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Τροπολογία 1397
Giancarlo Scottà, 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
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο ΧΓΕ, προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις 
πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια 
εισοδήματος που σχετίζονται με τα 
μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής 
στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο ΧΓΕ, προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις 
πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια 
εισοδήματος που σχετίζονται με τα 
μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής 
στη συγκεκριμένη περιοχή και να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος εγκατάλειψης 
των εν λόγω περιοχών λόγω της χαμηλής 
οικονομικής αποδοτικότητάς τους.

Or. it

Τροπολογία 1398
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο ΧΓΕ, προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις 
πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια 
εισοδήματος που σχετίζονται με τα 
μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής 
στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα, ιδιαίτερα των γεωργικών 
συστημάτων υψηλής φυσικής αξίας,
χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο ΧΓΕ, 
προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί
για τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια 
εισοδήματος που σχετίζονται με τα 
μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής 
στη συγκεκριμένη περιοχή.
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Or. en

Τροπολογία 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο ΧΓΕ, προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις 
πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια 
εισοδήματος που σχετίζονται με τα 
μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής 
στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα, όπως είναι η χαμηλή 
παραγωγικότητα του εδάφους ή κακές 
κλιματικές συνθήκες, χορηγούνται 
ετησίως ανά εκτάριο ΧΓΕ, προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις 
πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια 
εισοδήματος που σχετίζονται με τα 
μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής 
στη συγκεκριμένη περιοχή.

Or. en

Τροπολογία 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο ΧΓΕ, προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις 
πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια
εισοδήματος που σχετίζονται με τα 
μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής 
στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο ΧΓΕ, προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι γεωργοί για το σύνολο ή 
μέρος των πρόσθετων δαπανών και της 
απώλειας εισοδήματος που σχετίζονται με 
τα μειονεκτήματα της γεωργικής 
παραγωγής στη συγκεκριμένη περιοχή.
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Or. en

Τροπολογία 1401
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο ΧΓΕ, προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις 
πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια
εισοδήματος που σχετίζονται με τα 
μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής 
στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο ΧΓΕ, προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι γεωργοί για το σύνολο ή 
μέρος των πρόσθετων δαπανών και της 
απώλειας εισοδήματος που σχετίζονται με 
τα μειονεκτήματα της γεωργικής 
παραγωγής στη συγκεκριμένη περιοχή.

Or. en

Τροπολογία 1402
Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο ΧΓΕ, προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις 
πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια
εισοδήματος που σχετίζονται με τα 
μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής 
στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο ΧΓΕ, προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι γεωργοί για το σύνολο ή 
μέρος των πρόσθετων δαπανών και της 
απώλειας εισοδήματος που σχετίζονται με 
τα μειονεκτήματα της γεωργικής 
παραγωγής στη συγκεκριμένη περιοχή.

Or. en
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Τροπολογία 1403
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο ΧΓΕ, προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις 
πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια
εισοδήματος που σχετίζονται με τα 
μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής 
στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο ΧΓΕ, προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι γεωργοί για το σύνολο ή 
μέρος των πρόσθετων δαπανών και της 
απώλειας εισοδήματος που σχετίζονται με 
τα μειονεκτήματα της γεωργικής 
παραγωγής στη συγκεκριμένη περιοχή.

Or. en

Τροπολογία 1404
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετες δαπάνες και η απώλεια 
εισοδήματος υπολογίζονται σε σύγκριση 
με περιοχές που δεν πλήττονται από 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ενισχύσεις 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 του τίτλου ΙΙΙ 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1405
Salvatore Caronna
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετες δαπάνες και η απώλεια 
εισοδήματος υπολογίζονται σε σύγκριση 
με περιοχές που δεν πλήττονται από 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ενισχύσεις 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 του τίτλου ΙΙΙ 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012.

Οι πρόσθετες δαπάνες και η απώλεια 
εισοδήματος υπολογίζονται σε σύγκριση 
με περιοχές που δεν πλήττονται από 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

Or. it

Τροπολογία 1406
Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετες δαπάνες και η απώλεια 
εισοδήματος υπολογίζονται σε σύγκριση 
με περιοχές που δεν πλήττονται από 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ενισχύσεις 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 του τίτλου ΙΙΙ 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012.

Οι πρόσθετες δαπάνες και η απώλεια 
εισοδήματος υπολογίζονται σε σύγκριση 
με περιοχές που δεν πλήττονται από 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

Or. it

Τροπολογία 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετες δαπάνες και η απώλεια 
εισοδήματος υπολογίζονται σε σύγκριση 
με περιοχές που δεν πλήττονται από 

Οι πρόσθετες δαπάνες και η απώλεια 
εισοδήματος υπολογίζονται σε σύγκριση 
με περιοχές που δεν πλήττονται από 
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φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ενισχύσεις 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 του τίτλου ΙΙΙ 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012.

φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

Or. fr

Τροπολογία 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετες δαπάνες και η απώλεια 
εισοδήματος υπολογίζονται σε σύγκριση 
με περιοχές που δεν πλήττονται από 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ενισχύσεις 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 του τίτλου ΙΙΙ 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012.

Οι πρόσθετες δαπάνες και η απώλεια 
εισοδήματος υπολογίζονται σε σύγκριση 
με περιοχές που δεν πλήττονται από 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

Or. de

Τροπολογία 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετες δαπάνες και η απώλεια 
εισοδήματος υπολογίζονται σε σύγκριση 
με περιοχές που δεν πλήττονται από 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ενισχύσεις 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 του τίτλου ΙΙΙ 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012.

Οι πρόσθετες δαπάνες και η απώλεια 
εισοδήματος υπολογίζονται σε σύγκριση 
με περιοχές που δεν πλήττονται από 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ενισχύσεις 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 του τίτλου ΙΙΙ 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012.

Οι ενισχύσεις διαφοροποιούνται δεόντως 
ανάλογα με:
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- την κατάσταση και τους αναπτυξιακούς 
στόχους που προσιδιάζουν σε κάθε 
περιφέρεια,
- τη σοβαρότητα των μόνιμων φυσικών 
μειονεκτημάτων που επηρεάζουν τη 
γεωργική δραστηριότητα,
- τον τύπο παραγωγής και, ενδεχομένως, 
την οικονομική διάρθρωση της 
εκμετάλλευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εκμεταλλεύσεις με διαφορετικό είδος παραγωγής έχουν επίσης διαφορετικούς τύπους 
δαπανών στη διαχείριση της παραγωγής και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις καθορίζονται μεταξύ του 
κατώτατου και του ανώτατου ποσού που 
προβλέπονται στο παράρτημα Ι.

3. Οι ενισχύσεις καθορίζονται μεταξύ του 
κατώτατου και του ανώτατου ποσού που 
προβλέπονται στο παράρτημα Ι.

Μπορούν να χορηγούνται εξισωτικές 
αποζημιώσεις υψηλότερες από το μέγιστο 
αυτό ποσό, υπό τον όρο ότι ο μέσος όρος 
όλων των εξισωτικών αποζημιώσεων που 
χορηγούνται στο συγκεκριμένο επίπεδο 
προγραμματισμού δεν υπερβαίνει το εν 
λόγω ανώτατο όριο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εκμεταλλεύσεις σε τέτοιου είδους περιοχές με διαφορετικό είδος παραγωγής έχουν επίσης 
διαφορετικά έξοδα παραγωγής και παρουσιάζουν ιδιαίτερες δαπάνες. Ως εκ τούτου, η 
προσφορά της παραγωγής δεν πρέπει να αναφέρεται μόνο στις αρόσιμες εκτάσεις.
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Τροπολογία 1411
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
προοδευτική μείωση των ενισχύσεων 
όταν υπερβαίνουν ένα όριο έκτασης ανά 
εκμετάλλευση, το οποίο καθορίζεται στο 
πρόγραμμα.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση των εξισωτικών αποζημιώσεων δεν εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 1412
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
προοδευτική μείωση των ενισχύσεων 
όταν υπερβαίνουν ένα όριο έκτασης ανά 
εκμετάλλευση, το οποίο καθορίζεται στο 
πρόγραμμα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1413
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
προοδευτική μείωση των ενισχύσεων όταν 
υπερβαίνουν ένα όριο έκτασης ανά 
εκμετάλλευση, το οποίο καθορίζεται στο 
πρόγραμμα.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
την προοδευτική μείωση των ενισχύσεων 
όταν υπερβαίνουν ένα όριο έκτασης ανά 
εκμετάλλευση, το οποίο καθορίζεται στο 
πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου από 
το 2014 έως το 2017 στους γεωργούς των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά την 
νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο 
33 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις 
είναι φθίνουσες, αρχής γενομένης από το 
2014 με το 80 % της ενίσχυσης που
ελάμβαναν το 2013 και καταλήγουν στο 
20 % το 2017.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου από 
το 2016 έως το 2019 στους γεωργούς των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά την 
νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο 
33 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις 
είναι φθίνουσες, με λήξη το αργότερο στις 
31 Δεκεμβρίου 2019. Το συνολικό ποσό 
των φθινουσών πληρωμών που 
καταβάλλονται σε κάθε γεωργό δεν 
υπερβαίνει το 200% της ενίσχυσης που ο 
εν λόγω γεωργός λάμβανε το 2013.

