύτερη κατανομή της στήριξης μεταξύ 
των αγροτικών εκτάσεων στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων σε 
εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία εφάρμοσαν 
το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, ένα νέο καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης πρέπει να 
αντικαταστήσει το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του 
Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων ειδικών καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς18, και 
συνέχισε να ισχύει στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ο οποίος 
συνένωσε σε ένα ενιαίο καθεστώς 
αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων 
τους προηγουμένως υφιστάμενους 
μηχανισμούς στήριξης. Μια τέτοια κίνηση 
πρέπει να συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο αυτών των κανονισμών και τη 
χορήγηση νέων, παρά το γεγονός ότι 
βασίζονται ακόμα στον αριθμό των 
επιλέξιμων εκταρίων τα οποία διαθέτουν οι 
γεωργοί κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του καθεστώτος.

(20) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
καλύτερη κατανομή της στήριξης μεταξύ 
των αγροτικών εκτάσεων στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων σε
εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία εφάρμοσαν 
το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, ένα νέο καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης πρέπει να 
αντικαταστήσει το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του 
Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων ειδικών καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς18, και 
συνέχισε να ισχύει στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ο οποίος 
συνένωσε σε ένα ενιαίο καθεστώς 
αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων 
τους προηγουμένως υφιστάμενους 
μηχανισμούς στήριξης. Είναι απαραίτητο 
μια τέτοια κίνηση να συνεπάγεται τη λήξη 
ισχύος των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτών των 
κανονισμών και τη χορήγηση νέων, παρά 
το γεγονός ότι βασίζονται ακόμα στον 
αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων τα οποία 
διαθέτουν οι γεωργοί κατά το πρώτο έτος 
εφαρμογής του καθεστώτος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει υποχρεωτικά να κατανείμουν εκ νέου τα δικαιώματα ενίσχυσης με την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η ισότητα 
ευκαιριών μεταξύ φορέων που διαθέτουν ήδη δικαιώματα ενίσχυσης και νεοεισερχόμενων στο 
σύστημα φορέων.



AM\905018EL.doc 73/193 PE491.238v01-00

EL

Τροπολογία 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των 
κρατών μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές 
είναι κάτω από το επίπεδο του 90% του 
μέσου όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα 
τρίτο του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον 
επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό. Η 
σύγκλιση αυτή θα πρέπει να
χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης.
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν 
σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία 
πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια, μειώνοντας τη 
σύνδεση με ιστορικές αναφορές και 
έχοντας υπόψη το συνολικό πλαίσιο του 
προϋπολογισμού της Ένωσης.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Η 
αναδιανομή των άμεσων πληρωμών θα 
πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις 
αρχές της «Ευρώπης 2020», ενώ θα 
υπογραμμίζεται η ανάγκη να 
χρησιμοποιούνται οι κοινοτικοί πόροι με 
στόχο την οικονομική μεγέθυνση.  Στο 
πλαίσιο αυτό, η αναδιανομή θα πρέπει να
υλοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια 
όπως: η αξία της γεωργικής παραγωγής, 
η προστιθέμενη αξία, η εργασία και η 
αγοραστική δύναμη. Επιπλέον, το σύνολο 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2022 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να
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μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι διασπαστικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τους
γεωργούς, τα κράτη μέλη που έχουν 
εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς
υπόψη ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος 
εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής 
της περιόδου.

προσεγγίζουν ή να έχουν ενιαία μοναδιαία 
αξία κατόπιν σύγκλισης προς την τιμή 
αυτή η οποία πρέπει να διενεργείται 
γραμμικά κατά τη μεταβατική περίοδο.
Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθούν οι 
διασπαστικές οικονομικές επιπτώσεις
μεταξύ των τομέων παραγωγής, τα κράτη 
μέλη μπορούν να διατηρήσουν μια 
σχετική διαφοροποίηση των άμεσων 
ενισχύσεων που θα λαμβάνει υπόψη τις 
διαφορετικές χρήσεις της γης.

Or. it

Τροπολογία 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu
Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο 
στήριξης ανά εκτάριο που προκύπτει από 
τη χρήση ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, 
η άμεση εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 

(21) Η άμεση εισοδηματική στήριξη πρέπει 
να κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των 
κρατών μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
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Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, 
προκειμένου να αποφευχθούν οι 
διασπαστικές οικονομικές επιπτώσεις για 
τους γεωργούς, τα κράτη μέλη που έχουν 
εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς 
υπόψη ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος 
εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής 
της περιόδου.

κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 181
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές 
είναι κάτω από το επίπεδο του 90% του 
μέσου όρου θα πρέπει να καλύψουν το 
ένα τρίτο του χάσματος ανάμεσα στο 
τρέχον επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό. 
Η σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης. 
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν 
σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία 
πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο,
προκειμένου να αποφευχθούν οι 
διασπαστικές οικονομικές επιπτώσεις για 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας σταδιακά τη σύνδεση 
με ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη 
το συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού 
της Ένωσης. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η δικαιότερη κατανομή της 
άμεσης στήριξης και να λαμβάνονται 
παράλληλα υπόψη οι διαφορές που 
εξακολουθούν να υπάρχουν στα επίπεδα 
των ημερομισθίων και το κόστος των 
εισροών, θα πρέπει να προσαρμοστούν 
σταδιακά τα επίπεδα άμεσης στήριξης ανά 
εκτάριο. Το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να τείνουν προς μια ενιαία μοναδιαία αξία 
κατόπιν σύγκλισης προς την τιμή αυτή η 
οποία πρέπει να διενεργείται κατά τη
διάρκεια ευέλικτης μεταβατικής 
περιόδου. Προκειμένου να αποφευχθούν οι 
διασπαστικές οικονομικές επιπτώσεις για 
τους γεωργούς, τα κράτη μέλη που έχουν 
εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 
και πιο συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν μερικώς υπόψη ιστορικούς 
παράγοντες κατά τον υπολογισμό της αξίας 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να περιορίσουν την 
μείωση της βασικής ενίσχυσης των 



AM\905018EL.doc 77/193 PE491.238v01-00

EL

τους γεωργούς, τα κράτη μέλη που έχουν 
εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 
και πιο συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν μερικώς υπόψη ιστορικούς 
παράγοντες κατά τον υπολογισμό της αξίας 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το 
πρώτο έτος εφαρμογής του νέου 
καθεστώτος. Ο διάλογος με αντικείμενο 
το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο για την περίοδο με έναρξη το 
2021 θα πρέπει επίσης να εστιαστεί στον 
στόχο της πλήρους σύγκλισης μέσω της 
ίσης κατανομής της άμεσης στήριξης ανά 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια 
αυτής της περιόδου.

αγροτικών εκμεταλλεύσεων που 
προκύπτει από την κατάργηση του 
ιστορικού μοντέλου.

Or. en

Τροπολογία 182
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
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κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές 
είναι κάτω από το επίπεδο του 90% του 
μέσου όρου θα πρέπει να καλύψουν το 
ένα τρίτο του χάσματος ανάμεσα στο 
τρέχον επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό. 
Η σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης. 
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν 
σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία 
πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι διασπαστικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς, 
τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και πιο 
συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν
μερικώς υπόψη ιστορικούς παράγοντες 
κατά τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής 
της περιόδου.

κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Το σύνολο 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να
προσεγγίζουν ή να φθάνουν μια ενιαία 
μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης προς 
την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται σταδιακά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη 
ιστορικούς και άλλους παράγοντες όπως 
συμφωνήθηκε με την Επιτροπή κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη μπορούν
επίσης να περιορίσουν την μείωση που 
συνδέεται με την εγκατάλειψη του 
ιστορικού μοντέλου στο επίπεδο της 
βασικής ενίσχυσης των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 183
Valdemar Tomaševski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές 
είναι κάτω από το επίπεδο του 90% του 
μέσου όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα 
τρίτο του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον 
επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό. Η 
σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης. 
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 
σε ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή 
πρέπει να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία 
κατόπιν σύγκλισης προς την τιμή αυτή η 
οποία πρέπει να διενεργείται γραμμικά 
κατά τη μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, 
προκειμένου να αποφευχθούν οι 
διασπαστικές οικονομικές επιπτώσεις για 
τους γεωργούς, τα κράτη μέλη που έχουν 
εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Θα πρέπει 
να εισαχθεί καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 
που θα οδηγεί σε ορισμένο επίπεδο 
αναδιανομής των κεφαλαίων χάριν της 
δίκαιης κατανομής των άμεσων 
ενισχύσεων σε όλη την ΕΕ, με κάθε 
κράτος μέλος να λαμβάνει τουλάχιστον το
90% του μέσου όρου των άμεσων 
ενισχύσεων στην ΕΕ και κανένα κράτος 
μέλος να μην λαμβάνει πλέον του 110% 
του μέσου όρου των άμεσων ενισχύσεων.  
Πρέπει να εφαρμοσθεί ένα νέο σύστημα 
άμεσων ενισχύσεων, το οποίο ωστόσο θα 
πρέπει να συνοδεύεται από την 
διαβεβαίωση ότι η μεταβατική περίοδος 
θα είναι δεόντως συντομότερη –αλλά που 
θα λήγει το 2015 το αργότερο- για εκείνα
τα κράτη μέλη που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις κατώτερες του μέσου όρου της 
ΕΕ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
χρηματοδοτικής περιόδου.   
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υπόψη ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος 
εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής 
της περιόδου.

Or. pl

Τροπολογία 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
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άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές
είναι κάτω από το επίπεδο του 90% του 
μέσου όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα 
τρίτο του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον 
επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό. Η 
σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης.
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν 
σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία 
πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι διασπαστικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς, 
τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και πιο 
συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
μερικώς υπόψη ιστορικούς παράγοντες 
κατά τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου.

άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων το τρέχον επίπεδο 
άμεσων πληρωμών ανά εκτάριο είναι 
κάτω από το επίπεδο του 80% του μέσου 
όρου της ΕΕ θα πρέπει να καλύψουν το
χάσμα ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό τους 
και το επίπεδο αυτό. Τα κράτη µέλη με 
επίπεδο άμεσων ενισχύσεων ανώτερο του 
80% αλλά κατώτερο του μέσου όρου της 
ΕΕ θα πρέπει να καλύψουν αυτό το 
χάσμα κατά 10%. Η σύγκλιση αυτή θα 
πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά από 
όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις 
που υπερβαίνουν τον µέσο όρο της 
Ένωσης. Ωστόσο, το ανώτατο επίπεδο 
άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο στα 
κράτη μέλη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
120% του μέσου όρου της ΕΕ. Επιπλέον, 
το σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Or. en
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Τροπολογία 185
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές 
είναι κάτω από το επίπεδο του 90% του 
μέσου όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα 
τρίτο του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον 
επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό. Η 
σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης.
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν 
σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία 
πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι διασπαστικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς, 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί
πιο δίκαιη και ίση κατανομή της άμεσης 
στήριξης και να λαμβάνονται παράλληλα 
υπόψη οι διαφορές που εξακολουθούν να 
υπάρχουν στα επίπεδα των ημερομισθίων 
και το κόστος των εισροών, αλλά 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι όλοι οι 
Ευρωπαίοι γεωργοί εργάζονται στα 
πλαίσια ενιαίας αγοράς, και συγκεκριμένα 
ενιαίας αγοράς εργασίας, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Για να 
αποφευχθεί περαιτέρω στρέβλωση του 
ανταγωνισμού η οποία έχει κοινωνικές 
επιπτώσεις για αριθμό κρατών μελών, 
ειδικά στις βαλτικές χώρες, λαμβάνοντας 
υπόψη όχι μόνο τα συμφέροντα των 
γεωργών, αλλά επίσης τις ανάγκες των 
καταναλωτών και του κοινού γενικότερα. 
Τα κράτη µέλη με τρέχον επίπεδο άμεσων 
ενισχύσεων ανά εκτάριο κατώτερο του 
90% του μέσου όρου της ΕΕ θα πρέπει να 
καλύψουν το χάσμα ανάμεσα στο τρέχον 
επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό κατά την 
έναρξη της οικονομικής περιόδου 2014-
2020. Τα κράτη µέλη με επίπεδο άμεσων 



AM\905018EL.doc 83/193 PE491.238v01-00

EL

τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και πιο 
συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
μερικώς υπόψη ιστορικούς παράγοντες 
κατά τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου.

ενισχύσεων ανώτερο του 90% αλλά 
κατώτερο του μέσου όρου της ΕΕ θα 
πρέπει να καλύψουν αυτό το χάσμα κατά 
10% στο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο. Η σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης.
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν 
σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία 
πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι διασπαστικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς, 
τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και πιο 
συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
μερικώς υπόψη ιστορικούς παράγοντες 
κατά τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου.

Or. en
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(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
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ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές 
είναι κάτω από το επίπεδο του 90% του 
μέσου όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα 
τρίτο του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον 
επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό. Η 
σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης.
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν 
σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία 
πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι διασπαστικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς, 
τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και πιο 
συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
μερικώς υπόψη ιστορικούς παράγοντες 
κατά τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 

ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί
πιο δίκαιη και ίση κατανομή της άμεσης 
στήριξης και να λαμβάνονται παράλληλα 
υπόψη οι διαφορές που εξακολουθούν να 
υπάρχουν στα επίπεδα των ημερομισθίων 
και το κόστος των εισροών, αλλά έχοντας 
επίσης υπόψη ότι όλοι οι Ευρωπαίοι 
γεωργοί εργάζονται στα πλαίσια ενιαίας 
αγοράς, και συγκεκριμένα ενιαίας αγοράς 
εργασίας, θα πρέπει να προσαρμοστούν 
σταδιακά τα επίπεδα άμεσης στήριξης ανά 
εκτάριο. Για να αποφευχθεί περαιτέρω 
στρέβλωση του ανταγωνισμού η οποία 
έχει κοινωνικές επιπτώσεις για αριθμό 
κρατών μελών, ειδικά στις βαλτικές 
χώρες, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα
συμφέροντα των γεωργών, αλλά επίσης 
τις ανάγκες των καταναλωτών και του 
κοινού γενικότερα. Τα κράτη µέλη με 
τρέχον επίπεδο άμεσων ενισχύσεων ανά 
εκτάριο κατώτερο του 90% του μέσου 
όρου της ΕΕ θα πρέπει να καλύψουν το
χάσμα ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό τους 
και το επίπεδο αυτό κατά την έναρξη της 
οικονομικής περιόδου 2014-2020. Τα 
κράτη µέλη με επίπεδο άμεσων 
ενισχύσεων ανώτερο του 90% αλλά 
κατώτερο του μέσου όρου της ΕΕ θα 
πρέπει να καλύψουν αυτό το χάσμα κατά 
10% κατά τη διάρκεια του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου. Η σύγκλιση 
αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί 
αναλογικά από όλα τα κράτη µέλη µε 
άμεσες ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον 
µέσο όρο της Ένωσης. Επιπλέον, το 
σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
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περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου.

ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 187
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
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ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές 
είναι κάτω από το επίπεδο του 90% του 
μέσου όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα 
τρίτο του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον 
επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό. Η 
σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης.
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν 
σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία 
πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι διασπαστικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς, 
τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και πιο 
συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
μερικώς υπόψη ιστορικούς παράγοντες 
κατά τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου.

ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί
πιο δίκαιη και ίση κατανομή της άμεσης 
στήριξης και να λαμβάνονται παράλληλα 
υπόψη οι διαφορές που εξακολουθούν να 
υπάρχουν στα επίπεδα των ημερομισθίων 
και το κόστος των εισροών, αλλά έχοντας 
επίσης υπόψη ότι όλοι οι Ευρωπαίοι 
γεωργοί εργάζονται στα πλαίσια ενιαίας 
αγοράς, και συγκεκριμένα ενιαίας αγοράς 
εργασίας, θα πρέπει να προσαρμοστούν 
σταδιακά τα επίπεδα άμεσης στήριξης ανά 
εκτάριο. Για να αποφευχθεί περαιτέρω 
στρέβλωση του ανταγωνισμού η οποία 
έχει κοινωνικές επιπτώσεις για αριθμό 
κρατών μελών, ειδικά στις βαλτικές 
χώρες, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα
συμφέροντα των γεωργών, αλλά επίσης 
τις ανάγκες των καταναλωτών και του 
κοινού γενικότερα. Τα κράτη µέλη με 
τρέχον επίπεδο άμεσων ενισχύσεων ανά 
εκτάριο κατώτερο του 90% του μέσου 
όρου της ΕΕ θα πρέπει να καλύψουν το
χάσμα ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό τους 
και το επίπεδο αυτό κατά την έναρξη της 
οικονομικής περιόδου 2014-2020. Τα 
κράτη µέλη με επίπεδο άμεσων 
ενισχύσεων ανώτερο του 90% αλλά 
κατώτερο του μέσου όρου της ΕΕ θα 
πρέπει να καλύψουν αυτό το χάσμα κατά 
10% κατά τη διάρκεια του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου. Η σύγκλιση 
αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί 
αναλογικά από όλα τα κράτη µέλη µε 
άμεσες ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον 
µέσο όρο της Ένωσης. Επιπλέον, το 
σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
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ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 188
Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
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µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές
είναι κάτω από το επίπεδο του 90% του 
μέσου όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα 
τρίτο του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον 
επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό. Η 
σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης.
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν 
σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία 
πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι διασπαστικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς, 
τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και πιο 
συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
μερικώς υπόψη ιστορικούς παράγοντες 
κατά τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου.

µέλη των οποίων το τρέχον επίπεδο 
άμεσων πληρωμών ανά εκτάριο είναι 
κάτω από το επίπεδο του 80% του μέσου 
όρου της ΕΕ θα πρέπει να καλύψουν το
χάσμα ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό τους 
και το μέσο όρο της ΕΕ. Τα κράτη µέλη 
με επίπεδο άμεσων ενισχύσεων ανώτερο 
του 80% αλλά κατώτερο του μέσου όρου 
της ΕΕ θα πρέπει να καλύψουν αυτό το 
χάσμα κατά 10%. Η σύγκλιση αυτή θα 
πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά από 
όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις 
που υπερβαίνουν τον µέσο όρο της 
Ένωσης. Ωστόσο, το ανώτατο επίπεδο 
άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο στα 
κράτη μέλη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
120% του μέσου όρου της ΕΕ. Επιπλέον, 
το σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 189
Juozas Imbrasas
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές 
είναι κάτω από το επίπεδο του 90% του 
μέσου όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα 
τρίτο του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον 
επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό. Η 
σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης.
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν 
σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία 
πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι διασπαστικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς, 
τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και πιο 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια πιο δίκαιη και ίση κατανομή της 
άμεσης στήριξης και να λαμβάνονται 
παράλληλα υπόψη οι διαφορές που 
εξακολουθούν να υπάρχουν στα επίπεδα 
των ημερομισθίων και το κόστος των 
εισροών, αλλά έχοντας επίσης υπόψη ότι 
όλοι οι Ευρωπαίοι γεωργοί εργάζονται 
στα πλαίσια ενιαίας αγοράς, και 
συγκεκριμένα ενιαίας αγοράς εργασίας,
θα πρέπει να προσαρμοστούν σταδιακά τα 
επίπεδα άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Για 
να αποφευχθεί περαιτέρω στρέβλωση του 
ανταγωνισμού η οποία έχει κοινωνικές 
επιπτώσεις για αριθμό κρατών μελών, 
ειδικά στις βαλτικές χώρες, λαμβάνοντας 
υπόψη όχι μόνο τα συμφέροντα των 
γεωργών, αλλά επίσης τις ανάγκες των 
καταναλωτών και του κοινού γενικότερα. 
Τα κράτη µέλη με τρέχον επίπεδο άμεσων 
ενισχύσεων ανά εκτάριο κατώτερο του 
90% του μέσου όρου της ΕΕ θα πρέπει να 
καλύψουν το χάσμα ανάμεσα στο τρέχον 
επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό κατά την 
έναρξη της οικονομικής περιόδου 2014-
2020. Τα κράτη µέλη με επίπεδο άμεσων 
ενισχύσεων ανώτερο του 90% αλλά 
κατώτερο του μέσου όρου της ΕΕ θα 
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συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
μερικώς υπόψη ιστορικούς παράγοντες 
κατά τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου.

πρέπει να καλύψουν αυτό το χάσμα κατά 
10% κατά τη διάρκεια του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου. Η σύγκλιση 
αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί 
αναλογικά από όλα τα κράτη µέλη µε 
άμεσες ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον 
µέσο όρο της Ένωσης. Επιπλέον, το 
σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 190
Alexander Mirsky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
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καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές 
είναι κάτω από το επίπεδο του 90% του 
μέσου όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα 
τρίτο του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον 
επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό. Η 
σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης.
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν 
σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία 
πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι διασπαστικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς, 
τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και πιο 
συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
μερικώς υπόψη ιστορικούς παράγοντες 
κατά τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 

καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί
πιο δίκαιη και ίση κατανομή της άμεσης 
στήριξης και να λαμβάνονται παράλληλα 
υπόψη οι διαφορές που εξακολουθούν να 
υπάρχουν στα επίπεδα των ημερομισθίων 
και το κόστος των εισροών, αλλά έχοντας 
επίσης υπόψη ότι όλοι οι Ευρωπαίοι 
γεωργοί εργάζονται στα πλαίσια ενιαίας 
αγοράς, και συγκεκριμένα ενιαίας αγοράς 
εργασίας, θα πρέπει να προσαρμοστούν 
σταδιακά τα επίπεδα άμεσης στήριξης ανά 
εκτάριο. Για να αποφευχθεί περαιτέρω 
στρέβλωση του ανταγωνισμού η οποία 
έχει κοινωνικές επιπτώσεις για αριθμό 
κρατών μελών, ειδικά στις βαλτικές 
χώρες, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα
συμφέροντα των γεωργών, αλλά επίσης 
τις ανάγκες των καταναλωτών και του 
κοινού γενικότερα. Τα κράτη µέλη με 
τρέχον επίπεδο άμεσων ενισχύσεων ανά 
εκτάριο κατώτερο του 90% του μέσου 
όρου της ΕΕ θα πρέπει να καλύψουν το
χάσμα ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό τους 
και το επίπεδο αυτό κατά την έναρξη της 
οικονομικής περιόδου 2014-2020. Τα 
κράτη µέλη με επίπεδο άμεσων 
ενισχύσεων ανώτερο του 90% αλλά 
κατώτερο του μέσου όρου της ΕΕ θα 
πρέπει να καλύψουν αυτό το χάσμα κατά 
10% κατά τη διάρκεια του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου. Η σύγκλιση 
αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί 
αναλογικά από όλα τα κράτη µέλη µε 
άμεσες ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον 
µέσο όρο της Ένωσης. Επιπλέον, το 
σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
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πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου.

ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Έχει συνεπώς 
ζωτική σημασία να διασφαλισθεί η 
συνοχή μεταξύ των ενιαίων καθηκόντων 
και απαιτήσεων που επιβάλλονται στους 
γεωργούς σε όλη την ΕΕ και του επιπέδου 
άμεσης στήριξης. Συνεπώς, η άμεση 
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Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές 
είναι κάτω από το επίπεδο του 90% του 
μέσου όρου θα πρέπει να καλύψουν το 
ένα τρίτο του χάσματος ανάμεσα στο 
τρέχον επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό.
Η σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης. 
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν 
σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία 
πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι διασπαστικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς, 
τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και πιο 
συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
μερικώς υπόψη ιστορικούς παράγοντες 
κατά τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου.

εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών και να εστιάζεται καλύτερα στους 
νέους στόχους, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη και πιο αρμονική κατανομή της 
άμεσης στήριξης και να λαμβάνονται 
παράλληλα υπόψη οι διαφορές που 
εξακολουθούν να υπάρχουν στα επίπεδα 
των ημερομισθίων και το κόστος των 
εισροών, θα πρέπει να προσαρμοστούν 
σταδιακά τα επίπεδα άμεσης στήριξης ανά 
εκτάριο. Πέραν της σύγκλισης των 
ενισχύσεων στήριξης σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να 
προσαρμοσθούν επίσης τα εθνικά 
κονδύλια για άμεσες ενισχύσεις ώστε τα 
κράτη μέλη των οποίων το τρέχον 
επίπεδο άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο 
είναι μικρότερο του 50% του μέσου όρου 
της Ένωσης να λαμβάνουν το 70% αυτού 
του μέσου όρου. Στην περίπτωση κρατών 
μελών στα οποία το επίπεδο άμεσων 
ενισχύσεων κυμαίνεται μεταξύ 50% και 
70% του μέσου όρου, πρέπει να αυξηθούν 
οι άμεσες ενισχύσεις στο 80% του μέσου 
όρου, και στην περίπτωση κρατών μελών 
στα οποία το επίπεδο άμεσων ενισχύσεων 
κυμαίνεται μεταξύ 70% και 80% του 
μέσου όρου, πρέπει να αυξηθούν οι 
άμεσες ενισχύσεις στο 90% του μέσου 
όρου της ΕΕ. Μετά την εφαρμογή των 
μηχανισμών αυτών, κανένα κράτος μέλος 
δεν πρέπει να εισπράττει λιγότερο από το 
70% του μέσου όρου της Ένωσης. Στην 
περίπτωση κρατών μελών το επίπεδο των 
ενισχύσεων των οποίων είναι υψηλότερο 
από τον μέσο όρο της Ένωσης, η 
προσπάθεια σύγκλισης δεν πρέπει να 
οδηγήσει σε επίπεδα κατώτερα αυτού του 
μέσου όρου. Η σύγκλιση αυτή θα πρέπει 
να χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης. 
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 



PE491.238v01-00 94/193 AM\905018EL.doc

EL

ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν 
σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία 
πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι διασπαστικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς, 
τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και πιο 
συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
μερικώς υπόψη ιστορικούς παράγοντες 
κατά τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου.

Or. pl

Τροπολογία 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 



AM\905018EL.doc 95/193 PE491.238v01-00

EL

ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές 
είναι κάτω από το επίπεδο του 90% του 
μέσου όρου θα πρέπει να καλύψουν το 
ένα τρίτο του χάσματος ανάμεσα στο 
τρέχον επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό. 
Η σύγκλιση αυτή θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης. 
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν 
σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία 
πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι διασπαστικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς, 
τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και πιο 
συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
μερικώς υπόψη ιστορικούς παράγοντες 
κατά τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής 
της περιόδου.

ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Το σύνολο 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται στην ΕΕ πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο στόχος της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιτευχθεί 
στο τέλος του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου 2014-2020. Επίσης, όλα τα 
δικαιώματα ενίσχυσης που θα 
ενεργοποιηθούν το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μία περιφέρεια πρέπει να 
έχουν ενιαία μοναδιαία αξία.

Or. pt



PE491.238v01-00 96/193 AM\905018EL.doc

EL

Τροπολογία 193
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται σταδιακά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Προκειμένου να αποφευχθούν οι 
διασπαστικές οικονομικές επιπτώσεις για 
τους γεωργούς, τα κράτη μέλη που έχουν 
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μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 
και πιο συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν υπόψη ιστορικούς παράγοντες 
κατά τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να περιορίσουν την 
μείωση που συνδέεται με την 
εγκατάλειψη του ιστορικού μοντέλου στο 
επίπεδο της βασικής ενίσχυσης των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου
το αργότερο το 2003. Πρέπει να 
προσαρμοσθεί ο όγκος της 
χρηματοδότησης των άμεσων ενισχύσεων 
από τα κράτη μέλη (κονδύλι) κατά 
τρόπον ώστε το επίπεδο των άμεσων 
ενισχύσεων στα κράτη μέλη να μην είναι 
κατώτερος του 80% του μέσου επιπέδου 
άμεσης στήριξης στην Ένωση από 1ης 
Ιανουαρίου 2014. 

Or. lv

Τροπολογία 194
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
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ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης 
στήριξης και να λαμβάνονται παράλληλα 
υπόψη οι διαφορές που εξακολουθούν να 
υπάρχουν στα επίπεδα των ημερομισθίων 
και το κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης με στόχο την εξασφάλιση ίσου 
επιπέδου για την κατανομή των άμεσων 
ενισχύσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Προς 
το σκοπό αυτό, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τις μειούμενες  διαφορές που 
εξακολουθούν να υπάρχουν στα επίπεδα 
των ημερομισθίων και το κόστος των 
εισροών, θα πρέπει να προσαρμοστούν 
σταδιακά τα επίπεδα άμεσης στήριξης ανά 
εκτάριο. Τα κράτη µέλη των οποίων οι 
άμεσες πληρωμές είναι κάτω από το 
επίπεδο του 90% του μέσου όρου θα 
πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο του 
χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Or. pl

Τροπολογία 195
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα πρέπει να καλύψουν το ήμισυ
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 



PE491.238v01-00 100/193 AM\905018EL.doc

EL

μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 196
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
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συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το μέσο επίπεδο θα πρέπει να 
καλύψουν το 66% του χάσματος ανάμεσα 
στο τρέχον επίπεδό τους και το επίπεδο 
αυτό. Κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να 
εισπράττει λιγότερο από το 75% του 
μέσου όρου της Ένωσης. Η σύγκλιση 
αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί 
αναλογικά από όλα τα κράτη µέλη µε 
άμεσες ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον 
µέσο όρο της Ένωσης. Επιπλέον, το 
σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Or. ro
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Τροπολογία 197
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν τα δύο τρίτα
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
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μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Or. fr

Τροπολογία 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
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προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με 
γραμμικές περικοπές σε όλα τα κράτη 
µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης, με 
μείωση 5% το ανώτερο του επιπέδου 
κάθε κράτους μέλους. Επιπλέον, το 
σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Είναι σημαντικό η συμβολή 
των εν λόγω κρατών μελών στη σύγκλιση 
αυτή να μην υπερβαίνει ένα ορισμένο 
ποσοστό του αρχικού κονδυλίου τους. 
Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε 
ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει 
να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν 
σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία 
πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι διασπαστικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς, 
τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και πιο 
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υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
μερικώς υπόψη ιστορικούς παράγοντες 
κατά τον υπολογισμό της αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο 
διάλογος με αντικείμενο το επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει 
επίσης να εστιαστεί στον στόχο της 
πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης 
κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό του αρχικού κονδυλίου θα καθοριστεί με βάση το αποτέλεσμα των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Τροπολογία 200
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
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και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, 
προκειμένου να αποφευχθούν οι 
διασπαστικές οικονομικές επιπτώσεις για 
τους γεωργούς, τα κράτη μέλη που έχουν 
εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 
και πιο συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν μερικώς υπόψη ιστορικούς 
παράγοντες κατά τον υπολογισμό της αξίας 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το 
πρώτο έτος εφαρμογής του νέου 
καθεστώτος. Ο διάλογος με αντικείμενο το 
επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο για την περίοδο με έναρξη το 
2021 θα πρέπει επίσης να εστιαστεί στον 
στόχο της πλήρους σύγκλισης μέσω της 
ίσης κατανομής της άμεσης στήριξης ανά 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής 
της περιόδου.

και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Η αξία των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή μία 
περιφέρεια θα προσεγγίζει σταδιακά 
μέχρις ότου φθάσει, τουλάχιστον, το 
επίπεδο σύγκλισης που έχει ορισθεί για το 
2019. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αποφυγή των στρεβλώσεων, εξασφάλιση της σταθερότητας των εκμεταλλεύσεων σε μια φάση 
ισχυρής περιστολής των δημόσιων προϋπολογισμών, παροχή της δυνατότητας σε κράτη και 
περιφέρειες για την εφαρμογή της εσωτερικής σύγκλισης και καθορισμός εύλογων ορίων στις 
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διακυμάνσεις των ενισχύσεων που εισπράττουν οι δικαιούχοι ώστε να μην τεθεί εν κινδύνω η 
βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

Τροπολογία 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2021 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
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προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος.

Or. en

Τροπολογία 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
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δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Με την 
επιφύλαξη αυτής της σύγκλισης, θα 
πρέπει το επίπεδο άμεσων πληρωμών 
στην Εσθονία, τη Λιθουανία και τη 
Λετονία να ανέλθει τουλάχιστον στο 
επίπεδο πληρωμών του κράτους μέλους 
το οποίο, με την εξαίρεση των τριών 
αυτών κρατών, διαθέτει το χαμηλότερο 
επίπεδο πληρωμών από όλα τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη. Η σύγκλιση αυτή θα πρέπει 
να χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης. Η 
διαφορά των άμεσων πληρωμών ανά 
εκτάριο σε ένα κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη 
διαφορά ανά εκτάριο μεταξύ των κρατών 
μελών. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
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με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Or. de

Τροπολογία 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
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της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
προβλεφθούν μέτρα χρηματοδοτικής 
στήριξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή των νέων κοινών γεωργικών 
πολιτικών από τα κράτη μέλη.