Or. en

Τροπολογία 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου από 
το 2014 έως το 2017 στους γεωργούς των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά την 
νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο 
33 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις
είναι φθίνουσες, αρχής γενομένης από το 
2014 με το 80 % της ενίσχυσης που
ελάμβαναν το 2013 και καταλήγουν στο 
20 % το 2017.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου από 
το 2016 έως το 2019 στους γεωργούς των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά την 
νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο 
33 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις 
είναι φθίνουσες, με λήξη το αργότερο στις 
31 Δεκεμβρίου 2019. Το συνολικό ποσό 
των φθινουσών πληρωμών που 
καταβάλλονται σε κάθε γεωργό δεν 
υπερβαίνει το 200% της ενίσχυσης που ο 
εν λόγω γεωργός λάμβανε το 2013.

Or. en

Τροπολογία 1416
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου από 
το 2014 έως το 2017 στους γεωργούς των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά την 
νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο
33 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις 
είναι φθίνουσες, αρχής γενομένης από το 
2014 με το 80 % της ενίσχυσης που
ελάμβαναν το 2013 και καταλήγουν στο 
20 % το 2017.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου από 
το 2014 έως το 2017 στους γεωργούς των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά την 
νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο
46 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις 
είναι φθίνουσες, αρχής γενομένης από το 
2014 και με λήξη το αργότερο στις 31 
Δεκεμβρίου 2017. Το συνολικό ποσό των 
φθινουσών πληρωμών που 
καταβάλλονται σε κάθε γεωργό δεν 
υπερβαίνει το 200% της ενίσχυσης που ο 
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εν λόγω γεωργός λάμβανε το 2013.

Or. en

Τροπολογία 1417
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου από 
το 2014 έως το 2017 στους γεωργούς των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά την 
νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο 
33 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις 
είναι φθίνουσες, αρχής γενομένης από το 
2014 με το 80 % της ενίσχυσης που 
ελάμβαναν το 2013 και καταλήγουν στο 
20 % το 2017.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου από 
το 2014 έως το 2020 στους γεωργούς των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά την 
νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο 
33 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις 
είναι φθίνουσες, αρχής γενομένης από το 
2014 με το 80 % της ενίσχυσης που 
ελάμβαναν το 2013 και καταλήγουν στο 
20 % το 2020.

Or. sk

Τροπολογία 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου από 
το 2014 έως το 2017 στους γεωργούς των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου από 
το 2014 έως το 2019 στους γεωργούς των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
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αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά την 
νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο
33 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις 
είναι φθίνουσες, αρχής γενομένης από το
2014 με το 80 % της ενίσχυσης που 
ελάμβαναν το 2013 και καταλήγουν στο 
20 % το 2017.

αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά την 
νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο
46 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις 
είναι φθίνουσες, αρχής γενομένης από το
2015 με το 80 % της ενίσχυσης που 
ελάμβαναν το 2013 και καταλήγουν στο 
20 % το 2019.

Or. en

Τροπολογία 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου από 
το 2014 έως το 2017 στους γεωργούς των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά την 
νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο 
33 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις 
είναι φθίνουσες, αρχής γενομένης από το
2014 με το 80 % της ενίσχυσης που 
ελάμβαναν το 2013 και καταλήγουν στο 
20 % το 2017.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου από 
το 2014 έως το 2019 στους γεωργούς των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά την 
νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο 
33 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις 
είναι φθίνουσες, αρχής γενομένης από το
2015 με το 80 % της ενίσχυσης που 
ελάμβαναν το 2013 και καταλήγουν στο 
20 % το 2019.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έναρξη των φθινουσών ενισχύσεων μετατίθεται έως ότου είναι διαθέσιμα όλα τα σχετικά 
στοιχεία δεδομένα οριοθέτησης και για να παρέχεται μεγαλύτερη περίοδος καταβολής των 
φθινουσών πληρωμών.

Τροπολογία 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου από 
το 2014 έως το 2017 στους γεωργούς των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά την 
νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο 
33 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις 
είναι φθίνουσες, αρχής γενομένης από το 
2014 με το 80 % της ενίσχυσης που 
ελάμβαναν το 2013 και καταλήγουν στο 
20 % το 2017.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου από 
το 2014 έως το 2017 στους γεωργούς των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 
αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά την 
νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο 
33 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις 
είναι φθίνουσες, αρχής γενομένης από το 
2014 με το 80 % της ενίσχυσης που 
ελάμβαναν κατά μέσο όρο την περίοδο 
2007 - 2013 και καταλήγουν στο 20 % το 
2017.

Or. de

Τροπολογία 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στα κράτη μέλη που δεν έχουν 
ολοκληρώσει την οριοθέτηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, 
εφαρμόζεται η παράγραφος 5 σε 
γεωργούς που λαμβάνουν ενισχύσεις σε 
περιοχές που είναι επιλέξιμες για τις εν 
λόγω ενισχύσεις κατά την περίοδο 2007-
2013. Μετά την ολοκλήρωση της 
οριοθέτησης, οι γεωργοί περιοχών που 
παραμένουν επιλέξιμες λαμβάνουν το 
σύνολο των ενισχύσεων στο πλαίσιο 
αυτού του μέτρου. Οι γεωργοί περιοχών 

διαγράφεται
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που δεν είναι πλέον επιλέξιμες 
εξακολουθούν να λαμβάνουν ενισχύσεις 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.

Or. de

Τροπολογία 1422
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στα κράτη μέλη που δεν έχουν 
ολοκληρώσει την οριοθέτηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, 
εφαρμόζεται η παράγραφος 5 σε 
γεωργούς που λαμβάνουν ενισχύσεις σε 
περιοχές που είναι επιλέξιμες για τις εν 
λόγω ενισχύσεις κατά την περίοδο 2007-
2013. Μετά την ολοκλήρωση της 
οριοθέτησης, οι γεωργοί περιοχών που
παραμένουν επιλέξιμες λαμβάνουν το 
σύνολο των ενισχύσεων στο πλαίσιο 
αυτού του μέτρου. Οι γεωργοί περιοχών 
που δεν είναι πλέον επιλέξιμες 
εξακολουθούν να λαμβάνουν ενισχύσεις 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.

6. Τα κράτη μέλη ολοκληρώνουν την 
οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο 33 
παράγραφος 3 το αργότερο έως την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
κανονισμού. Οι γεωργοί περιοχών που δεν 
είναι πλέον επιλέξιμες εξακολουθούν να 
λαμβάνουν ενισχύσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.

Or. ro

Τροπολογία 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στα κράτη μέλη που δεν έχουν 
ολοκληρώσει την οριοθέτηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 

6. Στα κράτη μέλη που δεν έχουν 
ολοκληρώσει την οριοθέτηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 
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πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, 
εφαρμόζεται η παράγραφος 5 σε γεωργούς 
που λαμβάνουν ενισχύσεις σε περιοχές που 
είναι επιλέξιμες για τις εν λόγω ενισχύσεις 
κατά την περίοδο 2007-2013. Μετά την 
ολοκλήρωση της οριοθέτησης, οι γεωργοί 
περιοχών που παραμένουν επιλέξιμες 
λαμβάνουν το σύνολο των ενισχύσεων στο 
πλαίσιο αυτού του μέτρου. Οι γεωργοί 
περιοχών που δεν είναι πλέον επιλέξιμες 
εξακολουθούν να λαμβάνουν ενισχύσεις 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.

πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016, 
εφαρμόζεται η παράγραφος 5 σε γεωργούς 
που λαμβάνουν ενισχύσεις σε περιοχές που 
είναι επιλέξιμες για τις εν λόγω ενισχύσεις 
κατά την περίοδο 2007-2013. Μετά την 
ολοκλήρωση της οριοθέτησης, οι γεωργοί 
περιοχών που παραμένουν επιλέξιμες 
λαμβάνουν το σύνολο των ενισχύσεων στο 
πλαίσιο αυτού του μέτρου. Οι γεωργοί 
περιοχών που δεν είναι πλέον επιλέξιμες 
εξακολουθούν να λαμβάνουν ενισχύσεις 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.

Or. en

Τροπολογία 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή οφείλει να παρουσιάσει έως το 2015 χωριστή νομοθετική πρόταση περί 
υποχρεωτικών βιοφυσικών κριτηρίων για την οριοθέτηση περιοχών με σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα.

Τροπολογία 1425
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en



PE494.480v01-00 18/185 AM\909514EL.doc

EL

Τροπολογία 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιοχές, εκτός των ορεινών περιοχών, 
οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά 
φυσικά μειονεκτήματα· y

β) περιοχές, εκτός των ορεινών περιοχών, 
οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά 
φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα· y

Or. es

Αιτιολόγηση

Η μείωση του πληθυσμού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των αγροτικών 
περιοχών. Ως εκ τούτου, η πυκνότητα πληθυσμού πρέπει να συγκαταλέγεται στις παραμέτρους 
ταξινόμησης των περιοχών που αντιμετωπίζουν επι του παρόντος το μειονέκτημα της μείωσης 
του πληθυσμού.

Τροπολογία 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) άλλες περιοχές που επηρεάζονται από 
ειδικά μειονεκτήματα.

(γ) άλλες περιοχές που επηρεάζονται από 
ειδικά μειονεκτήματα, ιδίως γεωργικά 
συστήματα υψηλής φυσικής αξίας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Όπως ακριβώς συμβαίνει στις ορεινές περιοχές και σε περιφέρειες με άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας. Το 
εισόδημα από την γεωργία σε αυτές τις περιοχές είναι γενικά χαμηλό, πράγμα που σημαίνει ότι 
η γεωργία γίνεται πιο εντατική. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στα φυσικά περιβάλλοντα και 
τοπία που κάνουν αυτές τις περιοχές τόσο ξεχωριστές.
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Τροπολογία 1428
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Γεωργικά συστήματα υψηλής 
φυσικής αξίας

Or. en

Τροπολογία 1429
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι ορεινές περιοχές 
πρέπει να χαρακτηρίζονται από 
σημαντικό περιορισμό των δυνατοτήτων 
χρήσης της γης και σημαντική αύξηση 
του κόστους παραγωγής λόγω:

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 50 % 
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται 
στο κατάλληλο επίπεδο τοπικών 
διοικητικών μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 
2»). Πρέπει να είναι δυνατή η χρήση όχι 
μόνο των βιοφυσικών κριτηρίων, 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, αλλά και 
άλλων επιστημονικώς τεκμηριώσιμων 
κριτηρίων μειονεξίας.

Or. en

Τροπολογία 1430
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
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Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι ορεινές περιοχές 
πρέπει να χαρακτηρίζονται από σημαντικό 
περιορισμό των δυνατοτήτων χρήσης της 
γης και σημαντική αύξηση του κόστους 
παραγωγής λόγω:

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι ορεινές περιοχές 
πρέπει να χαρακτηρίζονται από σημαντικό 
περιορισμό των δυνατοτήτων χρήσης της 
γης, χαμηλή οικονομική αποδοτικότητα
και σημαντική αύξηση του κόστους 
παραγωγής λόγω:

Or. it

Τροπολογία 1431
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) της δύσκολης πρόσβασης·

Or. ro

Τροπολογία 1432
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β β) χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας·

Or. ro
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Τροπολογία 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 % 
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται 
στο κατάλληλο επίπεδο τοπικών 
διοικητικών μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 
2»).

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν
ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 σε
περιοχές, εκτός των ορεινών περιοχών, που
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα και οι οποίες ήταν 
επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 36,
στοιχείο α σημείο ii του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013.

Η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει νέα 
πρόταση για τα κριτήρια, βάσει του 
ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 
(2009/2156(INI)), έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2015, η οποία θα προβλέπει 
νέα οριοθέτηση των λοιπών μειονεκτικών 
περιοχών.
Τα κριτήρια καθορισμού των περιοχών, 
εκτός των ορεινών περιοχών, που 
αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα, 
θα πρέπει να υποστηρίζονται από ισχυρές 
επιστημονικές αποδείξεις, να λαμβάνουν 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και 
τους στόχους ανάπτυξης των συναφών 
περιοχών, και θα πρέπει να έχουν 
προσαρμοστεί κατάλληλα στην κλίμακα 
των εγγενών φυσικών μειονεκτημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω περιοχές 
και στο είδος της παραγωγής και/ή της 
οικονομικής διάρθρωσης των 
εκμεταλλεύσεων.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να απορριφθεί η πρόταση της Επιτροπής για το χαρακτηρισμό των περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα. Η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει νέα πρόταση, 
ανεξάρτητα από τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, η οποία πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τη 
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τα διάφορα στοιχεία που υποβάλλουν τα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 % 
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται 
στο κατάλληλο επίπεδο τοπικών 
διοικητικών μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 
2»).

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσδιορίσουν τις περιοχές, εκτός των 
ορεινών περιοχών, που αντιμετωπίζουν 
σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα και οι 
οποίες ήταν επιλέξιμες κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

Or. en

Τροπολογία 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις περιοχές, 
εκτός των ορεινών περιοχών, που
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
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αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 % 
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται 
στο κατάλληλο επίπεδο τοπικών 
διοικητικών μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 
2»).

μειονεκτήματα, ως επιλέξιμες για 
ενισχύσεις βάσει του άρθρου 32. Οι εν 
λόγω περιοχές χαρακτηρίζονται από 
σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα, ιδίως 
λόγω ξηρασίας, υγρασίας, κακής 
ποιότητας του εδάφους, και από το 
γεγονός ότι η διατήρηση εκτατικής
γεωργικής δραστηριότητας να είναι 
σημαντική στις περιοχές αυτές για τη 
διαχείριση της γης.

Ενδεικτικά βιοφυσικά κριτήρια για την 
οριοθέτηση περιοχών που 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα παρατίθενται στο 
Παράρτημα ΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 1436
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 %
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο 
κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών 
μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2»).

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 50 %
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται σε
επίπεδο ΤΔΜ 2 ή σε επίπεδο σαφώς 
οριοθετημένης τοπικής μονάδας που 
καλύπτει μια ενιαία, καθορισμένη, 
συνεχόμενη γεωγραφική περιοχή με σαφή 
οικονομική και διοικητική ταυτότητα.

Or. en
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Τροπολογία 1437
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 %
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο 
κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών 
μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2»).

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 50 %
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται σε
επίπεδο ΤΔΜ 2 ή σε επίπεδο σαφώς 
οριοθετημένης τοπικής μονάδας που 
καλύπτει μια ενιαία, καθορισμένη, 
συνεχόμενη γεωγραφική περιοχή με σαφή 
διοικητική ταυτότητα.

Or. en

Τροπολογία 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 %
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο
κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών 
μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2»).

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 50 %
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο
κατώτατο επίπεδο τοπικής διοίκησης.
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Or. ro

Τροπολογία 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 % 
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο 
κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών 
μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2»).

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 50 % 
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο 
κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών 
μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2»).

Or. fr

Τροπολογία 1440
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 %
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο 
κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών 

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 50 %
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο 
κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών 
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μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2»). μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2»).

Or. sk

Τροπολογία 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 % 
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο 
κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών 
μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2»).

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 50 % 
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο 
κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών 
μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2»).

Or. fr

Τροπολογία 1442
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 %
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 50 %
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 



AM\909514EL.doc 27/185 PE494.480v01-00

EL

προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο 
κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών 
μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2»).

προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο 
κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών 
μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2»).

Or. lt

Τροπολογία 1443
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 % 
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο 
κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών 
μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2»).

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 % 
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο 
κατάλληλο επίπεδο εδαφικών διοικητικών 
μονάδων.

Or. en

Τροπολογία 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 % 
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, όταν τουλάχιστον το 66 % 
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
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παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο 
κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών 
μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2»).

παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται σε
επίπεδο ΤΔΜ 2 ή σε επίπεδο σαφώς 
οριοθετημένης τοπικής μονάδας που 
καλύπτει μια ενιαία, καθορισμένη, 
συνεχόμενη γεωγραφική περιοχή με σαφή 
οικονομική και διοικητική ταυτότητα.

Or. en

Τροπολογία 1445
Marit Paulsen, George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 % 
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο 
κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών 
μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2»).

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 % 
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο 
κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών 
μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2») ή 
μικρότερων μονάδων εάν αιτιολογείται με 
βάση τα αντικειμενικά κριτήρια που 
παρουσιάζονται στο πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)



AM\909514EL.doc 29/185 PE494.480v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 90 όσον αφορά την προσαρμογή
των κριτηρίων του παραρτήματος ΙΙ για 
τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες που 
υπόκεινται σε ιδιάζουσες 
εδαφοκλιματικές συνθήκες,

Or. fr

Τροπολογία 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την οριοθέτηση των περιοχών τις 
οποίες αφορά η παρούσα παράγραφος, τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε συντονισμό 
ακριβείας, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, με σκοπό τον αποκλεισμό 
περιοχών στις οποίες έχουν διαπιστωθεί 
σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αλλά έχουν 
ξεπεραστεί με επενδύσεις ή με οικονομική 
δραστηριότητα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την οριοθέτηση των περιοχών τις διαγράφεται
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οποίες αφορά η παρούσα παράγραφος, τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε συντονισμό 
ακριβείας, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, με σκοπό τον αποκλεισμό 
περιοχών στις οποίες έχουν διαπιστωθεί 
σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αλλά έχουν 
ξεπεραστεί με επενδύσεις ή με οικονομική 
δραστηριότητα.

Or. fr

Τροπολογία 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την οριοθέτηση των περιοχών τις 
οποίες αφορά η παρούσα παράγραφος, τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε συντονισμό 
ακριβείας, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, με σκοπό τον αποκλεισμό 
περιοχών στις οποίες έχουν διαπιστωθεί 
σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αλλά έχουν 
ξεπεραστεί με επενδύσεις ή με οικονομική 
δραστηριότητα.