Or. ro

Τροπολογία 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 

(21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης 
διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου 
προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει 
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καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές 
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 

καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να 
δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών 
ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης 
ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση 
ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση 
εισοδηματική στήριξη πρέπει να 
κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών 
μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με 
ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 
συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης 
και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στα επίπεδα των ημερομισθίων και το 
κόστος των εισροών, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα 
άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη 
µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι 
κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου 
όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο 
του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό 
τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά 
από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο 
της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης 
προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να 
διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική 
περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές
επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη 
ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με 
αντικείμενο το επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 
με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να 
εστιαστεί στον στόχο της πλήρους 
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σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της 
άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 α) Οι άμεσες ενισχύσεις κατανέμονται 
μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπον 
ώστε κάθε κράτος μέλος να λαμβάνει, ως 
εθνικό ανώτατο όριο, ποσό που να 
αντιστοιχεί στον αριθμό των εκταρίων 
που καλύπτονται από αιτήσεις άμεσων 
ενισχύσεων το 2013 πολλαπλασιασμένο 
επί το μέσο συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το 2013. Τα κράτη μέλη στα 
οποία ο μέσος όρος άμεσων ενισχύσεων 
ανά εκτάριο υπερβαίνει το 110% του 
μέσου όρου ενισχύσεων στην ΕΕ μπορεί 
να χορηγήσει πρόσθετες ενισχύσεις από 
τον εθνικό του προϋπολογισμό. 

Or. en

Τροπολογία 206
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της 
Συνθήκης για την Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του οποίου 
απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω 



AM\905018EL.doc 115/193 PE491.238v01-00

EL

ιθαγενείας, και το Άρθρο 39, παράγραφος 
2 της Συνθήκης, το οποίο προβλέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ανισότητες μεταξύ 
των διαφόρων γεωργικών περιοχών και 
όχι μεταξύ κρατών μελών, και το Άρθρο 
40, παράγραφος 2, το οποίο αποκλείει 
κάθε διάκριση μεταξύ παραγωγών στην 
ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το 
σύστημα κατανομής των άμεσων 
ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών 
είναι δίκαιο και δεν κάνει διακρίσεις σε 
βάρος γεωργών, τα εθνικά κονδύλια θα 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση ενιαίο 
συντελεστή ανά εκτάριο σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ο οποίος θα 
αντιστοιχεί στον μέσο όρο ενισχύσεων 
ανά εκτάριο για το 2013.

Or. pl

Τροπολογία 207
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Πέραν της σύγκλισης των 
ενισχύσεων στο εθνικό και το 
περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να 
προσαρμοσθούν επίσης τα εθνικά 
κονδύλια για άμεσες ενισχύσεις ώστε τα 
κράτη το επίπεδο των άμεσων 
ενισχύσεων των οποίων ανά εκτάριο είναι 
μικρότερο του 70% του μέσου όρου της 
Ένωσης να μειώσουν την διαφορά αυτή 
σε σχέση με τον μέσο όρο κατά 30%. Για 
τα κράτη μέλη το επίπεδο των άμεσων 
ενισχύσεων των οποίων κυμαίνεται 
μεταξύ του 70% και 80% του μέσου όρου, 
η διαφορά πρέπει να μειωθεί κατά 25% 
και τέλος για τα κράτη μέλη το επίπεδο 
των άμεσων ενισχύσεων των οποίων είναι 
μεγαλύτερο του 80% του μέσου όρου, η 
διαφορά πρέπει να μειωθεί κατά 20%. 
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Μετά την εφαρμογή των μηχανισμών 
αυτών, κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει 
να εισπράττει λιγότερο από το 65% του 
μέσου όρου της Ένωσης. Στην 
περίπτωση κρατών μελών το επίπεδο των 
ενισχύσεων των οποίων είναι υψηλότερο 
από τον μέσο όρο της Ένωσης, η 
προσπάθεια σύγκλισης δεν πρέπει να 
οδηγήσει σε επίπεδα κατώτερα αυτού του 
μέσου όρου. Η σύγκλιση αυτή θα πρέπει 
να χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που 
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης.

Or. pl

Τροπολογία 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 α) Πέραν της σύγκλισης των 
ενισχύσεων σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, πρέπει να προσαρμοσθούν 
επίσης τα εθνικά κονδύλια για άμεσες 
πληρωμές ώστε τα κράτη μέλη, το 
επίπεδο των άμεσων πληρωμών των 
οποίων ανά εκτάριο είναι μικρότερο του 
70% του μέσου όρου της Ένωσης, να 
μειώσουν την διαφορά αυτή σε σχέση με 
τον μέσο όρο της ΕΕ κατά 35%. Για τα 
κράτη μέλη το επίπεδο των άμεσων 
πληρωμών των οποίων κυμαίνεται 
μεταξύ του 70% και 80% του μέσου όρου 
της ΕΕ, η διαφορά πρέπει να μειωθεί 
κατά 25% και, τέλος, για τα κράτη μέλη 
το επίπεδο των άμεσων πληρωμών των 
οποίων είναι μεγαλύτερο του 80% του 
αντίστοιχου μέσου όρου, η διαφορά 
πρέπει να μειωθεί κατά 10%. Μετά την 
εφαρμογή των μηχανισμών αυτών, 
κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να 
εισπράττει λιγότερο από το 65% του 
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μέσου όρου της Ένωσης. Η προσπάθεια 
σύγκλισης των κρατών μελών το επίπεδο 
των ενισχύσεων των οποίων είναι 
υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ένωσης 
δεν πρέπει να τα οδηγήσει σε επίπεδα 
κάτω αυτού του μέσου όρου. Η σύγκλιση 
αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί 
αναλογικά από όλα τα κράτη µέλη των 
οποίων οι άμεσες πληρωμές υπερβαίνουν 
τον µέσο όρο της Ένωσης. Τα κράτη 
μέλη που, ύστερα από την ανάκτηση των 
ανωτέρω ποσοστών, παραμένουν κάτω 
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα έχουν τη 
δυνατότητα να καλύψουν τη διαφορά έως 
το ευρωπαϊκό μέσο επίπεδο από τους 
εθνικούς προϋπολογισμούς.

Or. ro

Τροπολογία 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 α) Τα δικαιώματα ενισχύσεων που 
ενεργοποιήθηκαν το 2019 σε κράτος 
μέλος ή σε περιφέρεια μπορούν να έχουν 
ενιαία μοναδιαία αξία μετά από περίοδο 
σύγκλισης, ωστόσο προκειμένου να  
αποφευχθούν οι διασπαστικές 
οικονομικές και παραγωγικές επιπτώσεις 
για τους γεωργούς, τα κράτη μέλη που 
έχουν εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το 
ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς 
υπόψη ιστορικούς παράγοντες κατά τον 
υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης.  Ο διάλογος με αντικείμενο το 
επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο για την περίοδο που αρχίζει το 
2021 θα πρέπει να συνεχίσει να 
επικεντρώνεται στο θέμα της σύγκλισης, 
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λαμβάνοντας υπόψη την επανεξέταση της 
μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ το 2017.

Or. en

Τροπολογία 210
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 α) Οι άμεσες ενισχύσεις κατανέμονται 
μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπον 
ώστε κάθε κράτος μέλος να λαμβάνει, ως 
εθνικό ανώτατο όριο, ποσό που να 
αντιστοιχεί στον αριθμό των εκταρίων 
που καλύπτονται από αιτήσεις άμεσων 
ενισχύσεων το 2013 πολλαπλασιασμένο
επί το μέσο συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το 2013. Τα κράτη μέλη στα 
οποία ο μέσος όρος άμεσων ενισχύσεων 
ανά εκτάριο υπερβαίνει το 110% του 
μέσου όρου ενισχύσεων στην ΕΕ μπορεί 
να χορηγήσει πρόσθετες ενισχύσεις από 
τον εθνικό του προϋπολογισμό. 

Or. en

Τροπολογία 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam
Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 β) Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν 
το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης(SAPS) μπορούν να 
διατηρήσουν αυτό το καθεστώς, υπό την 
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προϋπόθεση τροποποιήσεων προκειμένου 
να προσαρμοσθούν στο νέο καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης και στους όρους που 
ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος 
κανονισμού. 

Or. en

Τροπολογία 212
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Για τα κράτη μέλη στα οποία η 
εισαγωγή ενιαίου συντελεστή οδηγεί σε 
σημαντική μείωση των άμεσων 
ενισχύσεων, πρέπει να εισαχθεί 
προαιρετική επιλογή βάσει της οποίας θα 
μπορούν να καταβληθούν 
συμπληρωματικές ενισχύσεις από τους 
εθνικούς προϋπολογισμούς προκειμένου 
να μετριασθεί ο αντίκτυπος των 
μειώσεων.

Or. pl

Τροπολογία 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 β) Δεδομένου ότι στα νέα κράτη μέλη 
η μέση πληρωμή ανά εκτάριο ορίστηκε 
με έναν εξισορροπητικό τύπο ο οποίος 
βασίστηκε στα προηγούμενα έτη, για 
λόγους δικαιοσύνης, κατά το πρότυπο 
που εφαρμόζεται στα παλαιά κράτη μέλη, 
θα πρέπει, επιπλέον αυτής της έκτασης, 
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να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό και η 
έκταση που προκύπτει από τη μετατροπή 
σε εκτάρια του αριθμού των ζώων που 
επωφελήθηκαν από συμπληρωματικές 
εθνικές πληρωμές.

Or. ro

Τροπολογία 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 γ) Τα κράτη μέλη τα οποία, έως τις 31 
Δεκεμβρίου του 2013, εφαρμόζουν το 
σύστημα ενιαίας ενίσχυσης σε 
περιφερειακή ή περιφερειακή υβριδική 
βάση, μπορούν να διατηρήσουν τα 
ισχύοντα δικαιώματά τους ενισχύσεων, 
υπό την προϋπόθεση τροποποιήσεων 
προκειμένου να προσαρμοσθούν στους 
όρους που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 2 
του παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Τροπολογία 215
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η πείρα που αποκτήθηκε με την 
εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης καταδεικνύει ότι μερικά από 
τα βασικά στοιχεία του πρέπει να 
διατηρηθούν, συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού εθνικών ανώτατων ορίων για 

διαγράφεται
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τη διασφάλιση ότι το συνολικό επίπεδο 
στήριξης δεν υπερβαίνει τους 
υφιστάμενους περιορισμούς του 
προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να συνεχίσουν να διαθέτουν εθνικό 
απόθεμα το οποίο πρέπει να 
χρησιμοποιούν για να διευκολύνουν τη 
συμμετοχή νέων γεωργών νεαρής ηλικίας 
στο καθεστώς ή το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιείται για να ανταποκρίνονται 
στις ειδικές ανάγκες ορισμένων περιοχών. 
Θα πρέπει να διατηρηθούν οι κανόνες 
σχετικά με τη μεταβίβαση και τη χρήση 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, αλλά να 
απλουστευτούν στο μέτρο του δυνατού.

Or. en

Τροπολογία 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η πείρα που αποκτήθηκε με την 
εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης καταδεικνύει ότι μερικά από τα 
βασικά στοιχεία του πρέπει να 
διατηρηθούν, συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού εθνικών ανώτατων ορίων για 
τη διασφάλιση ότι το συνολικό επίπεδο 
στήριξης δεν υπερβαίνει τους 
υφιστάμενους περιορισμούς του 
προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να συνεχίσουν να διαθέτουν εθνικό 
απόθεμα το οποίο πρέπει να 
χρησιμοποιούν για να διευκολύνουν τη 
συμμετοχή νέων γεωργών νεαρής ηλικίας 
στο καθεστώς ή το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιείται για να ανταποκρίνονται 
στις ειδικές ανάγκες ορισμένων περιοχών.
Θα πρέπει να διατηρηθούν οι κανόνες 
σχετικά με τη μεταβίβαση και τη χρήση 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, αλλά να 

(22) Η πείρα που αποκτήθηκε με την 
εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης καταδεικνύει ότι μερικά από τα 
βασικά στοιχεία του πρέπει να 
διατηρηθούν, συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού εθνικών ανώτατων ορίων για 
τη διασφάλιση ότι το συνολικό επίπεδο 
στήριξης δεν υπερβαίνει τους 
υφιστάμενους περιορισμούς του 
προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να συνεχίσουν να διαθέτουν εθνικό 
απόθεμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί 
το κράτος μέλος για να διευκολύνει τη 
συμμετοχή νέων γεωργών νεαρής ηλικίας 
στο καθεστώς ή το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιείται για να λαμβάνονται 
υπόψη οι ειδικές ανάγκες ορισμένων 
περιοχών. Θα πρέπει να διατηρηθούν οι 
κανόνες σχετικά με τη μεταβίβαση και τη 
χρήση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, αλλά 
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απλουστευτούν στο μέτρο του δυνατού. να απλουστευτούν στο μέτρο του δυνατού.

Or. en

Τροπολογία 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η πείρα που αποκτήθηκε με την 
εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης καταδεικνύει ότι μερικά από τα 
βασικά στοιχεία του πρέπει να 
διατηρηθούν, συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού εθνικών ανώτατων ορίων για 
τη διασφάλιση ότι το συνολικό επίπεδο 
στήριξης δεν υπερβαίνει τους 
υφιστάμενους περιορισμούς του 
προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να συνεχίσουν να διαθέτουν εθνικό 
απόθεμα το οποίο πρέπει να 
χρησιμοποιούν για να διευκολύνουν τη 
συμμετοχή νέων γεωργών νεαρής ηλικίας 
στο καθεστώς ή το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιείται για να ανταποκρίνονται 
στις ειδικές ανάγκες ορισμένων περιοχών.
Θα πρέπει να διατηρηθούν οι κανόνες 
σχετικά με τη μεταβίβαση και τη χρήση 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, αλλά να 
απλουστευτούν στο μέτρο του δυνατού.

(22) Η πείρα που αποκτήθηκε με την 
εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης καταδεικνύει ότι μερικά από τα 
βασικά στοιχεία του πρέπει να 
διατηρηθούν, συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού εθνικών ανώτατων ορίων για 
τη διασφάλιση ότι το συνολικό επίπεδο 
στήριξης δεν υπερβαίνει τους 
υφιστάμενους περιορισμούς του 
προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να συνεχίσουν να διαθέτουν εθνικό 
απόθεμα το οποίο μπορούν να 
χρησιμοποιούν για να διευκολύνουν τη 
συμμετοχή νέων γεωργών νεαρής ηλικίας 
στο καθεστώς ή το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιείται για να ανταποκρίνονται 
στις ειδικές ανάγκες ορισμένων περιοχών.
Θα πρέπει να διατηρηθούν οι κανόνες 
σχετικά με τη μεταβίβαση και τη χρήση 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, αλλά να 
απλουστευτούν στο μέτρο του δυνατού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα που αφορούν τους γεωργούς νεαρής ηλικίας είναι 
αποτελεσματικότερα για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση των νεοεισερχόμενων. Κατά 
συνέπεια, η εφαρμογή των μέτρων του πρώτου πυλώνα θα πρέπει να είναι εθελοντική για τα 
κράτη μέλη.
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Τροπολογία 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η πείρα που αποκτήθηκε με την 
εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης καταδεικνύει ότι μερικά από τα 
βασικά στοιχεία του πρέπει να 
διατηρηθούν, συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού εθνικών ανώτατων ορίων για 
τη διασφάλιση ότι το συνολικό επίπεδο 
στήριξης δεν υπερβαίνει τους 
υφιστάμενους περιορισμούς του 
προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να συνεχίσουν να διαθέτουν εθνικό 
απόθεμα το οποίο πρέπει να 
χρησιμοποιούν για να διευκολύνουν τη 
συμμετοχή νέων γεωργών νεαρής ηλικίας 
στο καθεστώς ή το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιείται για να ανταποκρίνονται 
στις ειδικές ανάγκες ορισμένων περιοχών.
Θα πρέπει να διατηρηθούν οι κανόνες 
σχετικά με τη μεταβίβαση και τη χρήση 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, αλλά να 
απλουστευτούν στο μέτρο του δυνατού.