Κατά την οριοθέτηση των περιοχών τις 
οποίες αφορά η παρούσα παράγραφος,
εκτός από εκείνες που ορίζονται ως 
φυσικά περιορισμένες από το κριτήριο 
περί κλίματος του Παραρτήματος ΙΙ, τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε συντονισμό 
ακριβείας, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, με σκοπό τον αποκλεισμό 
περιοχών στις οποίες έχουν διαπιστωθεί 
σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αλλά έχουν 
ξεπεραστεί με επενδύσεις ή με οικονομική 
δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 1450
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την οριοθέτηση των περιοχών τις 
οποίες αφορά η παρούσα παράγραφος, τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε συντονισμό 
ακριβείας, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, με σκοπό τον αποκλεισμό 
περιοχών στις οποίες έχουν διαπιστωθεί 
σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αλλά έχουν 
ξεπεραστεί με επενδύσεις ή με οικονομική 
δραστηριότητα.

Κατά την οριοθέτηση των περιοχών τις 
οποίες αφορά η παρούσα παράγραφος, τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε συντονισμό 
ακριβείας, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, με σκοπό τον αποκλεισμό 
περιοχών στις οποίες έχουν διαπιστωθεί 
σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αλλά έχουν 
ξεπεραστεί με επενδύσεις ή με οικονομική 
δραστηριότητα και την συμπερίληψη 
περιοχών που θεωρείται ότι πληρούν τα 
χαρακτηριστικά των περιοχών που 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα αλλά δεν ικανοποιούν με 
άλλο τρόπο την προϋπόθεση του 50% της 
ΧΓΕ του κατάλληλου επιπέδου σαφώς 
οριοθετημένης τοπικής μονάδας, η οποία 
καλύπτει μια ενιαία, καθορισμένη, 
συνεχόμενη γεωγραφική περιοχή με σαφή 
οικονομική και διοικητική ταυτότητα.

Or. en

Τροπολογία 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την οριοθέτηση των περιοχών τις 
οποίες αφορά η παρούσα παράγραφος, τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε συντονισμό 
ακριβείας, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, με σκοπό τον αποκλεισμό 
περιοχών στις οποίες έχουν διαπιστωθεί 
σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αλλά έχουν 
ξεπεραστεί με επενδύσεις ή με οικονομική 
δραστηριότητα.

Κατά την οριοθέτηση των περιοχών τις 
οποίες αφορά η παρούσα παράγραφος, τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε συντονισμό 
ακριβείας, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, με σκοπό τον αποκλεισμό 
περιοχών στις οποίες έχουν διαπιστωθεί 
σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αλλά έχουν 
ξεπεραστεί με επενδύσεις ή με οικονομική 
δραστηριότητα. Η Επιτροπή διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κοινές 
ενιαίες μεθόδους σε όλη την ΕΕ, με στόχο 
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τον καθορισμό των περιοχών που 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα.

Or. ro

Τροπολογία 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιοχές εκτός των ορεινών 
περιοχών μπορούν να ταξινομούνται 
επίσης οι περιοχές που αντιμετωπίζουν 
δημογραφικά μειονεκτήματα, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από χαμηλή πυκνότητα 
πληθυσμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η μείωση του αγροτικού πληθυσμού είναι ιδιαίτερα ανησυχητική σε ορισμένες 
περιοχές, οι περιοχές αυτές πρέπει να χαρακτηριστούν ως μειονεκτικές λόγω μείωσης του 
πληθυσμού, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο την πληθυσμιακή πυκνότητα.

Τροπολογία 1453
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιοχές εκτός αυτών που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2 και 3 είναι επιλέξιμες 
για ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 32 εάν 
αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα και 
η διαχείριση γης πρέπει να συνεχιστεί 
προκειμένου να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί 
το περιβάλλον, να διατηρηθεί η ύπαιθρος 

Περιοχές εκτός αυτών που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2 και 3 είναι επιλέξιμες 
για ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 32 εάν 
αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα που 
υποδηλώνουν την ύπαρξη φυσικού 
μειονεκτήματος και η διαχείριση γης 
πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να 
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και να διαφυλαχθεί το τουριστικό 
δυναμικό της περιοχής ή να προστατευθεί 
η ακτογραμμή.

διατηρηθεί ή να βελτιωθεί το περιβάλλον, 
να διατηρηθεί η ύπαιθρος και να 
διαφυλαχθεί το τουριστικό δυναμικό της 
περιοχής ή να προστατευθεί η 
ακτογραμμή.

Or. en

Τροπολογία 1454
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιοχές εκτός αυτών που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2 και 3 είναι επιλέξιμες 
για ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 32 εάν 
αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα και 
η διαχείριση γης πρέπει να συνεχιστεί 
προκειμένου να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί 
το περιβάλλον, να διατηρηθεί η ύπαιθρος 
και να διαφυλαχθεί το τουριστικό 
δυναμικό της περιοχής ή να προστατευθεί 
η ακτογραμμή.

Περιοχές εκτός αυτών που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2 και 3 είναι επιλέξιμες 
για ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 32 εάν 
βρίσκονται σε περιαστικές περιοχές ή 
αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα και 
η διαχείριση γης πρέπει να συνεχιστεί 
προκειμένου να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί 
το περιβάλλον, να διατηρηθεί η ύπαιθρος 
και να διαφυλαχθεί το τουριστικό 
δυναμικό της περιοχής ή να προστατευθεί 
η ακτογραμμή.

Or. fr

Τροπολογία 1455
Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιοχές εκτός αυτών που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2 και 3 είναι επιλέξιμες 
για ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 32 εάν 
αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα και 
η διαχείριση γης πρέπει να συνεχιστεί 
προκειμένου να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί 

Περιοχές εκτός αυτών που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2 και 3 είναι επιλέξιμες 
για ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 32 εάν 
αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα και 
η διαχείριση γης πρέπει να συνεχιστεί 
προκειμένου να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί 
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το περιβάλλον, να διατηρηθεί η ύπαιθρος 
και να διαφυλαχθεί το τουριστικό 
δυναμικό της περιοχής ή να προστατευθεί 
η ακτογραμμή.

το περιβάλλον, να διατηρηθεί η ύπαιθρος 
και να διαφυλαχθεί το τουριστικό 
δυναμικό της περιοχής ή να προστατευθεί 
η ακτογραμμή ή να εξασφαλισθεί η 
διαχρονικότητα των περιαστικών 
αγροτικών ζωνών .

Or. fr

Τροπολογία 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Γεώργιος Παπαστάμκος, Giancarlo 
Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιοχές εκτός αυτών που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2 και 3 είναι επιλέξιμες 
για ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 32 εάν 
αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα και 
η διαχείριση γης πρέπει να συνεχιστεί 
προκειμένου να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί 
το περιβάλλον, να διατηρηθεί η ύπαιθρος 
και να διαφυλαχθεί το τουριστικό 
δυναμικό της περιοχής ή να προστατευθεί 
η ακτογραμμή.

Περιοχές εκτός αυτών που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2 και 3 είναι επιλέξιμες 
για ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 32 εάν 
αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα και 
η διαχείριση γης πρέπει να συνεχιστεί 
προκειμένου να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί 
το περιβάλλον, να διατηρηθεί η ύπαιθρος, 
οι υγρότοποι και οι υδάτινοι πόροι και να 
διαφυλαχθεί το τουριστικό δυναμικό της 
περιοχής ή να προστατευθεί η 
ακτογραμμή.

Or. en

Τροπολογία 1457
Marit Paulsen, George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα 
συγκαταλέγονται οι γεωργικές περιοχές οι 
οποίες είναι ομοιογενείς από πλευράς 
φυσικών συνθηκών προστασίας και η 

Στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα 
συγκαταλέγονται οι γεωργικές περιοχές οι 
οποίες είναι ομοιογενείς από πλευράς 
φυσικών συνθηκών προστασίας και η 
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συνολική τους έκταση δεν υπερβαίνει το
10 % της περιοχής του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους.

συνολική τους έκταση δεν υπερβαίνει το
10 % της περιοχής του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους, εκτός της περίπτωσης 
όπου πραγματοποιούνται σημαντικές 
τροποποιήσεις στις οριοθετήσεις των 
περιοχών της προγραμματικής περιόδου 
2007-2013 και το υψηλότερο ποσοστό 
δικαιολογείται και αιτιολογείται βάσει 
των αντικειμενικών φυσικών συνθηκών 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 1458
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η οριοθέτηση των υγροτόπων 
πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη 
λειτουργικότητα του υγροτόπου, 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη 
διοικητική μονάδα, σύμφωνα με τα 
κριτήρια της Σύμβασης Ramsar και μέσω 
εφαρμογής ενός σχεδίου δράσης για την 
προστασία και διαχείριση. Μπορεί να 
πρόκειται για ένα σχέδιο διαχείρισης 
RAMSAR ή για μέτρα προστασίας και 
διαχείρισης σύμφωνα με τις συστάσεις 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδα, της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
των υδάτων
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Or. fr

Τροπολογία 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη νέα οριοθέτηση των περιοχών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

(β) τη νέα οριοθέτηση των περιοχών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 ή, εάν 
αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, την 
οριοθέτηση που χρησιμοποιήθηκε κατά 
την περίοδο 2007-2013.

Or. pt

Τροπολογία 1460
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενισχύσεις καλής διαβίωσης των 
ζώων δυνάεμι αυτού του μέτρου 
χορηγούνται σε γεωργούς που 
αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, να 
διεξάγουν δράσεις οι οποίες συνίστανται 
στην ανάληψη μίας ή περισσοτέρων 
δεσμεύσεων για την καλή διαβίωση των 
ζώων.

1. Οι ενισχύσεις καλής διαβίωσης των 
ζώων δυνάμει αυτού του μέτρου 
χορηγούνται σε γεωργούς που 
αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, να 
διεξάγουν δράσεις οι οποίες συνίστανται 
στην ανάληψη μίας ή περισσοτέρων 
δεσμεύσεων για την καλή διαβίωση των 
ζώων. Το μέτρο αυτό παρέχεται 
υποχρεωτικά από όλα τα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 1461
Karin Kadenbach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενισχύσεις καλής διαβίωσης των 
ζώων δυνάεμι αυτού του μέτρου 
χορηγούνται σε γεωργούς που 
αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, να 
διεξάγουν δράσεις οι οποίες συνίστανται 
στην ανάληψη μίας ή περισσοτέρων 
δεσμεύσεων για την καλή διαβίωση των 
ζώων.

1. Οι ενισχύσεις καλής διαβίωσης των 
ζώων δυνάμει αυτού του μέτρου 
χορηγούνται σε γεωργούς που 
αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, να 
διεξάγουν δράσεις οι οποίες συνίστανται 
στην ανάληψη μίας ή περισσοτέρων 
δεσμεύσεων για την καλή διαβίωση των 
ζώων και προχωρούν πολύ πιο πέρα από 
όσα προβλέπουν οι νομικές διατάξεις..

Or. en

Τροπολογία 1462
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του μέτρου σε όλη την 
επικράτειά τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες 
ανάγκες και προτεραιότητες. Η ένταξη 
του εν λόγω μέτρου στα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης είναι υποχρεωτική.

Or. en

Τροπολογία 1463
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω δεσμεύσεις αναλαμβάνονται 
για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι εν λόγω δεσμεύσεις αναλαμβάνονται
κατά γενικό κανόνα για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Καθορίζεται μεγαλύτερη 
χρονική περίοδος, εφόσον αυτό 
επιβάλλεται και δικαιολογείται.

Or. en

Τροπολογία 1464
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενισχύσεις με βάση την έκταση ή άλλο 
μοναδιαίο κόστος χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και της απώλειας εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα της αναληφθείσας δέσμευσης.
Εφόσον είναι αναγκαίο, καλύπτουν επίσης 
το κόστος συναλλαγής αξίας έως 20 % της 
πριμοδότησης που καταβλήθηκε για τις 
δεσμεύσεις καλής διαβίωσης των ζώων.

Οι ενισχύσεις με βάση την έκταση ή άλλο 
μοναδιαίο κόστος χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και της απώλειας εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα της αναληφθείσας δέσμευσης.
Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορούν να
καλύπτουν επίσης το κόστος συναλλαγής 
αξίας έως 20 % της πριμοδότησης που 
καταβλήθηκε για τις δεσμεύσεις καλής 
διαβίωσης των ζώων. Για να 
εξακριβώνεται αν τα σχέδια προχωρούν 
πέρα από τις νομικές διατάξεις, καθώς 
και κατά πόσο λαμβάνουν στήριξη οι 
γεωργοί, ενδείκνυται η χρήση δεικτών 
καλής διαβίωσης των ζώων που 
βασίζονται στο αποτέλεσμα.

Or. en

Τροπολογία 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 90, σχετικά με τον καθορισμό 
των περιοχών στις οποίες οι δεσμεύσεις για 
την καλή διαβίωση των ζώων παρέχουν 
αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων 
παραγωγής.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 90, σχετικά με τον καθορισμό 
των περιοχών στις οποίες οι δεσμεύσεις για 
την καλή διαβίωση των ζώων παρέχουν 
αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων 
παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις 
γνώσεις που αντλούνται από ένα 
συντονισμένο ευρωπαϊκό δίκτυο καλής 
διαβίωσης των ζώων και από πρακτικές 
που βασίζονται στις πλέον πρόσφατες 
έρευνες.

Or. en

Τροπολογία 1467
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν 
εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Παράλληλα με τις 
στρεμματικές ενισχύσεις, είναι επίσης
δυνατή η χορήγηση ενισχύσεων ανά 
δέντρο ή ανά έργο.

Or. deΑιτιολόγηση

Για λόγους προστασίας της φύσης ή λόγους που σχετίζονται με τη δασοκομία, σε ορισμένες 
περιπτώσεις ενδέχεται να είναι καταλληλότερη η χορήγηση ενισχύσεων ανά δέντρο ή ανά έργο 
συγκριτικά με τη χορήγηση ενισχύσεων ανά στρέμμα. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει στην 
περίπτωση του νεκρού ξύλου. Το νεκρό ξύλο και οι βιότοποι δέντρων αποτελούν σημαντικά 
δομικά στοιχεία των φυσικών δασών. Αμέτρητα είδη ζώων διαβιούν επάνω ή μέσα στο νεκρό 
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ξύλο.

Τροπολογία 1468
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν 
εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε ιδιώτες 
και δημόσιους δασοκαλλιεργητές που 
αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, να 
διεξάγουν δράσεις που συνίστανται στην 
ανάληψη μίας ή περισσοτέρων 
δασοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν 

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές και σε δημόσιες 
οντότητες που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων.
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εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροπολογίες επί διάφορων μέτρων για τα δάση συνυπολογίζουν το 
πραγματικό καθεστώς ιδιοκτησίας των δασών και αναγνωρίζουν ως δικαιούχους για τις 
ενισχύσεις τις δημόσιες οντότητες και όχι μόνο τους δήμους.

Τροπολογία 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν 
εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές και σε δημόσιες 
οντότητες που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ως δικαιούχοι των ενισχύσεων αυτών πρέπει να ορίζονται οι δημόσιες οντότητες, οι οποίες 
περικλείουν διάφορα είδη οργανισμών, και όχι μόνο οι δήμοι.

Τροπολογία 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν 
εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους και σε άλλους διαχειριστές 
δασών που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική 
βάση, να διεξάγουν δράσεις που 
συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν 
εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Or. en

Τροπολογία 1472
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν 
εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους και σε άλλους διαχειριστές 
γης που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική 
βάση, να διεξάγουν δράσεις που 
συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν 
εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Or. en
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Τροπολογία 1473
Spyros Danellis, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν 
εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη.

Or. en

Τροπολογία 1474
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν 
εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δημόσιους 
ιδιοκτήτες, σε δήμους και στις ενώσεις 
τους που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική 
βάση, να διεξάγουν δράσεις που 
συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν 
εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Or. bg
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Τροπολογία 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν 
εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους
αποκλειστικά σε δασοκαλλιεργητές, σε 
δήμους και στις ενώσεις τους που 
αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, να 
διεξάγουν δράσεις που συνίστανται στην 
ανάληψη μίας ή περισσοτέρων 
δασοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων. Οι 
φορείς διαχείρισης κρατικών δασών 
μπορούν επίσης να λάβουν στήριξη υπό 
τον όρο ότι δεν εξαρτώνται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό.

Or. de

Τροπολογία 1476
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν 
εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων και 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν 
εξαρτώνται από τον κρατικό 
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προϋπολογισμό.

Or. fr

Τροπολογία 1477
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για δασικές εκμεταλλεύσεις που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στα 
οικεία προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης, η στήριξη δυνάμει της 
παραγράφου 1 εξαρτάται από την 
υποβολή προγράμματος διαχείρισης 
δασών ή ισοδύναμου μέσου, σύμφωνα με 
την αειφόρο διαχείριση των δασών.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εθνική νομοθεσία καλύπτει ήδη επαρκώς τη μελλοντική διαχείριση των δασών, ανεξάρτητα 
από το μέγεθος της δασικής εκμετάλλευσης. Η υποχρεωτική υποβολή προγράμματος διαχείρισης 
θα συνεπάγονταν μεγαλύτερη γραφειοκρατία.

Τροπολογία 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για δασικές εκμεταλλεύσεις που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στα 
οικεία προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης, η στήριξη δυνάμει της 

διαγράφεται
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παραγράφου 1 εξαρτάται από την 
υποβολή προγράμματος διαχείρισης 
δασών ή ισοδύναμου μέσου, σύμφωνα με 
την αειφόρο διαχείριση των δασών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή αντίκειται στην αρχή της επικουρικότητας. 

Τροπολογία 1479
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για δασικές εκμεταλλεύσεις που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, η 
στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 
εξαρτάται από την υποβολή 
προγράμματος διαχείρισης δασών ή 
ισοδύναμου μέσου, σύμφωνα με την
αειφόρο διαχείριση των δασών.

Για δασικές εκμεταλλεύσεις που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, η 
στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 
εξαρτάται από την αειφόρο διαχείριση των 
δασών.