(22) Η πείρα που αποκτήθηκε με την 
εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης καταδεικνύει ότι μερικά από τα 
βασικά στοιχεία του πρέπει να 
διατηρηθούν, συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού εθνικών ανώτατων ορίων για 
τη διασφάλιση ότι το συνολικό επίπεδο 
στήριξης δεν υπερβαίνει τους 
υφιστάμενους περιορισμούς του 
προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να συνεχίσουν να διαθέτουν, 
τουλάχιστον κατά το πρώτο έτος 
εφαρμογής του νέου καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, εθνικό απόθεμα το οποίο θα 
μπορεί να τύχει περιφερειακής 
διαχείρισης που πρέπει να χρησιμοποιούν 
για να διευκολύνουν τη συμμετοχή 
γεωργών νεαρής ηλικίας και 
νεοεισερχόμενων στο καθεστώς ή το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιείται για να 
ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες 
ορισμένων περιοχών. Θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι κανόνες σχετικά με τη 
μεταβίβαση και τη χρήση των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, αλλά να 
απλουστευτούν στο μέτρο του δυνατού.

Or. en

Τροπολογία 219
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 α) Η ανανέωση των γενεών και η 
βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των 
γενεών πρέπει να αποτελέσει υψίστη 
προτεραιότητα για την κατανομή άμεσων 
ενισχύσεων σε γεωργούς και 
νεοεισερχόμενους, καθώς επίσης για τα 
μέτρα στήριξης για την αγροτική 
ανάπτυξη. δεδομένου ότι μόνον το 6% 
των ευρωπαίων γεωργών είναι νεώτεροι 
των 35 ετών και το 80% μεγαλύτεροι των 
55 και ότι ως εκ τούτου σχεδόν 4,5 
εκατομμύρια γεωργοί προσεγγίζουν την 
ηλικία συνταξιοδότησης κατά τα επόμενα 
10 έτη, τα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης και τα προγράμματα άμεσης 
στήριξης θα πρέπει συνεπώς να 
ενισχύσουν ιδιαίτερα την μεταβίβαση και 
ανταλλαγή των καλύτερων βιώσιμων 
πρακτικών και γνώσεων για τις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις και μεταξύ αγροτικών 
κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 220
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πείρα που αποκτήθηκε με την 
εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης καταδεικνύει ότι μερικά από 
τα βασικά στοιχεία του πρέπει να 
διατηρηθούν, μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνεται ο καθορισμός των 
εθνικών ανώτατων ορίων προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι το συνολικό επίπεδο 
στήριξης δεν υπερβαίνει τους 
υφιστάμενους περιορισμούς του 
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προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να συνεχίσουν να διαθέτουν εθνικό 
απόθεμα το οποίο πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της 
συμμετοχής νέων γεωργών νεαρής 
ηλικίας και νεοεισερχόμενων στο 
καθεστώς ή που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των 
ειδικών αναγκών ορισμένων περιοχών. 
Θα πρέπει να διατηρηθούν οι κανόνες 
σχετικά με τη μεταβίβαση και τη χρήση 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης, αλλά να 
απλουστευτούν στο μέτρο του δυνατού.

Or. en

Τροπολογία 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam
Aylward, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για τη διασφάλιση της προστασίας 
των δικαιωμάτων των δικαιούχων και 
προκειμένου να διευκρινιστούν οι ειδικές 
καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν 
κατά την εφαρμογή του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων για 
την επιλεξιμότητα και την πρόσβαση των 
γεωργών στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, 
σε περίπτωση υφιστάμενης κληρονομιάς
(κληρονομικής διαδοχής) και 
αναμενόμενης κληρονομιάς (νέμησης 
ανιόντος), διαδοχής βάσει συμβατικής 
μίσθωσης, μεταβολής του νομικού 
καθεστώτος ή της επωνυμίας, καθώς και 
σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης 
της εκμετάλλευσης· τη θέσπιση κανόνων 
για τον υπολογισμό της αξίας και του 
αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης ή την 

(23) Για τη διασφάλιση της προστασίας 
των δικαιωμάτων των δικαιούχων και 
προκειμένου να διευκρινιστούν οι ειδικές 
καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν 
κατά την εφαρμογή του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων για 
την επιλεξιμότητα και την πρόσβαση των 
γεωργών στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, 
σε περίπτωση υφιστάμενης κληρονομιάς
(κληρονομικής διαδοχής) και 
αναμενόμενης κληρονομιάς (νέμησης 
ανιόντος), διαδοχής βάσει συμβατικής 
μίσθωσης, μεταβολής του νομικού 
καθεστώτος ή της επωνυμίας, καθώς και 
σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης 
της εκμετάλλευσης· τη θέσπιση κανόνων 
για τον υπολογισμό της αξίας και του 
αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης ή την 
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αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε σχέση με την κατανομή των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη 
δυνατότητα η αξία και ο αριθμός ή η 
αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατανέμονται βάσει της αίτησης του 
γεωργού να είναι προσωρινά, κανόνων για 
τον καθορισμό σε προσωρινή και οριστική 
βάση της αξίας και του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης και κανόνων για 
τις περιπτώσεις στις οποίες η κατανομή 
των δικαιωμάτων ενδέχεται να επηρεαστεί 
από πώληση ή συμβατική μίσθωση· τη 
θέσπιση κανόνων για τον καθορισμό και 
τον υπολογισμό της αξίας και του αριθμού 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
λαμβάνονται από το εθνικό απόθεμα· τη 
θέσπιση κανόνων για την τροποποίηση της 
μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε περίπτωση υποδιαιρέσεων 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης και κριτηρίων 
για την κατανομή των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης ως επακόλουθο της χρήσης του 
εθνικού αποθέματος και προς γεωργούς οι 
οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στήριξης το 
2011.

αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε σχέση με την κατανομή των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη 
δυνατότητα η αξία και ο αριθμός ή η 
αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατανέμονται βάσει της αίτησης του 
γεωργού να είναι προσωρινά, κανόνων για 
τον καθορισμό σε προσωρινή και οριστική 
βάση της αξίας και του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης και κανόνων για 
τις περιπτώσεις στις οποίες η κατανομή 
των δικαιωμάτων ενδέχεται να επηρεαστεί 
από πώληση ή συμβατική μίσθωση· τη 
θέσπιση κανόνων για τον καθορισμό και 
τον υπολογισμό της αξίας και του αριθμού 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
λαμβάνονται από το εθνικό απόθεμα· τη 
θέσπιση κανόνων για την τροποποίηση της 
μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε περίπτωση υποδιαιρέσεων 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης και κριτηρίων 
για την κατανομή των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης ως επακόλουθο της χρήσης του 
εθνικού αποθέματος και προς γεωργούς οι 
οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στήριξης το
2009, το 2010 ή το 2011.

Or. en

Τροπολογία 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για τη διασφάλιση της προστασίας 
των δικαιωμάτων των δικαιούχων και 
προκειμένου να διευκρινιστούν οι ειδικές 
καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν 
κατά την εφαρμογή του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

(23) Για τη διασφάλιση της προστασίας 
των δικαιωμάτων των δικαιούχων και 
προκειμένου να διευκρινιστούν οι ειδικές 
καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν 
κατά την εφαρμογή του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
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για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων για 
την επιλεξιμότητα και την πρόσβαση των 
γεωργών στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, 
σε περίπτωση υφιστάμενης κληρονομιάς
(κληρονομικής διαδοχής) και 
αναμενόμενης κληρονομιάς (νέμησης 
ανιόντος), διαδοχής βάσει συμβατικής 
μίσθωσης, μεταβολής του νομικού 
καθεστώτος ή της επωνυμίας, καθώς και 
σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης 
της εκμετάλλευσης· τη θέσπιση κανόνων 
για τον υπολογισμό της αξίας και του 
αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης ή την 
αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε σχέση με την κατανομή των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη 
δυνατότητα η αξία και ο αριθμός ή η 
αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατανέμονται βάσει της αίτησης του 
γεωργού να είναι προσωρινά, κανόνων για 
τον καθορισμό σε προσωρινή και οριστική 
βάση της αξίας και του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης και κανόνων για 
τις περιπτώσεις στις οποίες η κατανομή 
των δικαιωμάτων ενδέχεται να επηρεαστεί 
από πώληση ή συμβατική μίσθωση· τη 
θέσπιση κανόνων για τον καθορισμό και 
τον υπολογισμό της αξίας και του αριθμού 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
λαμβάνονται από το εθνικό απόθεμα· τη 
θέσπιση κανόνων για την τροποποίηση της 
μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε περίπτωση υποδιαιρέσεων 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης και κριτηρίων 
για την κατανομή των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης ως επακόλουθο της χρήσης του 
εθνικού αποθέματος και προς γεωργούς οι 
οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στήριξης το
2011.

για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων για 
την επιλεξιμότητα και την πρόσβαση των 
γεωργών στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, 
σε περίπτωση υφιστάμενης κληρονομιάς
(κληρονομικής διαδοχής) και 
αναμενόμενης κληρονομιάς (νέμησης 
ανιόντος), διαδοχής βάσει συμβατικής 
μίσθωσης, μεταβολής του νομικού 
καθεστώτος ή της επωνυμίας, καθώς και 
σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης 
της εκμετάλλευσης· τη θέσπιση κανόνων 
για τον υπολογισμό της αξίας και του 
αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης ή την 
αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε σχέση με την κατανομή των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη 
δυνατότητα η αξία και ο αριθμός ή η 
αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατανέμονται βάσει της αίτησης του 
γεωργού να είναι προσωρινά, κανόνων για 
τον καθορισμό σε προσωρινή και οριστική 
βάση της αξίας και του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης και κανόνων για 
τις περιπτώσεις στις οποίες η κατανομή 
των δικαιωμάτων ενδέχεται να επηρεαστεί 
από πώληση ή συμβατική μίσθωση· τη 
θέσπιση κανόνων για τον καθορισμό και 
τον υπολογισμό της αξίας και του αριθμού 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
λαμβάνονται από το εθνικό απόθεμα· τη 
θέσπιση κανόνων για την τροποποίηση της 
μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε περίπτωση υποδιαιρέσεων 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης και κριτηρίων 
για την κατανομή των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης ως επακόλουθο της χρήσης του 
εθνικού αποθέματος και προς γεωργούς οι 
οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στήριξης
κατά την περίοδο 2009 έως 2011.

Or. en

Τροπολογία 223
James Nicholson, Julie Girling
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για τη διασφάλιση της προστασίας 
των δικαιωμάτων των δικαιούχων και 
προκειμένου να διευκρινιστούν οι ειδικές 
καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν 
κατά την εφαρμογή του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων για 
την επιλεξιμότητα και την πρόσβαση των 
γεωργών στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, 
σε περίπτωση υφιστάμενης κληρονομιάς
(κληρονομικής διαδοχής) και 
αναμενόμενης κληρονομιάς (νέμησης 
ανιόντος), διαδοχής βάσει συμβατικής 
μίσθωσης, μεταβολής του νομικού 
καθεστώτος ή της επωνυμίας, καθώς και 
σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης 
της εκμετάλλευσης· τη θέσπιση κανόνων 
για τον υπολογισμό της αξίας και του 
αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης ή την 
αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε σχέση με την κατανομή των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη 
δυνατότητα η αξία και ο αριθμός ή η 
αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατανέμονται βάσει της αίτησης του 
γεωργού να είναι προσωρινά, κανόνων για 
τον καθορισμό σε προσωρινή και οριστική 
βάση της αξίας και του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης και κανόνων για 
τις περιπτώσεις στις οποίες η κατανομή 
των δικαιωμάτων ενδέχεται να επηρεαστεί 
από πώληση ή συμβατική μίσθωση· τη 
θέσπιση κανόνων για τον καθορισμό και 
τον υπολογισμό της αξίας και του αριθμού 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
λαμβάνονται από το εθνικό απόθεμα· τη 
θέσπιση κανόνων για την τροποποίηση της 
μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε περίπτωση υποδιαιρέσεων 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης και κριτηρίων 

(23) Για τη διασφάλιση της προστασίας 
των δικαιωμάτων των δικαιούχων και 
προκειμένου να διευκρινιστούν οι ειδικές 
καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν 
κατά την εφαρμογή του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων για 
την επιλεξιμότητα και την πρόσβαση των 
γεωργών στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, 
σε περίπτωση υφιστάμενης κληρονομιάς
(κληρονομικής διαδοχής) και 
αναμενόμενης κληρονομιάς (νέμησης 
ανιόντος), διαδοχής βάσει συμβατικής 
μίσθωσης, μεταβολής του νομικού 
καθεστώτος ή της επωνυμίας, καθώς και 
σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης 
της εκμετάλλευσης· τη θέσπιση κανόνων 
για τον υπολογισμό της αξίας και του 
αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης ή την 
αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε σχέση με την κατανομή των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη 
δυνατότητα η αξία και ο αριθμός ή η 
αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατανέμονται βάσει της αίτησης του 
γεωργού να είναι προσωρινά, κανόνων για 
τον καθορισμό σε προσωρινή και οριστική 
βάση της αξίας και του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης και κανόνων για 
τις περιπτώσεις στις οποίες η κατανομή 
των δικαιωμάτων ενδέχεται να επηρεαστεί 
από πώληση ή συμβατική μίσθωση· τη 
θέσπιση κανόνων για τον καθορισμό και 
τον υπολογισμό της αξίας και του αριθμού 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
λαμβάνονται από το εθνικό απόθεμα· τη 
θέσπιση κανόνων για την τροποποίηση της 
μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε περίπτωση υποδιαιρέσεων 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης και κριτηρίων 
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για την κατανομή των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης ως επακόλουθο της χρήσης του 
εθνικού αποθέματος και προς γεωργούς οι 
οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στήριξης το 
2011.

για την κατανομή των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης ως επακόλουθο της χρήσης του 
εθνικού αποθέματος και προς γεωργούς οι 
οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στήριξης το
2010 ή το 2011.

Or. en

Τροπολογία 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας 
ΚΓΠ είναι η ενίσχυση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων μέσω ενός 
υποχρεωτικού «οικολογικού» συντελεστή 
των άμεσων ενισχύσεων ο οποίος θα 
στηρίζει τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον και εφαρμόζονται σε 
ολόκληρη την Ένωση. Για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι 
υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα 
στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη 
συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι 
οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή 
συμμόρφωση και συνδέονται με τη 
γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με 
οικολογική εστίαση. Η υποχρεωτική φύση 
των πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά 
επίσης τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή 

διαγράφεται
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μερικά στις περιοχές του δικτύου Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με 
τους στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι 
γεωργοί που πληρούν τους όρους που 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών 
προϊόντων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει 
να επωφελούνται από τον «οικολογικό» 
συντελεστή χωρίς καμία περαιτέρω 
υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών 
οφελών των συστημάτων βιολογικής 
γεωργίας. Η μη τήρηση της συνιστώσας 
για οικολογική μέριμνα θα πρέπει να 
συνεπάγεται πρόστιμα με βάση το άρθρο 
65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR].

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην τρέχουσα μορφή τους οι προτάσεις για «οικολογική μέριμνα» έχουν τη δυνατότητα να
είναι σε βάρος του περιβάλλοντος, αντί να συμβάλλουν στην προστασία του.

Τροπολογία 225
Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας διαγράφεται
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ΚΓΠ είναι η ενίσχυση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων μέσω ενός 
υποχρεωτικού «οικολογικού» συντελεστή 
των άμεσων ενισχύσεων ο οποίος θα 
στηρίζει τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον και εφαρμόζονται σε 
ολόκληρη την Ένωση. Για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι 
υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα 
στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη 
συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι 
οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή 
συμμόρφωση και συνδέονται με τη 
γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με 
οικολογική εστίαση. Η υποχρεωτική φύση 
των πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά 
επίσης τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή 
μερικά στις περιοχές του δικτύου Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με 
τους στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι 
γεωργοί που πληρούν τους όρους που 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών 
προϊόντων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει 
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να επωφελούνται από τον «οικολογικό» 
συντελεστή χωρίς καμία περαιτέρω 
υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών 
οφελών των συστημάτων βιολογικής 
γεωργίας. Η μη τήρηση της συνιστώσας 
για οικολογική μέριμνα θα πρέπει να 
συνεπάγεται πρόστιμα με βάση το άρθρο 
65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR].