Or. en

Τροπολογία 1480
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για δασικές εκμεταλλεύσεις που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, η 
στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 

Για δασικές εκμεταλλεύσεις που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, η 
στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 
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εξαρτάται από την υποβολή προγράμματος 
διαχείρισης δασών ή ισοδύναμου μέσου, 
σύμφωνα με την αειφόρο διαχείριση των 
δασών.

εξαρτάται από την υποβολή προγράμματος 
διαχείρισης δασών ή ισοδύναμου μέσου, 
σύμφωνα με την αειφόρο διαχείριση των 
δασών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για 
τη βιοποικιλότητα. Η στήριξη των 
μέτρων για τη δασοκομία πρέπει να 
βασίζεται σε ένα πρότυπο χρηστών 
δασοκομικών πρακτικών, οι οποίες θα 
αναπτυχθούν από το εκάστοτε κράτος 
μέλος.

Or. en

Τροπολογία 1481
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενισχύσεις καλύπτουν μόνο τις 
δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τις 
σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που 
επιβάλλει ο εθνικός νόμος περί 
δασοκομίας ή άλλο σχετικό εθνικό 
νομοθετικό κείμενο. Όλες αυτές οι 
απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 
πρόγραμμα.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν μόνο τις 
δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν
σημαντικά τις σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλει ο εθνικός νόμος 
περί δασοκομίας ή άλλο σχετικό εθνικό 
νομοθετικό κείμενο. Όλες αυτές οι 
απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 
πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 1482
Ulrike Rodust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για 
περίοδο από πέντε έως επτά ετών. Ωστόσο, 
όταν είναι αναγκαίο και δεόντως 
αιτιολογημένο, τα κράτη μέλη μπορούν να 

Οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για 
περίοδο από πέντε έως επτά ετών. Ωστόσο, 
όταν είναι αναγκαίο και δεόντως 
αιτιολογημένο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
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καθορίσουν μεγαλύτερη διάρκεια στα 
οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
για ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων.

καθορίσουν μεγαλύτερη διάρκεια στα 
οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
για ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων. Είναι 
δυνατή η εφάπαξ καταβολή των 
ενισχύσεων ανά δέντρο ή ανά έργο, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεσμεύονται για 
συγκεκριμένη χρήση για χρονικό 
διάστημα 15 ετών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω των περιβαλλοντικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στα δάση, κρίνεται σκόπιμη η 
εισαγωγή υποχρεωτικού χρονικού ορίου για τις ενισχύσεις ανά δέντρο και ανά έργο, 
προκειμένου οι ενισχύσεις αυτές να συμβάλουν στη διατήρηση και τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής ποιότητας των δασών μας.

Τροπολογία 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους 
δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών και της απώλειας 
εισοδήματος εξαιτίας των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν να καλύπτουν επίσης το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβλήθηκε για τις 
δασοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις. Η 
στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό 
που καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

3. Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους 
δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών και της απώλειας 
εισοδήματος εξαιτίας των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν να καλύπτουν επίσης το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβλήθηκε για τις 
δασοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις. Η 
στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό 
που καθορίζεται στο παράρτημα Ι. Σε 
σαφώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
χορηγείται ενίσχυση για συμφωνίες για τη 
μη χρήση δέντρων και συστάδων 
δέντρων είτε εφάπαξ είτε ως ποσό κατ' 
αποκοπή ανά έργο, η οποία υπολογίζεται 
βάσει των πρόσθετων δαπανών και της 
απώλειας εισοδήματος.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Για τα δασικά οικοσυστήματα είναι συχνά αποτελεσματικότερη η χρηματοδότηση μέσω 
διάφορων προγραμμάτων σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση με βάση το μέγεθος. Η ενιαία 
ενίσχυση κατ' αποκοπή των 200 ευρώ ανά εκτάριο δεν φαίνεται να μπορεί να καλύψει τις 
πραγματικές δαπάνες, δεδομένου ότι τα δάση έχουν μεγάλη περίοδο βλάστησης.

Τροπολογία 1484
Spyros Danellis, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη μπορεί να χορηγείται σε 
ιδιωτικούς φορείς, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους για τη διατήρηση και 
προώθηση των δασικών γενετικών πόρων 
για δράσεις που δεν καλύπτονται δυνάμει 
των παραγράφων 1, 2 και 3.

4. Η στήριξη μπορεί να χορηγείται σε
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε 
δήμους και στις ενώσεις τους για τη 
διατήρηση και προώθηση των δασικών 
γενετικών πόρων για δράσεις που δεν 
καλύπτονται δυνάμει των παραγράφων 1, 2 
και 3.

Or. en

Τροπολογία 1485
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει αυτού του μέτρου
προωθεί τις μορφές συνεργασίας στην 
οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο 
φορείς, και συγκεκριμένα:

1. Η στήριξη δυνάμει αυτού του μέτρου
χορηγείται για την προώθηση των 
μορφών συνεργασίας στην οποία 
συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς, και 
συγκεκριμένα:

Or. bg
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Τροπολογία 1486
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει αυτού του μέτρου 
προωθεί τις μορφές συνεργασίας στην 
οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο 
φορείς, και συγκεκριμένα:

1. Η στήριξη δυνάμει αυτού του μέτρου 
προωθεί τις μορφές συνεργασίας στην 
οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο 
φορείς, περιλαμβανομένων των
πρωτογενών παραγωγών, και 
συγκεκριμένα:

Or. en

Τροπολογία 1487
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας 
και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού 
τομέα και άλλων παραγόντων της Ένωσης
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων και των προτεραιοτήτων της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

(α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ
γεωργών, αγροτικών επιχειρήσεων και 
ενώσεων και δικτύων αγροτικής 
ανάπτυξης, με ιδιαίτερη εστίαση σε 
μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 
καθώς και διαφορετικών παραγόντων των 
τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων
τροφίμων, του δασικού τομέα και άλλων 
παραγόντων που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων και των 
προτεραιοτήτων της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

Or. en
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Τροπολογία 1488
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας 
και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού 
τομέα και άλλων παραγόντων της Ένωσης 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων και των προτεραιοτήτων της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

(α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας 
και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού 
τομέα και άλλων παραγόντων της Ένωσης 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων και των προτεραιοτήτων της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων 
παραγωγών, των ΟΠ, των ΕΟΠ και των
διεπαγγελματικών οργανώσεων, οι οποίες 
πρέπει να είναι επιλέξιμες και να έχουν 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας 
και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού 
τομέα και άλλων παραγόντων της Ένωσης 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων και των προτεραιοτήτων της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας 
και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού 
τομέα και άλλων παραγόντων της Ένωσης 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων και των προτεραιοτήτων της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων, καθώς 
και των φορέων και οντοτήτων που 
συνδέονται με την κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
Περιλαμβάνονται επίσης οι ομάδες 
παραγωγών που είναι αρμόδιες για τις 
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ονομασίες ποιότητας, οι συλλογικές 
οντότητες και οι φορείς που συνδέονται 
με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών κατά την 
έννοια, μεταξύ άλλων, της 6ης 
προτεραιότητας του άρθρου 5. Όσον 
αφορά τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
δεν απαιτείται πάνω από μια οντότητα, 
καθώς πρόκειται για συλλογικές 
οντότητες καθαυτές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ρητή αναφορά του άρθρου στους παράγοντες που συμβάλλουν στην επίτευξη των πολιτικών 
και των προτεραιοτήτων της αγροτικής ανάπτυξης συνεπάγεται ότι πρέπει να γίνεται σαφής 
αναφορά στη συμβολή και άλλων παραγόντων, πέρα από εκείνους που συνδέονται με το 
γεωργικό ή δασικό τομέα.

Τροπολογία 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας 
και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού 
τομέα και άλλων παραγόντων της Ένωσης 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων και των προτεραιοτήτων της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

(α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας 
και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού 
τομέα και άλλων παραγόντων της Ένωσης 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων και των προτεραιοτήτων της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα 
της γεωργίας και του εμπορίου,
συμπεριλαμβανομένων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

Or. de

Τροπολογία 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
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Albert Deß, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας 
και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού 
τομέα και άλλων παραγόντων της Ένωσης 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων και των προτεραιοτήτων της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

(α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας 
και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού 
τομέα και άλλων παραγόντων της Ένωσης 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων και των προτεραιοτήτων της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων, ομάδων 
παραγωγών και συνεταιρισμών·

Or. de

Τροπολογία 1492
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας 
και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού 
τομέα και άλλων παραγόντων της Ένωσης 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων και των προτεραιοτήτων της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης,
συμπεριλαμβανομένων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας 
και της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων 
διατροφής, του δασικού τομέα και άλλων 
παραγόντων της Ένωσης που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων και των 
προτεραιοτήτων της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

Or. it

Τροπολογία 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας 
και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού 
τομέα και άλλων παραγόντων της Ένωσης 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων και των προτεραιοτήτων της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

(α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας 
και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού 
τομέα και της οικονομίας βιολογικής 
βάσης και άλλων παραγόντων της Ένωσης 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων και των προτεραιοτήτων της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 1494
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη δημιουργία συσπειρώσεων και
δικτύων·

(β) τη δημιουργία συσπειρώσεων, δικτύων
και μονάδων συντονισμού·

Or. de

Τροπολογία 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεργασία βάσει της παραγράφου 1 
αφορά ιδίως τα ακόλουθα:

2. Η συνεργασία βάσει της παραγράφου 1 
αφορά ιδίως τους ακόλουθους τομείς, 
στους οποίους συμμετέχουν γεωργοί, 
δασοκόμοι, επιχειρήσεις του κλάδου 
γεωργικών προϊόντων διατροφής και 
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δασικών προϊόντων ή οργανώσεις τους:

Or. pt

Τροπολογία 1496
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) πιλοτικά έργα· (α) πιλοτικά έργα, προγράμματα επίδειξης 
και εμβληματικά έργα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ έρευνας και αγοράς. Η βελτίωση της συνεργασίας θα 
συμβάλει στη διευκόλυνση της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και δυνατοτήτων 
απασχόλησης για γεωργούς και άλλους παράγοντες αγροτικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1497
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) πιλοτικά έργα· (α) πιλοτικά έργα, προγράμματα επίδειξης 
και εμβληματικά έργα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Φιλόδοξα προγράμματα επίδειξης με σημαντικά ποσά χρηματοδότησης σε άλλα μέρη του 
κόσμου, όπως είναι οι ΗΠΑ, έχουν ήδη προσελκύσει πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες. Επιπλέον, η 
γεωργική πολιτική πρέπει να υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες επίδειξης και τις 
εμβληματικές πρωτοβουλίες, καθώς και την εξάπλωση προϊόντων βιολογικής προέλευσης, 
δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ έρευνας και αγοράς.
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Τροπολογία 1498
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) πιλοτικά έργα· (α) πιλοτικά έργα, προγράμματα επίδειξης 
και εμβληματικά έργα·

Or. en

Τροπολογία 1499
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών 
στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων
και της δασοκομίας·

(β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών 
στους τομείς της γεωργίας, των γεωργικών 
προϊόντων διατροφής και της δασοκομίας·

Or. it

Τροπολογία 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών 
στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων
και της δασοκομίας·

(β) την ανάπτυξη και/ή την εξάπλωση
νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών 
και τεχνολογιών στους τομείς της 
γεωργίας, των τροφίμων, της δασοκομίας
και των προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης·
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Or. en

Τροπολογία 1501
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών 
στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων 
και της δασοκομίας·

(β) την ανάπτυξη και την εισαγωγή νέων 
προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και 
τεχνολογιών στους τομείς της γεωργίας, 
των τροφίμων, της δασοκομίας και της
σχετικής επαγγελματικής κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 1502
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών 
στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων
και της δασοκομίας·

(β) την εξάπλωση νέων προϊόντων, 
πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών 
στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων,
της δασοκομίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Φιλόδοξα προγράμματα επίδειξης με σημαντικά ποσά χρηματοδότησης σε άλλα μέρη του 
κόσμου, όπως είναι οι ΗΠΑ, έχουν ήδη προσελκύσει πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες. Επιπλέον, η 
γεωργική πολιτική πρέπει να υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες επίδειξης και τις 
εμβληματικές πρωτοβουλίες, καθώς και τη χρήση προϊόντων βιολογικής προέλευσης, 
δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ έρευνας και αγοράς.
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Τροπολογία 1503
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων,
πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών 
στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων 
και της δασοκομίας·

(β) την οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας γεωργικών 
προϊόντων διατροφής (μεταξύ άλλων 
σπόροι, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, εξοπλισμοί, λιανικό εμπόριο) 
για την ανάπτυξη αποδοτικότερων και 
φιλικότερων προς το περιβάλλον 
γεωργικών πρακτικών, προϊόντων, 
διεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς 
της γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοκομίας και για τη μείωση των 
αποβλήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers , equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

Τροπολογία 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) τη συνεργασία μεταξύ των 
παραγόντων της αλυσίδας γεωργικών 
προϊόντων διατροφής για την ανάπτυξη 
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αποδοτικότερων και παραγωγικότερων 
γεωργικών πρακτικών, προϊόντων, 
διεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς 
της γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοκομίας και για τη μείωση των 
αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη συνεργασία μεταξύ μικρών
επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών 
μεθόδων εργασίας, κοινή χρήση 
εγκαταστάσεων και πόρων·

γ) τη συνεργασία μεταξύ διάφορων
επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών 
μεθόδων εργασίας, κοινή χρήση 
εγκαταστάσεων και πόρων·

Or. es

Τροπολογία 1506
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού 
για δημιουργία πλατφορμών υλικοτεχνικής 
υποστήριξης με σκοπό την προώθηση των 
βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των 
τοπικών αγορών·

(δ) την οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού 
για δημιουργία πλατφορμών υλικοτεχνικής 
υποστήριξης με σκοπό την προώθηση των 
βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των 
τοπικών αγορών, καθώς και την ενίσχυση 
της προστιθέμενης αξίας για τους 
παραγωγούς στην αλυσίδα εφοδιασμού·

Or. en
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Τροπολογία 1507
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού 
για δημιουργία πλατφορμών υλικοτεχνικής 
υποστήριξης με σκοπό την προώθηση των 
βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των 
τοπικών αγορών·

(δ) την οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού 
για δημιουργία πλατφορμών υλικοτεχνικής 
υποστήριξης με σκοπό την ανάπτυξη και 
διεύρυνση των τοπικών αλυσίδων 
εμπορίου και αξίας, καθώς και βραχειών 
αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών και 
περιφερειακών αγορών·

Or. de

Τροπολογία 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού 
για δημιουργία πλατφορμών υλικοτεχνικής 
υποστήριξης με σκοπό την προώθηση των 
βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των 
τοπικών αγορών·

δ) την οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού 
για δημιουργία πλατφορμών υλικοτεχνικής 
υποστήριξης με σκοπό την προώθηση των 
βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των 
τοπικών αγορών, καθώς και άλλων 
καναλιών διανομής, διαφορετικών από τα
συνήθη·

Or. es

Τροπολογία 1509
Γεώργιος Παπαστάμκος, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού 
για δημιουργία πλατφορμών υλικοτεχνικής 
υποστήριξης με σκοπό την προώθηση των 
βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των 
τοπικών αγορών·

(δ) την οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού 
για δημιουργία πλατφορμών υλικοτεχνικής 
υποστήριξης με σκοπό την προώθηση των 
βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των 
τοπικών αγορών, ιδίως για τα ποιοτικά 
προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) δραστηριότητες διαφοροποίησης 
που προμηθεύουν υπηρεσίες τροφίμων ή 
όχι, στους τομείς του αγροτουρισμού, του 
πολιτισμού και των αθλημάτων 
αναψυχής στην ύπαιθρο.

Or. fr

Τροπολογία 1511
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό 
πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχειών 
αλυσίδων και τοπικών αγορών·

(ε) δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό 
πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχειών 
αλυσίδων και τοπικών και περιφερειακών
αγορών, καθώς και για το μετριασμό της 
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σπατάλης τροφίμων·

Or. de

Τροπολογία 1512
Γεώργιος Παπαστάμκος, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό 
πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχειών 
αλυσίδων και τοπικών αγορών·

(ε) δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό 
πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχειών 
αλυσίδων και τοπικών αγορών, ιδίως για 
τα ποιοτικά προϊόντα σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) και 
στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό 
πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχειών 
αλυσίδων και τοπικών αγορών·

(ε) δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό 
πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχειών 
αλυσίδων, τοπικών αγορών και προϊόντων 
που απολαύουν συστημάτων ποιότητας·

Or. fr

Τροπολογία 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό 
πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχειών 
αλυσίδων και τοπικών αγορών·

ε) δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό
πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχειών
αλυσίδων και τοπικών αγορών, καθώς και
άλλων καναλιών διανομής, διαφορετικών
από τα συνήθη·

Or. es

Τροπολογία 1515
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) πληροφορίες και δραστηριότητες 
προώθησης που αφορούν την ανάπτυξη 
προϊόντων στο πλαίσιο μέτρων ποιοτικού 
ελέγχου μέσω γεωργικών συστημάτων 
όπως η βιολογική γεωργία και η γεωργία 
υψηλής φυσικής αξίας·

Or. en

Τροπολογία 1516
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) δραστηριότητες με στόχο την 
ενημέρωση και την προώθηση προϊόντων 
στο πλαίσιο μέτρων ποιοτικού ελέγχου 
μέσω γεωργικών συστημάτων όπως η 
βιολογική γεωργία και η γεωργία υψηλής 
φυσικής αξίας.