Or. en

Τροπολογία 226
Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας 
ΚΓΠ είναι η ενίσχυση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων μέσω ενός 
υποχρεωτικού «οικολογικού» συντελεστή 
των άμεσων ενισχύσεων ο οποίος θα 
στηρίζει τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον και εφαρμόζονται σε 
ολόκληρη την Ένωση. Για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι 
υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα 
στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη 
συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι 
οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή 
συμμόρφωση και συνδέονται με τη 
γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 

διαγράφεται
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βοσκότοπων και οι περιοχές με 
οικολογική εστίαση. Η υποχρεωτική φύση 
των πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά 
επίσης τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή 
μερικά στις περιοχές του δικτύου Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με 
τους στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι 
γεωργοί που πληρούν τους όρους που 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών 
προϊόντων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει 
να επωφελούνται από τον «οικολογικό» 
συντελεστή χωρίς καμία περαιτέρω 
υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών 
οφελών των συστημάτων βιολογικής 
γεωργίας. Η μη τήρηση της συνιστώσας 
για οικολογική μέριμνα θα πρέπει να 
συνεπάγεται πρόστιμα με βάση το άρθρο 
65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR].

Or. en

Τροπολογία 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας (26) Ενώ ο κύριος στόχος της νέας ΚΓΠ 
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ΚΓΠ είναι η ενίσχυση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων μέσω ενός
υποχρεωτικού «οικολογικού» συντελεστή 
των άμεσων ενισχύσεων ο οποίος θα 
στηρίζει τις γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον και εφαρμόζονται σε 
ολόκληρη την Ένωση. Για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης,
προκειμένου να τηρούνται οι 
υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα
στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη 
συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι 
οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή 
συμμόρφωση και συνδέονται με τη 
γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με 
οικολογική εστίαση. Η υποχρεωτική φύση 
των πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά 
επίσης τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον

είναι να συνεχίσει προηγούμενες 
μεταρρυθμίσεις με προσανατολισμό στην 
αγορά, η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων και η αναγνώριση του ρόλου 
που διαδραματίζουν στην γεωργία τα 
δημόσια αγαθά είναι ένα ολοένα πιο 
σημαντικό στοιχείο της νέας ΚΓΠ. Η 
ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
ενός προαιρετικού και κατόπιν 
διαπραγμάτευσης «οικολογικού» 
συντελεστή των άμεσων ενισχύσεων ο 
οποίος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις 
να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των 
γεωργικών πρακτικών που είναι 
επωφελείς για το κλίμα.  Για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης,
για κατάλογο πιθανών πρακτικών που 
μπορούν να τηρούνται από γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν στόχους κλιματικής και 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι πρακτικές 
αυτές μπορούν να λάβουν τη μορφή 
απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία. Οι δράσεις αυτές ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν οικολογικά μέτρα, όπως η
επιλογή καλλιεργειών για την άγρια 
πανίδα, τα πτηνά και τα έντομα, οι 
σχεδιαζόμενες ζώνες βιοποικιλότητας, τα 
μέτρα μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής, η γενική περιβαλλοντική 
διαχείριση και η έρευνα και η καινοτομία.
Η φύση των πρακτικών αυτών πρέπει να 
αφορά επίσης τους γεωργούς των οποίων 
οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή 
μερικά στις περιοχές του δικτύου Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 



AM\905018EL.doc 135/193 PE491.238v01-00

EL

«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για 
οικολογική μέριμνα θα πρέπει να
συνεπάγεται πρόστιμα με βάση το άρθρο 
65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Το 
ίδιο όφελος πρέπει να έχουν γεωργοί που 
συμμετέχουν σε προγράμματα 
γεωργοπεριβαλλοντικής διαχείρισης σε 
εθνικό επίπεδο βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [HZR].

Or. en

Τροπολογία 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν το 30% των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για τις 
άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας ενίσχυσης, πέραν της βασικής 
ενίσχυσης, προκειμένου να τηρούνται
τρεις υποχρεωτικές πρακτικές από 
γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν κατά 
προτεραιότητα στόχους κλιματικής και 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι πρακτικές 
αυτές πρέπει να λάβουν τη μορφή απλών,
ισοδύναμων, προσαρμοσμένων σε κάθε 
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πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών 
και ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν 
την πολλαπλή συμμόρφωση και 
συνδέονται με τη γεωργία, όπως η 
διαφοροποίηση των καλλιεργειών, η 
συντήρηση των μόνιμων βοσκότοπων και
οι περιοχές με οικολογική εστίαση. Η 
υποχρεωτική φύση των πρακτικών αυτών
πρέπει να αφορά επίσης τους γεωργούς 
των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται 
ολικά ή μερικά στις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από 
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

περίπτωση ετήσιων δράσεων οι οποίες 
ξεπερνούν την πολλαπλή συμμόρφωση και 
συνδέονται με τις εθνικές και/ή 
περιφερειακές γεωργικές συνθήκες, όπως 
η διαφοροποίηση των καλλιεργειών, η 
συντήρηση των μόνιμων βοσκότοπων, οι 
περιοχές με οικολογική εστίαση, το σχέδιο 
διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών, το 
σχέδιο ενεργειακής απόδοσης στην 
εκμετάλλευση και η χειμερινή 
εδαφοκάλυψη. Οι πρακτικές αυτές πρέπει 
να αφορούν επίσης τους γεωργούς των 
οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται 
ολικά ή μερικά στις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από 
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Το 
αυτό ισχύει για τους γεωργούς που 
συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των 
ανεξαρτήτως εγκεκριμένων εθνικών ή 
περιφερειακών πιστοποιημένων 
συστημάτων τα οποία ωφελούν το 
περιβάλλον και το κλίμα.  Η μη τήρηση 
της συνιστώσας για «οικολογική μέριμνα»
θα πρέπει να συνεπάγεται ως την ανώτατη 
διοικητική κύρωση, τον πλήρη 
αποκλεισμό του εν λόγω γεωργού από την 
είσπραξη ενίσχυσης με βάση το άρθρο 65 
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του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. en

Τροπολογία 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι
υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα 
στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη 
συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι 
οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή 
συμμόρφωση και συνδέονται με τη 
γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός «οικολογικού» 
συντελεστή των άμεσων ενισχύσεων για
τις γεωργικές πρακτικές που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον 
και εφαρμόζονται σε ολόκληρη την 
Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν μέρος των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για τις 
άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας ενίσχυσης, πέραν της βασικής 
ενίσχυσης, προκειμένου να τηρούνται οι
κλιματικές και περιβαλλοντικές πρακτικές 
από γεωργούς.   Οι πρακτικές αυτές πρέπει 
να λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη 
συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι 
οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή 
συμμόρφωση και συνδέονται με τη 
γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και λειμώνων και των 
μόνιμων καλλιεργειών, οι περιοχές με 
οικολογική εστίαση, η διαχείριση των 
θρεπτικών ουσιών στην εκμετάλλευση, η 
χειμερινή εδαφοκάλυψη, ελάχιστο 
όργωμα ή καθόλου όργωμα και σπορά 
χωρίς όργωμα, σχέδια δράσης για τη 
βιοποικιλότητα και διαχείριση των 
υδάτων. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να
αφορούν επίσης τους γεωργούς των 
οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται 
ολικά ή μερικά στις περιοχές του δικτύου 
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φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών 
οφελών των συστημάτων βιολογικής 
γεωργίας. Η μη τήρηση της συνιστώσας 
για οικολογική μέριμνα θα πρέπει να 
συνεπάγεται πρόστιμα με βάση το άρθρο 
65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR].

Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από 
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91, οι γεωργοί σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα, 
γεωργοί  των οποίων οι εκμεταλλεύσεις 
έχουν πιστοποιηθεί βάσει εθνικών 
περιβαλλοντικών συστημάτων 
πιστοποίησης και γεωργοί των οποίων η 
επιλέξιμη γεωργική έκταση καλύπτεται 
κατά τουλάχιστον 70% με βοσκότοπους,
πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση. Η μη τήρηση της 
συνιστώσας για «οικολογική μέριμνα» δεν
θα πρέπει να συνεπάγεται μείωση της 
βασικής ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 230
James Nicholson, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός «οικολογικού» 
συντελεστή των άμεσων ενισχύσεων ο 
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ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι 
υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα 
στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη 
συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι 
οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή 
συμμόρφωση και συνδέονται με τη 
γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 

οποίος θα στηρίζει τις γεωργικές πρακτικές 
που είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον και εφαρμόζονται σε 
ολόκληρη την Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, 
τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
μέρος των εθνικών ανώτατων ορίων τους 
για τις άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας ενίσχυσης, πέραν της βασικής 
ενίσχυσης, προκειμένου να τηρούνται οι 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η φύση των πρακτικών αυτών 
πρέπει να αφορά επίσης τους γεωργούς 
των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται 
ολικά ή μερικά στις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από 
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Το 
αυτό ισχύει και για τους αγρότες που 
εγγράφονται σε γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράμματα στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
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μη τήρηση της συνιστώσας για 
οικολογική μέριμνα θα πρέπει να 
συνεπάγεται πρόστιμα με βάση το άρθρο 
65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR].

της υπαίθρου ή που εντάσσονται σε ένα 
εθνικό πλαίσιο πιστοποίησης, 
ανεγνωρισμένο για το περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον του. Οι γεωργοί πρέπει επίσης 
να είναι σε θέση να συνεργασθούν με 
άλλες γειτονικές εκμεταλλεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθούν συλλογικά 
σε αυτές τις υποχρεώσεις «οικολογικής» 
μέριμνας και να υπάρχει δυνατότητα 
αμειψισποράς με συντονισμό των 
συνδυασμένων εκμεταλλεύσεων, και να 
εξασφαλισθεί ότι η παραγωγική γεωργική 
γη δεν θα αποσυρθεί από την παραγωγή 
απλώς και μόνον για να ικανοποιηθούν 
τεχνητοί στόχοι. 

Or. en

Τροπολογία 231
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
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πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά 
επίσης τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή 
μερικά στις περιοχές του δικτύου Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με
τους στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι 
γεωργοί που πληρούν τους όρους που 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών 
προϊόντων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει 
να επωφελούνται από τον «οικολογικό» 
συντελεστή χωρίς καμία περαιτέρω 
υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Οι εκμεταλλεύσεις του δικτύου
"Natura 2000" οι οποίες καλύπτονται από 
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών καθώς 
και αυτές που λαμβάνουν ενισχύσεις λόγω 
γεωργικών πρακτικών που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον 
στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 29 του 
Κανονισμού ΕΕ αριθ. (…) (DR),
θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις αυτής της "οικολογικής 
συνιστώσας", δεδομένων των 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων προς τις 
οποίες ανταποκρίνονται οι παραγωγικές
τους διαδικασίες. Οι γεωργοί που πληρούν 
τους όρους που θεσπίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας.
Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
περιβαλλοντικά οφέλη που έχουν 
καθεαυτά ορισμένα είδη προϊόντων, όπως 
οι μόνιμες καλλιέργειες στις οποίες 
μπορεί να χορηγηθεί η βασικής ενίσχυση, 
οι μόνιμοι βοσκότοποι, τα όσπρια και το 
ρύζι, οι συντελεστές τους πρέπει να 
πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς την 
ανάγκη να ανταποκρίνονται και σε άλλες 
υποχρεώσεις. Η ελιά, το αμπέλι και τα 
οπωροφόρα χαρακτηρίζουν το 
οικοσύστημα μεγάλων περιοχών 
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συμβάλλοντας στην σταθερότητα του 
εδάφους, προφυλάσσοντάς το από την 
διάβρωση, συμβάλλοντας στην δέσμευση 
του CO2 και τον περιορισμό εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου. Η μη τήρηση 
της συνιστώσας για οικολογική μέριμνα θα 
πρέπει να συνεπάγεται πρόστιμα με βάση 
το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [HZR], τα οποία εν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υπερβαίνουν το ποσόν της 
ίδιας της "πράσινης" ενίσχυσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ενσωμάτωση στους δικαιούχους που λαμβάνουν αυτομάτως την πράσινη ενίσχυση όλων 
εκείνων των τμημάτων παραγωγής οι οποίοι δια λόγους πρόσθετου κόστους, διαφυγόντος 
κέρδους και ειδικών συνθηκών καλλιέργειας δια περιβαλλοντικούς λόγους αξίζει να 
επωφελούνται αυτομάτως και αυτοί της πράσινης ενίσχυσης. Αξιολόγηση των άμεσων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων καλλιεργειών λόγω των φυτολογικών ιδιοτήτων τους 
ή της συμβολής τους στην διατήρηση ορισμένων βιοτόπων και περιορισμός των κυρώσεων 
λόγω του αποκλεισμού τους από την κατάσταση των δικαιούχων της πράσινης ενίσχυσης.

Τροπολογία 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης,
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν μέρος των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για τις 
άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας ενίσχυσης προκειμένου να 
τηρούνται οι υποχρεωτικές πρακτικές από 
γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν κατά 
προτεραιότητα στόχους κλιματικής και 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι πρακτικές 
αυτές πρέπει να λάβουν τη μορφή απλών, 
γενικών, μη συμβατικών και ετήσιων 
δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
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πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για 
οικολογική μέριμνα θα πρέπει να 
συνεπάγεται πρόστιμα με βάση το άρθρο 
65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR].

πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και λειμώνων, η διατήρηση 
πολυετών καλλιεργειών συνδυασμένων με
κατάλληλες γεωπονικές πρακτικές και  
περιοχών με οικολογική εστίαση. Οι 
πρακτικές αυτές πρέπει να αφορούν
επίσης τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Το 
αυτό ισχύει και για τους αγρότες που 
εγγράφονται σε γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράμματα στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
της υπαίθρου ή που εντάσσονται σε ένα 
εθνικό πλαίσιο πιστοποίησης, 
αναγνωρισμένο για το περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον του ή γεωργούς που 
συμμορφώνονται προς τις 
περιβαλλοντικές κατευθύνσεις που 
εφαρμόζονται σε βιώσιμα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο της ενιαίας 
ΚΟΑ και λαμβάνουν τις αντίστοιχες 
πληρωμές ή σε όσους συμμορφώνονται 
με γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα 
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που έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο. 

Or. it

Τροπολογία 233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν μέρος 
των εθνικών ανώτατων ορίων τους για τις 
άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας ενίσχυσης προκειμένου να 
τηρούνται οι υποχρεωτικές πρακτικές από 
γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν κατά 
προτεραιότητα στόχους κλιματικής και 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι πρακτικές 
αυτές θα πρέπει να λάβουν τη μορφή 
απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και λειμώνων, των πολυετών 
καλλιεργειών που συνδυάζονται με
κατάλληλες γεωπονικές πρακτικές και 
περιοχών με οικολογική εστίαση. Οι 
πρακτικές αυτές θα πρέπει να αφορούν
επίσης τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για 
οικολογική μέριμνα θα πρέπει να 
συνεπάγεται πρόστιμα με βάση το άρθρο 
65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR].

30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Το 
αυτό ισχύει και για τους αγρότες που 
εγγράφονται σε γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράμματα στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
της υπαίθρου ή που εντάσσονται σε ένα 
εθνικό πλαίσιο πιστοποίησης, 
αναγνωρισμένο για το περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον του ή γεωργούς που 
συμμορφώνονται προς τις 
περιβαλλοντικές κατευθύνσεις που 
εφαρμόζονται σε επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο της ενιαίας 
ΚΟΑ ή σε όσους συμμορφώνονται με 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα που 
έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο. 

Or. it

Τροπολογία 234
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
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για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 

για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων, οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση και περαιτέρω μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος 
κανονισμού. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91, οι γεωργοί που συμμετέχουν σε 
συγκεκριμένα γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράμματα στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης ή σε ένα εθνικό πλαίσιο 
πιστοποίησης οικολογικής σημασίας,
καθώς και οι γεωργοί των οποίων τα 



AM\905018EL.doc 147/193 PE491.238v01-00

EL

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR]. επιλέξιμα εκτάρια αποτελούνται κατά 
τουλάχιστον 50% από μόνιμους 
βοσκότοπους, πρέπει να επωφελούνται 
από τον «οικολογικό» συντελεστή χωρίς 
καμία περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων 
των αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών 
οφελών των συστημάτων βιολογικής 
γεωργίας. Η μη τήρηση της συνιστώσας 
για οικολογική μέριμνα θα πρέπει να 
συνεπάγεται πρόστιμα με βάση το άρθρο 
65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. de

Τροπολογία 235
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
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εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91, καθώς και οι γεωργοί που 
συμμετέχουν σε καθοριστικό βαθμό σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, πρέπει να 
επωφελούνται από τον «οικολογικό» 
συντελεστή χωρίς καμία περαιτέρω 
υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
αυτών των συστημάτων παραγωγής της 
βιολογικής γεωργίας. Η μη τήρηση της 
συνιστώσας για οικολογική μέριμνα θα 
πρέπει να συνεπάγεται πρόστιμα με βάση 
το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [HZR].

Or. de

Τροπολογία 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 και γεωργοί που έχουν δεσμευθεί 
για τη λήψη περιβαλλοντικών και 
κλιματικών μέτρων σύμφωνα με το 
Άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 
[RDR] πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. en

Τροπολογία 237
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
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τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και παραδοσιακών 
λειμώνων, πολυετών καλλιεργειών οι
εκτάσεις των οποίων διατηρούνται σε 
καλή γεωργική κατάσταση και περιοχών
με οικολογική εστίαση. Η υποχρεωτική 
φύση των πρακτικών αυτών πρέπει να 
αφορά επίσης τους γεωργούς των οποίων 
οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή 
μερικά στις περιοχές του δικτύου Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. it

Τροπολογία 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων, των πολυετών καλλιεργειών 
συνδυασμένων με κατάλληλες γεωπονικές 
πρακτικές και των περιοχών με 
οικολογική εστίαση. Η υποχρεωτική φύση 
των πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά 
επίσης τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για
«οικολογική μέριμνα» θα πρέπει να 
συνεπάγεται πρόστιμα με βάση το άρθρο 
65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. en

Τροπολογία 239
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν μέρος των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για τις 
άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας ενίσχυσης, πέραν της βασικής 
ενίσχυσης, προκειμένου να τηρούνται οι 
υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα 
στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη 
συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι 
οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή 
συμμόρφωση και συνδέονται με τη 
γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Οι εν λόγω πρακτικές πρέπει να 
αφορούν επίσης τους γεωργούς των 
οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται 
ολικά ή μερικά στις περιοχές του δικτύου 
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βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας19 και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών20, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/9121 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από 
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας19 και την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών20, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/9121 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. bg

Τροπολογία 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
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«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά 
επίσης τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή 
μερικά στις περιοχές του δικτύου Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με
τους στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι 
γεωργοί που πληρούν τους όρους που 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών 
προϊόντων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει 
να επωφελούνται από τον «οικολογικό» 
συντελεστή χωρίς καμία περαιτέρω 
υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 

μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν μέρος των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για τις 
άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας ενίσχυσης, πέραν της βασικής 
ενίσχυσης, προκειμένου να τηρούνται οι 
υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι 
οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα 
στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη 
συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι 
οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή 
συμμόρφωση και συνδέονται με τη 
γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Έχοντας υπόψη τις μεγαλύτερες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις οποίες 
υπόκεινται οι παραγωγικές διαδικασίες 
των εκμεταλλεύσεων του δικτύου Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, καθώς 
και αυτές που λαμβάνουν ενισχύσεις λόγω 
γεωργικών πρακτικών που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον 
στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 29 του 
Κανονισμού ΕΕ αριθ. (…) (DR), 
θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις αυτής της "οικολογικής 
συνιστώσας", δεδομένων των 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων προς τις 
οποίες ανταποκρίνονται οι παραγωγικές
τους διαδικασίες. Οι γεωργοί που πληρούν 
τους όρους που θεσπίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
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των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας.
Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
περιβαλλοντικά οφέλη που έχουν 
καθεαυτά ορισμένα είδη προϊόντων, όπως 
οι μόνιμες καλλιέργειες στις οποίες 
μπορεί να χορηγηθεί η βασικής ενίσχυση, 
οι μόνιμοι βοσκότοποι, τα όσπρια και το 
ρύζι, οι συντελεστές τους πρέπει να 
πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς την 
ανάγκη να ανταποκρίνονται και σε άλλες 
υποχρεώσεις. Η ελιά, το αμπέλι και τα 
οπωροφόρα χαρακτηρίζουν το 
οικοσύστημα μεγάλων περιοχών 
συμβάλλοντας στην σταθερότητα του 
εδάφους, προφυλάσσοντάς το από την 
διάβρωση, συμβάλλοντας στην δέσμευση 
του CO2 και τον περιορισμό εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου. Το αυτό ισχύει 
και για τους αγρότες που εγγράφονται σε 
αγροτο-περιβαλλοντικά προγράμματα στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης της υπαίθρου ή 
που εντάσσονται σε ένα εθνικό πλαίσιο 
πιστοποίησης, ανεγνωρισμένο για το 
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον του. Η μη 
τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR] τα 
οποία εν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υπερβαίνουν το ποσόν της ίδιας της 
"πράσινης" ενίσχυσης.

Or. es

Τροπολογία 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ (26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
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είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά 
επίσης τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή 
μερικά στις περιοχές του δικτύου Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με
τους στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι 
γεωργοί που πληρούν τους όρους που 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών 
προϊόντων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει 
να επωφελούνται από τον «οικολογικό» 
συντελεστή χωρίς καμία περαιτέρω 

είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Έχοντας υπόψη τις μεγαλύτερες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις οποίες 
υπόκεινται οι παραγωγικές διαδικασίες 
των εκμεταλλεύσεων του δικτύου Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, καθώς 
και αυτές που λαμβάνουν ενισχύσεις λόγω 
γεωργικών πρακτικών που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον 
στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 29 του 
Κανονισμού ΕΕ αριθ. (…) (DR), 
θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις αυτής της "οικολογικής 
συνιστώσας", δεδομένων των 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων προς τις 
οποίες ανταποκρίνονται οι παραγωγικές
τους διαδικασίες. Οι γεωργοί που πληρούν 
τους όρους που θεσπίζονται στον 
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υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας.
Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
περιβαλλοντικά οφέλη που έχουν 
καθεαυτά ορισμένα είδη προϊόντων, όπως 
οι μόνιμες καλλιέργειες στις οποίες 
μπορεί να χορηγηθεί η βασικής ενίσχυση, 
οι μόνιμοι βοσκότοποι, τα όσπρια και το 
ρύζι, οι συντελεστές τους πρέπει να 
πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς την 
ανάγκη να ανταποκρίνονται και σε άλλες 
υποχρεώσεις. Η ελιά, το αμπέλι και τα 
οπωροφόρα χαρακτηρίζουν το 
οικοσύστημα μεγάλων περιοχών 
συμβάλλοντας στην σταθερότητα του 
εδάφους, προφυλάσσοντάς το από την 
διάβρωση, συμβάλλοντας στην δέσμευση 
του CO2 και τον περιορισμό εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου. Η μη τήρηση 
της συνιστώσας για οικολογική μέριμνα θα 
πρέπει να συνεπάγεται πρόστιμα με βάση 
το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [HZR].

Or. es

Τροπολογία 242
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
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«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 

«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και περιοχές με οικολογική 
εστίαση, αμειψισπορά, συστήματα που 
βασίζονται στα λοβοφόρα, μέτρα  
ενεργειακής απόδοσης και επάρκειας της 
εκμετάλλευση, διαχείριση των υδάτων 
και του εδάφους, ζώνες ανάσχεσης, 
γεωργικές τεχνικές ακρίβειας ή μόνιμες 
καλλιέργειες ή βιώσιμα πιστοποιημένα 
συστήματα. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
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μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. en

Τροπολογία 243
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η αμειψισπορά, η 
συντήρηση των μόνιμων λειμώνων και οι 
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βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για 
τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων 
και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να 
επωφελούνται από τον «οικολογικό» 
συντελεστή χωρίς καμία περαιτέρω 
υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών 
οφελών των συστημάτων βιολογικής 
γεωργίας. Η μη τήρηση της συνιστώσας 
για οικολογική μέριμνα θα πρέπει να 
συνεπάγεται πρόστιμα με βάση το άρθρο 
65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR].

περιοχές με οικολογική υποδομή. Η 
υποχρεωτική φύση των πρακτικών αυτών 
πρέπει να αφορά επίσης τους γεωργούς 
των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται 
ολικά ή μερικά στις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από 
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα βιολογικής γεωργίας έχουν θετική επίπτωση στο περιβάλλον. Πέραν τούτου η 
βιολογική γεωργία δεν πρέπει να εξαιρείται από την οικολογική μέριμνα για την μείωση του 
διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών
και ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν 
την πολλαπλή συμμόρφωση και 
συνδέονται με τη γεωργία, όπως η
διαφοροποίηση των καλλιεργειών, η 
συντήρηση των μόνιμων βοσκότοπων και 
οι περιοχές με οικολογική εστίαση. Η 
υποχρεωτική φύση των πρακτικών αυτών 
πρέπει να αφορά επίσης τους γεωργούς 
των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται 
ολικά ή μερικά στις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από 
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, η οποία συνδέεται αυστηρά με 
την βασική ενίσχυση, προκειμένου να 
τηρούνται οι υποχρεωτικές πρακτικές από 
γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν κατά 
προτεραιότητα στόχους κλιματικής και 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι πρακτικές 
αυτές πρέπει να λάβουν τη μορφή απλών, 
γενικών και μη συμβατικών δράσεων οι 
οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή 
συμμόρφωση και συνδέονται με τη 
γεωργία, όπως η αμειψισπορά, η 
συντήρηση των μόνιμων βοσκότοπων και 
οι περιοχές με οικολογική εστίαση. Η 
υποχρεωτική φύση των πρακτικών αυτών 
πρέπει να αφορά επίσης τους γεωργούς 
των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται 
ολικά ή μερικά στις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από 
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
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βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. en

Τροπολογία 245
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
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βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών, οπότε 
πρέπει να επωφελούνται του 
«οικολογικού» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών 
οφελών. Οι γεωργοί που πληρούν τους 
όρους που θεσπίζονται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 
28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική 
παραγωγή και την επισήμανση των 
βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 
πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. pt

Τροπολογία 246
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων
λειμώνων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. en

Τροπολογία 247
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική
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εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

υποδομή. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. en

Τροπολογία 248
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26 α) Η αμειψισπορά είναι καθιερωμένη 
γεωπονική πρακτική που αποφέρει πολύ 
περισσότερα από την ποικιλία. Αυξάνει 
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επίσης την γονιμότητα του εδάφους 
χωρίς δαπανηρές τεχνητές εισροές και 
μειώνει την ανάγκη χρησιμοποίησης 
παρασιτοκτόνων, έτσι προσφέρει επίσης 
οικονομικά οφέλη στους γεωργούς εφόσον 
μειώνει την εξάρτησή τους από 
εξωτερικές εισροές. Αυτή η εναλλαγή σε 
συνδυασμό με τη συμπερίληψη των 
λοβοφόρων καλλιεργειών θα αποφέρει 
οφέλη στο περιβάλλον, θα μειώσει το 
κόστος παραγωγής των γεωργών και θα 
συμβάλλει επίσης στην μείωση της 
εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές 
πρωτεϊνών για ζωοτροφές.

Or. en

Τροπολογία 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam
Aylward, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26 α) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι 
τα μέτρα οικολογικής μέριμνας που 
επιλέγονται από τα κράτη μέλη για να 
εφαρμοσθούν στην επικράτειά τους 
προσφέρουν ισοδύναμα οφέλη για το 
περιβάλλον και το κλίμα, τα κράτη μέλη 
επιλέγουν τρία σχετικά μέτρα από 
κατάλογο έξι πιθανών μέτρων που έχουν 
καθορισθεί σε επίπεδο ΕΕ, και 
λαμβάνουν την έγκριση της Επιτροπής 
εντός δύο μηνών μετά την κοινοποίησή 
τους.

Or. en

Τροπολογία 250
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26 α) Κατά τον έλεγχο της εκπλήρωσης 
των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στις 
ατομικές εκμεταλλεύσεις και του 
υπολογισμού της πληρωμής του 
τμήματος αυτού των άμεσων πληρωμών, 
πρέπει να αξιολογηθεί και να προωθηθεί 
επίσης η μέθοδος της συλλογικής 
διαχείρισης πολλών εκμεταλλεύσεων που 
έχει δημιουργηθεί από οργανώσεις 
παραγωγών και συνεταιρισμών. Η 
διαδικασία αυτή έχει πολλαπλασιαστική 
λειτουργία η οποία συμβάλλει στην 
ικανοποίηση της βασικής αυτής πτυχής 
των στόχων της κοινής γεωργικής 
πολιτικής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το σύστημα της συλλογικής αυτής διαχείρισης πολλαπλασιάζει τα περιβαλλοντικά και τα 
κλιματικά οφέλη. Εφαρμόζεται κατ' αρχήν στο πλαίσιο των προτάσεων για την Ανάπτυξη της 
Υπαίθρου (περιβαλλοντικές πληρωμές) θα έπρεπε όμως να λαμβάνεται υπόψη και για το θέμα 
των άμεσων πληρωμών.

Τροπολογία 251
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26 β) Η στήριξη για την καλλιέργεια 
λοβοφόρων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών 
στα πλαίσια της αμειψισποράς συμβάλλει 
ουσιαστικά στα προηγμένα γεωργικά 
συστήματα ως μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στις προκλήσεις της 
άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής και 
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της απώλειας της βιολογικής ποικιλίας 
καθώς και της γονιμότητας του εδάφους 
στην γεωργία· η έρευνα και οι 
βελτιωμένες υπηρεσίες κατάρτισης και 
διάδοσης γνώσεων για γεωργούς στον 
τομέα αυτό καθώς και η καθιέρωση 
υποδομών για την παραγωγή σπόρων, 
συμπεριλαμβανόμενης της αποθήκευσης 
και της επιλογής τοπικών και 
περιφερειακών ποικιλιών, έχουν ουσιώδη 
σημασία για την μείωση του ελλείμματος 
πρωτεϊνών της ΕΕ και την βελτίωση του 
εισοδήματος των γεωργών·

Or. en

Τροπολογία 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται για το 
μέτρο της διαφοροποίησης της γεωργίας
εφαρμόζονται με αναλογικό και 
αμερόληπτο τρόπο και οδηγούν στη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής 
προστασίας, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης του ορισμού 
της έννοιας «καλλιέργεια» και των 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
μέτρου.

(27) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται για το 
μέτρο της αμειψισποράς εφαρμόζονται με 
αναλογικό και αμερόληπτο τρόπο και 
οδηγούν στη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής προστασίας, η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τον σκοπό της θέσπισης του 
ορισμού της έννοιας «καλλιέργεια» και 
των κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 253
Patrick Le Hyaric
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται για το 
μέτρο της διαφοροποίησης της γεωργίας
εφαρμόζονται με αναλογικό και 
αμερόληπτο τρόπο και οδηγούν στη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής 
προστασίας, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης του ορισμού 
της έννοιας «καλλιέργεια» και των 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
μέτρου.

(27) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται για το 
μέτρο της αμειψισποράς εφαρμόζονται με 
αναλογικό και αμερόληπτο τρόπο και 
οδηγούν στη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής προστασίας, η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τον σκοπό της θέσπισης του 
ορισμού της έννοιας «καλλιέργεια» και 
των κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
μέτρου.

Or. fr

Τροπολογία 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι εκτάσεις 
εντός των μόνιμων βοσκοτόπων 
διατηρούνται ως τέτοιες από τους 
γεωργούς, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 255
Richard Ashworth
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι εκτάσεις 
εντός των μόνιμων βοσκοτόπων 
διατηρούνται ως τέτοιες από τους 
γεωργούς, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 256
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι εκτάσεις 
εντός των μόνιμων βοσκοτόπων 
διατηρούνται ως τέτοιες από τους 
γεωργούς, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι εκτάσεις 
εντός των μόνιμων βοσκοτόπων και των 
πολυετών καλλιεργειών διατηρούνται ως 
τέτοιες από τους γεωργούς, η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τον σκοπό της θέσπισης 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
μέτρου.

Or. it

Τροπολογία 257
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι εκτάσεις 
εντός των μόνιμων βοσκοτόπων
διατηρούνται ως τέτοιες από τους 
γεωργούς, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι εκτάσεις 
εντός των μόνιμων λειμώνων διατηρούνται 
ως τέτοιες από τους γεωργούς, η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τον σκοπό της θέσπισης 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 258
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι εκτάσεις 
εντός των μόνιμων βοσκοτόπων
διατηρούνται ως τέτοιες από τους
γεωργούς, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι εκτάσεις 
εντός των μόνιμων λειμώνων διατηρούνται 
ως τέτοιες από τους γεωργούς, η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τον σκοπό της θέσπισης 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 259
Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι εκτάσεις 
εντός των μόνιμων βοσκοτόπων

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι εκτάσεις 
εντός των μόνιμων λειμώνων διατηρούνται 
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διατηρούνται ως τέτοιες από τους 
γεωργούς, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.

ως τέτοιες από τους γεωργούς, η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τον σκοπό της θέσπισης 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 260
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28 α) Το 7% της αρόσιμης γης ανά 
εκμετάλλευση χρησιμοποιείται κατά 
τρόπον που να αυξάνει την λειτουργική 
βιολογική ποικιλία και ως εκ τούτου τη 
λειτουργία του γεωργικού 
οικοσυστήματος ή την παροχή δημόσιων 
αγαθών. Στοιχεία που είναι συχνά ήδη 
επιλέξιμα ως περιβαλλοντικά μέτρα (π.χ. 
φράχτες, χαντάκια, υγρότοποι και άλλα 
ημιφυσικά τμήματα οικοτότων και άλλα 
υπάρχοντα επιλέξιμα χαρακτηριστικά του
τοπίου) θα προστεθούν στις ζώνες 
ανάσχεσης για τη δημιουργία 
γεωργοοικολογικών υποδομών για 
βιώσιμα γεωργικά συστήματα. Ως εκ 
τούτου δεν πρόκειται για μια προσέγγιση 
που επιβάλλει «να αποσυρθούν γαίες από 
την παραγωγή» ή «νέα  παύση της 
καλλιέργειας των γαιών», αλλά μία 
βελτίωση στην μακροπρόθεσμη 
αποδοτικότητα όλου του συστήματος. 

Or. en

Τροπολογία 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για τη διασφάλιση της εφαρμογής 
του μέτρου για τις περιοχές οικολογικής 
εστίασης με αποτελεσματικό και 
συνεκτικό τρόπο, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
κρατών μελών, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό του πρόσθετου ορισμού 
των τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση οι οποίες αναφέρονται στο 
κεφάλαιο με το μέτρο αυτό και την 
προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης οι οποίες 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στο μέτρο αυτό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για τη διασφάλιση της εφαρμογής 
του μέτρου για τις περιοχές οικολογικής 
εστίασης με αποτελεσματικό και 
συνεκτικό τρόπο, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
κρατών μελών, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό του πρόσθετου ορισμού 
των τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση οι οποίες αναφέρονται στο 
κεφάλαιο με το μέτρο αυτό και την 

διαγράφεται
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προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης οι οποίες 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στο μέτρο αυτό.

Or. en

Τροπολογία 263
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για τη διασφάλιση της εφαρμογής του 
μέτρου για τις περιοχές οικολογικής
εστίασης με αποτελεσματικό και 
συνεκτικό τρόπο, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών 
μελών, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό του πρόσθετου ορισμού των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση οι οποίες αναφέρονται στο 
κεφάλαιο με το μέτρο αυτό και την 
προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης οι οποίες 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στο μέτρο αυτό.

Για τη διασφάλιση της εφαρμογής της 
οικολογικής υποδομής με αποτελεσματικό 
και συνεκτικό τρόπο, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
κρατών μελών, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό του πρόσθετου ορισμού των 
τύπων των υποδομών οι οποίες 
αναφέρονται στο κεφάλαιο με το μέτρο 
αυτό.

Or. en

Τροπολογία 264
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29 α) Για την προώθηση της 
βιοποικιλότητας, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της παραγωγικότητας 
της γεωργίας, καθιερώνεται ειδικό 
σύστημα για τους τομείς που συμβάλλουν 
ενεργά στην επίτευξη των στόχων αυτών.
Ο τομέας της μελισσοκομίας πρέπει να 
θεωρηθεί τομέας προτεραιότητας, με την 
πρόβλεψη άμεσων ενισχύσεων για την 
υποστήριξη των αποικιών για 
καταχωρημένους γεωργούς. Θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η ανάγκη χρηματοδότησης 
της δραστηριότητας επικονίασης.

Or. bg

Τροπολογία 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29 α) Με στόχο τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη, τη 
βελτίωση των γεωπονικών συνθηκών, η 
Επιτροπή υποβάλλει πάραυτα στρατηγικό 
σχέδιο εφοδιασμού σε φυτικές πρωτεΐνες, 
επιτρέποντας παράλληλα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει την πολύ 
μεγάλη εξάρτησή της από το εξωτερικό.  
Με το σχέδιο αυτό αναμένεται 
συγκεκριμένα ότι θα δοθεί η δυνατότητα 
να αναπτυχθούν οι ελαιοπρωτεϊνούχες και 
οσπριώδεις καλλιέργειες στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και ότι θα 
προαχθεί η έρευνα στο γεωπονικό τομέα 
για τις κατάλληλες και αποδοτικές 
ποικιλίες.

Or. fr
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Τροπολογία 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29 α) Για να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια 
διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών 
παρέχουν πλήρη στοιχεία και για να 
επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της χρήσης 
θρεπτικών ουσιών και λιπασμάτων από 
τους γεωργούς, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης με σκοπό 
τη θέσπιση περαιτέρω κανόνων σχετικά 
με την εφαρμογή του μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam
Aylward

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29 β) Για να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια 
ενεργειακής απόδοσης εγγυώνται 
βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας 
από τους γεωργούς και την 
ελαχιστοποίηση της προσφυγής σε 
ορυκτά καύσιμα στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί
η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης με σκοπό 
τη θέσπιση περαιτέρω κανόνων σχετικά 
με την εφαρμογή του μέτρου.

Or. en
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Τροπολογία 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam
Aylward, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29 γ) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πρόβλεψη χειμερινής εδαφοκάλυψης 
παράλληλα με την μεγιστοποίηση των 
ωφελειών από το μέτρο αυτό για το 
περιβάλλον και το κλίμα, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ορίσουν τις ημερομηνίες για 
την κάλυψη και την καταστροφή της 
κάλυψης που αρμόζει καλύτερα για την 
επικράτειά τους, και πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή προκειμένου 
να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης με σκοπό τη θέσπιση 
περαιτέρω κανόνων σχετικά με την 
εφαρμογή του μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης της γεωργίας σε περιοχές με 
ειδικούς φυσικούς περιορισμούς, τα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέρος των 
καθαρών ανώτατων ορίων τους για τις 
άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας ενίσχυσης σε σχέση με την 
έκταση επιπλέον της βασικής ενίσχυσης, 
σε όλους τους ενεργούς γεωργούς σε 

διαγράφεται
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τέτοιες περιοχές. Η ενίσχυση αυτή δεν 
πρέπει να αντικαθιστά τη στήριξη που 
χορηγείται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και 
δεν πρέπει να χορηγείται σε γεωργούς σε 
περιοχές οι οποίες έχουν οριστεί σύμφωνα 
με τον κανονισμό 1698/2005 του 
Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αλλά δεν 
έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 46, 
παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της … για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [RDR].

Or. en

Τροπολογία 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης της γεωργίας σε περιοχές με 
ειδικούς φυσικούς περιορισμούς, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν μέρος των καθαρών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης σε σχέση με την έκταση 
επιπλέον της βασικής ενίσχυσης, σε όλους 
τους ενεργούς γεωργούς σε τέτοιες 
περιοχές. Η ενίσχυση αυτή δεν πρέπει να 
αντικαθιστά τη στήριξη που χορηγείται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης και δεν πρέπει να χορηγείται σε 
γεωργούς σε περιοχές οι οποίες έχουν 

(30) Για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης της γεωργίας σε περιοχές με 
ειδικούς φυσικούς περιορισμούς και σε 
εγκαταλελειμμένες περιοχές, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν μέρος των καθαρών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης που θα εισάγει νέες 
παραμέτρους όπως η ακαθάριστη 
εμπορεύσιμη παραγωγή ανά 
εκμετάλλευση ή η προστιθέμενη αξία ή ο 
αριθμός των απασχολούμενων εργατών
σε σχέση με την έκταση επιπλέον της 
βασικής ενίσχυσης, σε όλους τους 
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οριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) αλλά δεν έχουν οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 1, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) [RDR].

ενεργούς γεωργούς σε τέτοιες περιοχές. Η 
ενίσχυση αυτή δεν πρέπει να αντικαθιστά 
τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και 
δεν πρέπει να χορηγείται σε γεωργούς σε 
περιοχές οι οποίες έχουν οριστεί σύμφωνα 
με τον κανονισμό 1698/2005 του
Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αλλά δεν 
έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 46, 
παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της … για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) [RDR].

Or. it

Τροπολογία 271
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στον 
γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας αποτελεί οικονομική πρόκληση και 
στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 
την κατανομή και στόχευση των άμεσων 
ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή είναι 
ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα του 
γεωργικού τομέα στην Ένωση και για τον 
λόγο αυτό πρέπει να θεσπιστεί 
εισοδηματική στήριξη για νεαρούς 
γεωργούς οι οποίοι αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους με σκοπό να 
διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση των 
νέων γεωργών και η διαρθρωτική 
προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους 
μετά την αρχική τους εγκατάσταση. Τα 

(31) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στον 
γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας αποτελεί οικονομική πρόκληση και 
στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 
την κατανομή και στόχευση των άμεσων 
ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή είναι 
ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα του 
γεωργικού τομέα στην Ένωση και για τον 
λόγο αυτό μπορεί να θεσπιστεί 
εισοδηματική στήριξη από κράτος μέλος
για νεαρούς γεωργούς οι οποίοι αρχίζουν 
τη γεωργική δραστηριότητά τους με σκοπό 
να διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση 
των νέων γεωργών και η διαρθρωτική 
προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους 
μετά την αρχική τους εγκατάσταση. Τα 
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κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέρος των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για τις 
άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον 
της βασικής ενίσχυσης, σε νεαρούς 
γεωργούς. Η ενίσχυση αυτή πρέπει να 
χορηγείται μόνο εντός περιόδου μέγιστης 
διάρκειας πέντε ετών, εφόσον πρέπει να 
καλύπτει μόνο την αρχική περίοδο της 
επιχειρηματικής λειτουργίας και δεν πρέπει 
να αποτελέσει λειτουργική ενίσχυση.

κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
μέρος των εθνικών ανώτατων ορίων τους 
για τις άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον 
της βασικής ενίσχυσης, σε νεαρούς 
γεωργούς. Η ενίσχυση αυτή πρέπει να 
χορηγείται μόνο εντός περιόδου μέγιστης 
διάρκειας πέντε ετών, εφόσον πρέπει να 
καλύπτει μόνο την αρχική περίοδο της 
επιχειρηματικής λειτουργίας και δεν πρέπει 
να αποτελέσει λειτουργική ενίσχυση.

Or. en

Τροπολογία 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στον 
γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας αποτελεί οικονομική πρόκληση και 
στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 
την κατανομή και στόχευση των άμεσων 
ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή είναι 
ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα του 
γεωργικού τομέα στην Ένωση και για τον 
λόγο αυτό πρέπει να θεσπιστεί 
εισοδηματική στήριξη για νεαρούς 
γεωργούς οι οποίοι αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους με σκοπό να 
διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση των 
νέων γεωργών και η διαρθρωτική 
προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους 
μετά την αρχική τους εγκατάσταση. Τα
κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέρος των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για τις 
άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον 
της βασικής ενίσχυσης, σε νεαρούς 

(31) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στον 
γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας αποτελεί οικονομική πρόκληση και 
στοιχείο που μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά 
την κατανομή και στόχευση των άμεσων 
ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή είναι 
ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα του 
γεωργικού τομέα στην Ένωση και για τον 
λόγο αυτό μπορεί να θεσπιστεί 
εισοδηματική στήριξη για νεαρούς 
γεωργούς οι οποίοι αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους με σκοπό να 
διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση των 
νέων γεωργών και η διαρθρωτική 
προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους 
μετά την αρχική τους εγκατάσταση.
Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον της 
βασικής ενίσχυσης, σε νεαρούς γεωργούς.
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γεωργούς. Η ενίσχυση αυτή πρέπει να 
χορηγείται μόνο εντός περιόδου μέγιστης 
διάρκειας πέντε ετών, εφόσον πρέπει να 
καλύπτει μόνο την αρχική περίοδο της 
επιχειρηματικής λειτουργίας και δεν πρέπει
να αποτελέσει λειτουργική ενίσχυση.

Η ενίσχυση αυτή πρέπει να χορηγείται 
μόνο εντός περιόδου μέγιστης διάρκειας 
πέντε ετών, εφόσον πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο της 
επιχειρηματικής λειτουργίας και δεν πρέπει 
να αποτελέσει λειτουργική ενίσχυση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα που αφορούν τους γεωργούς νεαρής ηλικίας είναι 
αποτελεσματικότερα για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση των νεοεισερχόμενων. Κατά 
συνέπεια, η εφαρμογή των μέτρων του πρώτου πυλώνα θα πρέπει να είναι εθελοντική για τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 273
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στον 
γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας αποτελεί οικονομική πρόκληση 
και στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη 
κατά την κατανομή και στόχευση των 
άμεσων ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή 
είναι ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα 
του γεωργικού τομέα στην Ένωση και για 
τον λόγο αυτό πρέπει να θεσπιστεί 
εισοδηματική στήριξη για νεαρούς 
γεωργούς οι οποίοι αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους με σκοπό να 
διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση των 
νέων γεωργών και η διαρθρωτική 
προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους
μετά την αρχική τους εγκατάσταση. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 

(31) Λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 6% 
των γεωργών στην ΕΕ είναι νεώτεροι των 
35 ετών και περίπου το 80% των γεωργών 
μεγαλύτεροι των 55 ετών, θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μια κοινωνικά βιώσιμη 
αναζωογόνηση.  Η δημιουργία και 
ανάπτυξη νέας οικονομικής 
δραστηριότητας στον γεωργικό τομέα από 
γεωργούς νεαρής ηλικίας ή 
νεοεισερχόμενους που ξεκινούν γεωργική 
εκμετάλλευση πρέπει να ληφθεί υπόψη 
κατά την κατανομή και στόχευση των 
άμεσων ενισχύσεων. Οι ενισχύσεις αυτές 
πρέπει επίσης να επιτρέψουν τη 
συνεργασία μεταξύ μεγαλύτερων και 
νεώτερων σε ηλικία γεωργών, οδηγώντας 
σε κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη των 
περιοχών της υπαίθρου. Η αρχική 
χρηματοδότηση για να αρχίσουν την 
δραστηριότητά τους είναι πολύ 
σημαντική για τους νέους γεωργούς. 
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στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον της 
βασικής ενίσχυσης, σε νεαρούς γεωργούς.
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να χορηγείται 
μόνο εντός περιόδου μέγιστης διάρκειας 
πέντε ετών, εφόσον πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο της 
επιχειρηματικής λειτουργίας και δεν πρέπει 
να αποτελέσει λειτουργική ενίσχυση.

Κατά συνέπεια η επιχορήγηση επένδυσης 
για τον πρώτο χρόνο πρέπει να ανέρχεται 
στο 50% του προβλεπόμενου 
προϋπολογισμού για όλη την περίοδο.  Οι 
νεοεισερχόμενοι πρέπει να είναι φυσικά 
και νομικά πρόσωπα καθώς και εκείνοι 
που αρχίζουν την επιχείρησή τους ως 
συνεταιρισμός με άλλες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις.  Η ανάπτυξη αυτή είναι 
ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα του 
γεωργικού τομέα στην Ένωση και για τον 
λόγο αυτό πρέπει να θεσπιστεί 
εισοδηματική στήριξη για νεαρούς 
γεωργούς και νεοεισερχόμενους οι οποίοι 
αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους 
με σκοπό να διευκολυνθεί η αρχική 
εγκατάσταση των νέων γεωργών και η 
διαρθρωτική προσαρμογή των
ενδιαφερομένων μετά την αρχική τους 
εγκατάσταση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
μέρος των εθνικών ανώτατων ορίων τους 
για τις άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον 
της βασικής ενίσχυσης. Η ενίσχυση αυτή 
πρέπει να χορηγείται μόνο εντός περιόδου 
μέγιστης διάρκειας πέντε ετών, εφόσον 
πρέπει να καλύπτει μόνο την αρχική 
περίοδο της επιχειρηματικής λειτουργίας 
και δεν πρέπει να αποτελέσει λειτουργική 
ενίσχυση.

Or. en

Τροπολογία 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας
οικονομικής δραστηριότητας στον 

(31) Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η
πρόκληση της ανανέωσης των γενεών
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γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής
ηλικίας αποτελεί οικονομική πρόκληση 
και στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη 
κατά την κατανομή και στόχευση των 
άμεσων ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή 
είναι ουσιώδης για την 
ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα 
στην Ένωση και για τον λόγο αυτό πρέπει 
να θεσπιστεί εισοδηματική στήριξη για 
νεαρούς γεωργούς οι οποίοι αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους με σκοπό να 
διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση των 
νέων γεωργών και η διαρθρωτική 
προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους 
μετά την αρχική τους εγκατάσταση. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον της 
βασικής ενίσχυσης, σε νεαρούς γεωργούς.
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να χορηγείται 
μόνο εντός περιόδου μέγιστης διάρκειας 
πέντε ετών, εφόσον πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο της 
επιχειρηματικής λειτουργίας και δεν πρέπει 
να αποτελέσει λειτουργική ενίσχυση.

στον γεωργικό τομέα, στον οποίο μόνο το 
7% του πληθυσμού είναι ηλικίας κάτω 
των 35 ετών, πρέπει να θεσπιστεί 
εισοδηματική στήριξη για νεαρούς 
γεωργούς οι οποίοι αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους με σκοπό να 
διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση των 
νέων γεωργών και η διαρθρωτική 
προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους 
μετά την αρχική τους εγκατάσταση. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον της 
βασικής ενίσχυσης, σε νεαρούς γεωργούς.
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να χορηγείται 
μόνο εντός περιόδου μέγιστης διάρκειας 
πέντε ετών, εφόσον πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο της 
επιχειρηματικής λειτουργίας και δεν πρέπει 
να αποτελέσει λειτουργική ενίσχυση.

Or. en

Τροπολογία 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στον 
γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας αποτελεί οικονομική πρόκληση και 
στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 
την κατανομή και στόχευση των άμεσων 
ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή είναι 

(31) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στον 
γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας και άλλους νεοεισερχόμενους
αποτελεί οικονομική πρόκληση και 
στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 
την κατανομή και στόχευση των άμεσων 
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ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα του 
γεωργικού τομέα στην Ένωση και για τον 
λόγο αυτό πρέπει να θεσπιστεί 
εισοδηματική στήριξη για νεαρούς 
γεωργούς οι οποίοι αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους με σκοπό να 
διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση των 
νέων γεωργών και η διαρθρωτική 
προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους 
μετά την αρχική τους εγκατάσταση. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον της 
βασικής ενίσχυσης, σε νεαρούς γεωργούς.
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να χορηγείται 
μόνο εντός περιόδου μέγιστης διάρκειας 
πέντε ετών, εφόσον πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο της 
επιχειρηματικής λειτουργίας και δεν πρέπει 
να αποτελέσει λειτουργική ενίσχυση.

ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή είναι 
ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα του 
γεωργικού τομέα στην Ένωση και για τον 
λόγο αυτό πρέπει να θεσπιστεί 
εισοδηματική στήριξη για νεαρούς 
γεωργούς και νεοεισερχόμενους οι οποίοι 
αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους 
με σκοπό να διευκολυνθεί η αρχική 
εγκατάσταση των νέων γεωργών και των 
νεοεισερχόμενων καθώς και η 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
τους εγκατάσταση. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
μέρος των εθνικών ανώτατων ορίων τους 
για τις άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον 
της βασικής ενίσχυσης, σε νεαρούς 
γεωργούς και νεοεισερχόμενους. Η 
ενίσχυση αυτή πρέπει να χορηγείται μόνο 
εντός περιόδου μέγιστης διάρκειας πέντε 
ετών, εφόσον πρέπει να καλύπτει μόνο την 
αρχική περίοδο της επιχειρηματικής 
λειτουργίας και δεν πρέπει να αποτελέσει 
λειτουργική ενίσχυση.

Or. en

Τροπολογία 276
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στον 
γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας αποτελεί οικονομική πρόκληση και 
στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 
την κατανομή και στόχευση των άμεσων 
ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή είναι 
ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα του 
γεωργικού τομέα στην Ένωση και για τον 

(31) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στον 
γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας και νεοεισερχόμενους αποτελεί 
οικονομική πρόκληση και στοιχείο που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 
κατανομή και στόχευση των άμεσων 
ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή είναι 
ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα του 
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λόγο αυτό πρέπει να θεσπιστεί 
εισοδηματική στήριξη για νεαρούς 
γεωργούς οι οποίοι αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους με σκοπό να 
διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση των 
νέων γεωργών και η διαρθρωτική 
προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους 
μετά την αρχική τους εγκατάσταση. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον της 
βασικής ενίσχυσης, σε νεαρούς γεωργούς.
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να χορηγείται 
μόνο εντός περιόδου μέγιστης διάρκειας 
πέντε ετών, εφόσον πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο της 
επιχειρηματικής λειτουργίας και δεν πρέπει 
να αποτελέσει λειτουργική ενίσχυση.

γεωργικού τομέα στην Ένωση και για τον 
λόγο αυτό πρέπει να θεσπιστεί 
εισοδηματική στήριξη για νεαρούς 
γεωργούς και νεοεισερχόμενους οι οποίοι 
αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους 
με σκοπό να διευκολυνθεί η αρχική 
εγκατάσταση των νέων γεωργών και των 
νεοεισερχόμενων καθώς και η 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
τους εγκατάσταση. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
μέρος των εθνικών ανώτατων ορίων τους 
για τις άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση 
ετήσιας στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον 
της βασικής ενίσχυσης, σε νεαρούς 
γεωργούς και νεοεισερχόμενους. Η 
ενίσχυση αυτή πρέπει να χορηγείται μόνο 
εντός περιόδου μέγιστης διάρκειας πέντε 
ετών, εφόσον πρέπει να καλύπτει μόνο την 
αρχική περίοδο της επιχειρηματικής 
λειτουργίας και δεν πρέπει να αποτελέσει 
λειτουργική ενίσχυση.

Or. en

Τροπολογία 277
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στον 
γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας αποτελεί οικονομική πρόκληση και 
στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 
την κατανομή και στόχευση των άμεσων 
ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή είναι 
ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα του 
γεωργικού τομέα στην Ένωση και για τον 
λόγο αυτό πρέπει να θεσπιστεί 

(31) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στον 
γεωργικό τομέα από γυναίκες γεωργούς
και γεωργούς νεαρής ηλικίας αποτελεί 
οικονομική πρόκληση και στοιχείο που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 
κατανομή και στόχευση των άμεσων 
ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή είναι 
ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα του 
γεωργικού τομέα στην Ένωση και για τον 
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εισοδηματική στήριξη για νεαρούς 
γεωργούς οι οποίοι αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους με σκοπό να 
διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση των 
νέων γεωργών και η διαρθρωτική 
προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους 
μετά την αρχική τους εγκατάσταση. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον της 
βασικής ενίσχυσης, σε νεαρούς γεωργούς.
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να χορηγείται 
μόνο εντός περιόδου μέγιστης διάρκειας
πέντε ετών, εφόσον πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο της 
επιχειρηματικής λειτουργίας και δεν πρέπει 
να αποτελέσει λειτουργική ενίσχυση.

λόγο αυτό πρέπει να θεσπιστεί 
εισοδηματική στήριξη για γυναίκες και
νεαρούς γεωργούς οι οποίοι αρχίζουν τη 
γεωργική δραστηριότητά τους με σκοπό να 
διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση των
γυναικών και νέων γεωργών και η 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
τους εγκατάσταση. Τα κράτη μέλη θα
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον της 
βασικής ενίσχυσης, σε νεαρούς γεωργούς.
Η ενίσχυση αυτή θα πρέπει να χορηγείται 
μόνο εντός περιόδου πέντε ετών, εφόσον 
πρέπει να καλύπτει μόνο την αρχική 
περίοδο της επιχειρηματικής λειτουργίας 
και δεν πρέπει να αποτελέσει λειτουργική 
ενίσχυση.

Or. it

Τροπολογία 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στον 
γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας αποτελεί οικονομική πρόκληση και 
στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 
την κατανομή και στόχευση των άμεσων 
ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή είναι 
ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα του 
γεωργικού τομέα στην Ένωση και για τον 
λόγο αυτό πρέπει να θεσπιστεί 
εισοδηματική στήριξη για νεαρούς 
γεωργούς οι οποίοι αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους με σκοπό να 
διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση των 

(31) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στον 
γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας αποτελεί οικονομική πρόκληση και 
στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 
την κατανομή και στόχευση των άμεσων 
ενισχύσεων. Η ανάπτυξη αυτή είναι 
ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα του 
γεωργικού τομέα στην Ένωση και για τον 
λόγο αυτό πρέπει να θεσπιστεί 
εισοδηματική στήριξη για νεαρούς 
γεωργούς οι οποίοι αρχίζουν τη γεωργική 
δραστηριότητά τους με σκοπό να 
διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση των 
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νέων γεωργών και η διαρθρωτική 
προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους 
μετά την αρχική τους εγκατάσταση. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον της 
βασικής ενίσχυσης, σε νεαρούς γεωργούς.
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να χορηγείται 
μόνο εντός περιόδου μέγιστης διάρκειας 
πέντε ετών, εφόσον πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο της 
επιχειρηματικής λειτουργίας και δεν πρέπει 
να αποτελέσει λειτουργική ενίσχυση.

νέων γεωργών και η διαρθρωτική 
προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους 
μετά την αρχική τους εγκατάσταση. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
στρεμματικής ενίσχυσης, επιπλέον της 
βασικής ενίσχυσης, σε νεαρούς γεωργούς.
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να χορηγείται 
μόνο εντός περιόδου μέγιστης διάρκειας 
πέντε ετών, εφόσον πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο της 
επιχειρηματικής λειτουργίας και δεν πρέπει 
να αποτελέσει λειτουργική ενίσχυση. Οι 
γυναίκες του γεωργικού τομέα, οι οποίες 
συνιστούν ένα σημαντικό εργατικό 
δυναμικό, θα πρέπει να επωφελούνται 
από ειδικά προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης, καθώς και από επιδόματα 
εγκατάστασης.

Or. ro

Τροπολογία 279
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31 α) Η ανανέωση των γενεών θα 
πραγματοποιηθεί με επιτυχία στο μέλλον 
εάν οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τα 
ίδια δικαιώματα και δυνατότητες, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
καθεστώτων ατομικής κοινωνικής 
ασφάλισης, της εκπαίδευσης, της 
δημιουργίας ικανοτήτων και της 
συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων·  η 
ανανέωση των γενεών απαιτεί επίσης την 
ενεργό προστασία και ανάπτυξη της 
κρίσιμης πολιτιστικής, κοινωνικής και 
ψυχαγωγικής πτυχής που κάνει πιο 
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ελκυστική τη ζωή στα αγροκτήματα και 
στις αγροτικές κοινότητες· 

Or. en

Τροπολογία 280
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31 α) Η αναγνώριση της εργασίας των 
γυναικών στο αγροτικό περιβάλλον και η 
άμεση συμβολή της στην οικονομική 
ισορροπία, ειδικότερα των μικρών και 
των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων μέσω 
μιας εργασίας στατιστικά ανύπαρκτης, 
μη αναγνωριζόμενης σε εργασιακό 
επίπεδο, η οποία, κατά συνέπεια, δεν 
δημιουργεί κανενός είδους παθητικά 
δικαιώματα πρέπει να αρχίσει να 
αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης στο 
επίπεδο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καθεστώς 
των άμεσων ενισχύσεων φαίνεται ότι 
είναι το κατάλληλο όργανο για την 
προώθηση της ενσωμάτωσης αυτής των 
γυναικών του αγροτικού περιβάλλοντος 
στην οικονομική, εργασιακή και 
κοινωνική επίσημη αναγνώριση. Τα 
κονδύλια θα πρέπει να προορίζονται για 
την προώθηση της αναγνώρισης των 
γυναικών ως συνδικαιούχων στις 
εκμεταλλεύσεις και στις περιπτώσεις 
όπου αυτό δικαιολογείται ή για 
τακτοποίηση σε εργασιακό επίπεδο της 
συμβολής των γυναικών στις 
οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το 42% των 26,7 εκατ. ατόμων που απασχολούνται τακτικά στην Ευρώπη στον τομέα της 
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γεωργίας είναι γυναίκες, παρά το γεγονός ότι μόνον την μία στις πέντε εκμεταλλεύσεις 
διαχειρίζονται γυναίκες. Εκτιμάται ότι η εργασία 20 εκατ. γυναικών στην Ευρώπη είναι μη 
καταγεγραμμένη στατιστικά σε εργασιακό και οικονομικό επίπεδο.

Τροπολογία 281
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31 β) Η υλοποίηση των 
προαναφερθέντων στόχων ευνοείται από 
τις προβλέψεις της οδηγίας 2010/41/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών που ασκούν αυτοτελή 
επαγγελματική δραστηριότητα, αυτό 
όμως υπονομεύεται λόγω της έλλειψης 
αξιόπιστων αντικειμενικών στοιχείων τα 
οποία θα επέτρεπαν τεκμηριωμένες 
δημοσιονομικές εκτιμήσεις. Είναι 
συνεπώς σκόπιμο να ενσωματωθεί στον 
παρόντα Κανονισμό η γενική αρχή και να 
ορισθούν προθεσμίες ώστε να παρέχονται 
τα στοιχεία και να προβλεφθούν 
συγκεκριμένοι μηχανισμοί πληρωμής 
ώστε η εργασία των γυναικών στον 
αγροτικό κόσμο να καταγραφεί και να 
αναγνωρισθεί. Δια λόγους συνέπειας προς 
την φιλοσοφία των πυλώνων που διέπει 
την ΚΓΠ οι άμεσες πληρωμές πρέπει να 
επικεντρωθούν στην αναγνώριση των 
διαρθρωτικών αυτών θεμάτων, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) πρέπει να περιλάβει 
περισσότερο συγκεκριμένα μέτρα με 
σκοπό την προώθηση, την αναγνώριση 
και την χρηματοδότηση της συμβολής 
των γυναικών σε θέματα όπως η 
διαφοροποίηση των καλλιεργειών, η 
παροχή υπηρεσιών, η καινοτομία και η 
γενική συμβολή τους στην συγκράτηση 
του πληθυσμού στο αγροτικό περιβάλλον. 
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Ομοίως το πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ είναι το 
κατάλληλο για την δημιουργία των 
ειδικών δικτύων συνεργασίας στην 
κατεύθυνση των προτάσεων που 
περιλαμβάνονται στην πρόταση 
ψηφίσματος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
2010/2054(ΙΝΙ) σχετικά με τον ρόλο των 
γυναικών στον τομέα της γεωργίας και 
στις αγροτικές περιοχές.

Or. es

Αιτιολόγηση

La invisibilidad del trabajo de las mujeres en el medio rural obliga a disponer de datos que 
permitan presupuestar de manera solvente las necesidades financieras para fomentar la 
cotitularidad y la regulariación laboral y posibilidad de recoocimiento de los derechos 
sociales de las mujeres del mundo rural. Tales datos están actualmente dispersos o 
directamente no existen. Proponer un plazo para obtenerlos y emplazar a la Comisión a 
remitir una propuesta complementaria a esta reforma en el marco del periodo de vigencia 
copmprendido entre 2013-2020 es  el único procedimiento serio de incorporar a la PAC un 
mecanismo estructural para resolverla.

Τροπολογία 282
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για τη διασφάλιση της προστασίας 
των δικαιωμάτων των δικαιούχων και για 
την αποφυγή των διακρίσεων μεταξύ τους, 
η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης για τον σκοπό του 
καθορισμού των συνθηκών υπό τις οποίες 
ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να θεωρείται 
επιλέξιμο για τη λήψη της ενίσχυσης για 
νεαρούς γεωργούς, συγκεκριμένα της 
εφαρμογής του ορίου ηλικίας σε ένα ή 
περισσότερα φυσικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν στο νομικό πρόσωπο.

(32) Για τη διασφάλιση της προστασίας 
των δικαιωμάτων των δικαιούχων και για 
την αποφυγή των διακρίσεων μεταξύ τους, 
η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης για τον σκοπό του 
καθορισμού των συνθηκών υπό τις οποίες 
ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να θεωρείται 
επιλέξιμο για τη λήψη της ενίσχυσης για 
νεαρούς γεωργούς ή νεοεισερχόμενους.
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