Or. en
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Τροπολογία 1517
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Or. en

Τροπολογία 1518
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε β) στήριξη καθ’ όλο το μήκος της 
αλυσίδας βιολογικών τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 1519
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) κοινή δράση που αναλαμβάνεται με 
σκοπό τον μετριασμό της αλλαγής του 
κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή·

στ) κοινή δράση που αναλαμβάνεται με 
σκοπό τον μετριασμό της αλλαγής του 
κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή, όπως 
είναι τα μέτρα για τη διαχείριση και την 
αποθήκευση ύδατος, με στόχο τη 
βιωσιμότητα της γεωργίας και ιδίως των 
γεωργικών συστημάτων·
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Or. it

Τροπολογία 1520
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) κοινή δράση που αναλαμβάνεται με 
σκοπό τον μετριασμό της αλλαγής του 
κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή·

στ) κοινή δράση που αναλαμβάνεται με 
σκοπό τον μετριασμό της αλλαγής του 
κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή, όπως 
είναι τα μέτρα για τη διαχείριση και την 
αποθήκευση ύδατος, με στόχο τη 
βιωσιμότητα της γεωργίας και ιδίως των 
γεωργικών συστημάτων·

Or. it

Τροπολογία 1521
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) κοινή δράση που αναλαμβάνεται με 
σκοπό τον μετριασμό της αλλαγής του 
κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή·

(στ) κοινή δράση που αναλαμβάνεται με 
σκοπό τον μετριασμό της αλλαγής του 
κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή και 
την αποτελεσματικότερη διαχείριση των 
υδάτων·

Or. en

Τροπολογία 1522
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) κοινή δράση που αναλαμβάνεται με 
σκοπό τον μετριασμό της αλλαγής του 
κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή·

(στ) κοινή δράση που αναλαμβάνεται με 
σκοπό τον μετριασμό της αλλαγής του 
κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή, 
περιλαμβανομένης της προώθησης της 
χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 1523
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) συλλογικές προσεγγίσεις 
περιβαλλοντικών έργων και τρέχουσες 
περιβαλλοντικές πρακτικές·

(ζ) συντονισμένες προσεγγίσεις 
περιβαλλοντικών έργων, ιδίως για της 
διατήρηση του γεωργικού τοπίου, και 
τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές·

Or. de

Τροπολογία 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) συλλογικές προσεγγίσεις 
περιβαλλοντικών έργων και τρέχουσες 
περιβαλλοντικές πρακτικές·

(ζ) συλλογικές προσεγγίσεις 
περιβαλλοντικών έργων και τρέχουσες 
περιβαλλοντικές πρακτικές και συλλογικές 
προσεγγίσεις γεωργικών πρακτικών που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον όπως προβλέπονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. DP/2012·

Or. en
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Τροπολογία 1525
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) συλλογικές προσεγγίσεις 
περιβαλλοντικών έργων και τρέχουσες 
περιβαλλοντικές πρακτικές·

(ζ) συλλογικές προσεγγίσεις 
περιβαλλοντικών έργων και τρέχουσες 
περιβαλλοντικές πρακτικές και των 
ευνοϊκών για το κλίμα και το περιβάλλον 
γεωργικών πρακτικών που έχουν 
θεσπισθεί σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 του 
τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
DP/2012· 

Or. fr

Τροπολογία 1526
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) συλλογικές προσεγγίσεις 
περιβαλλοντικών έργων και τρέχουσες 
περιβαλλοντικές πρακτικές·

(ζ) συλλογικές προσεγγίσεις
αγροοικολογικών συστημάτων,
περιβαλλοντικών έργων και τρέχουσες 
περιβαλλοντικές πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 1527
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) τη συνεργασία μεταξύ ενώσεων ή 
οργανώσεων μεταξύ τους ή με 
μεμονωμένους φορείς, οι οποίοι 
συμβάλλουν στη διατήρηση του 
γεωργικού τοπίου και της πολιτισμικής 
κληρονομιάς·

Or. de

Τροπολογία 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) συλλογικές προσεγγίσεις για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στις 
αγροτικές περιοχές, ιδίως για τις γυναίκες 
και τους νέους·

Or. de

Τροπολογία 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ β) συλλογικές προσεγγίσεις για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 
υποδομής στις αγροτικές περιοχές·

Or. de
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Τροπολογία 1530
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ των παραγόντων της αλυσίδας 
εφοδιασμού για τη βιώσιμη παραγωγή 
βιομάζας για χρήση σε τρόφιμα, στην 
παραγωγή ενέργειας και σε βιομηχανικές 
διαδικασίες·

η) οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ των παραγόντων της αλυσίδας 
εφοδιασμού για τη βιώσιμη παραγωγή 
βιομάζας για χρήση σε τρόφιμα, στην 
παραγωγή ενέργειας και σε βιομηχανικές 
διαδικασίες, καθώς και τη διαχείριση και 
την αποθήκευση ύδατος, με στόχο τη 
βιωσιμότητα της γεωργίας και ιδίως των 
γεωργικών συστημάτων·

Or. it

Τροπολογία 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η α) προαγωγή δεσμών μεταξύ 
αγροτικών και αστικών περιοχών για τη 
βελτίωση των κύκλων θρεπτικών ουσιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέτρο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία συστήματος για τη συλλογή οργανικών 
αποβλήτων, την εξαγωγή βιοαερίου και επενδύσεις στη λίπανση των αγρών με κατάλοιπα, όταν 
η ποιότητά τους ενδείκνυται για να χρησιμοποιηθούν ως λιπάσματα. 

Τροπολογία 1532
Mariya Gabriel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) εφαρμογή, ιδίως με συμπράξεις
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εκτός 
αυτών που ορίζονται στο άρθρο 28 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012], των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης για την επιδίωξη μίας ή 
περισσότερων από τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη·

(θ) εφαρμογή, ιδίως με δημόσιες και 
ιδιωτικές συμπράξεις, εκτός αυτών που 
ορίζονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012], των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης για την επιδίωξη μίας ή 
περισσότερων από τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη·

Or. bg

Τροπολογία 1533
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) εκπόνηση προγραμμάτων διαχείρισης 
δασών ή ισοδύναμων μέσων.

(ι) εκπόνηση προγραμμάτων διαχείρισης 
δασών, σύμφωνα με την αειφόρο 
διαχείριση των δασών και 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη 
βιοποικιλότητα, προκειμένου να επέλθει 
μετρήσιμη βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης των ειδών και ενδιαιτημάτων 
που εξαρτώνται ή επηρεάζονται από τη 
γεωργία, σύμφωνα με την ενωσιακή 
στρατηγική βιοποικιλότητας.

Or. en

Τροπολογία 1534
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) τη διευκόλυνση της μεταφοράς 
γνώσεων και της συνεργασίας μεταξύ των 
γενεών, με στόχο την ενθάρρυνση της 
αλλαγής γενιάς στη γεωργία και της 
μεταβίβασης της γεωργικής γης.

Or. ro

Τροπολογία 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) τη συνεργασία για την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης, τη μείωση της 
φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών.

Or. es

Τροπολογία 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι β) την προώθηση συμβάσεων στους 
τομείς της γεωργίας και των τροφίμων 
μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών, 
στις οποίες να συνυπολογίζεται το κόστος 
παραγωγής κατά τη συσχέτιση των 
τιμών.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επανέλθει η ισορροπία της αλυσίδας τροφίμων, πρέπει να διευκολυνθούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις σε διεπαγγελματικό επίπεδο, με συσχέτιση τιμών βάσει 
συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως είναι το κόστος παραγωγής, οι οποίες διασφαλίζουν την 
οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Τροπολογία 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) την ανάπτυξη και/ή διάθεση στην 
αγορά τουριστικών υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τον αγροτικό τουρισμό·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά προσφορών στον τομέα του αγροτικού τουρισμού είναι 
ζωτικής σημασίας για τη γεωργία, καθώς σε πολλές περιοχές ο τουρισμός συνδέεται στενά με τη 
γεωργία.

Τροπολογία 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι β) την ανάπτυξη σχεδίων που αφορούν 
την κοινωνική γεωργία (π.χ. Green Care)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων κοινωνικής γεωργίας, σύμφωνα με το παράδειγμα του σχεδίου της 
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ΕΕ 'Green Care', είναι σημαντική για τις αγροτικές περιοχές και ως πρόσθετη νέα οικονομική 
δραστηριότητα για γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τροπολογία 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) παραγωγή φιλική προς τα ζώα, η 
οποία προωθείται από τη συνεργασία 
μεταξύ των φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) χορηγείται μόνο σε 
νεοσυσταθείσες συσπειρώσεις και σε 
νεοσυσταθέντα δίκτυα και σε εκείνες(-α) 
που ξεκινούν νέα δραστηριότητα.

διαγράφεται

Η στήριξη δράσεων δυνάμει της 
παραγράφου 2 στοιχείο β) μπορεί επίσης 
να χορηγείται σε μεμονωμένους φορείς, 
εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται 
στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

Or. fr

Τροπολογία 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη δράσεων δυνάμει της 
παραγράφου 2 στοιχείο β) μπορεί επίσης 
να χορηγείται σε μεμονωμένους φορείς, 
εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται 
στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

Η στήριξη δράσεων δυνάμει της 
παραγράφου 2 στοιχείο β) μπορεί επίσης 
να χορηγείται σε μεμονωμένους φορείς, 
εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται 
στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

Η στήριξη δράσεων δυνάμει της 
παραγράφου 2  μπορεί επίσης να 
χορηγείται σε μεμονωμένους φορείς 
υλοποίησης έργων όταν η προσέγγισή 
τους είναι εταιρική και εφόσον αυτή η 
δυνατότητα προβλέπεται στο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης.

Or. fr

Τροπολογία 1542
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν υλοποιείται ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο ή ένα πρόγραμμα διαχείρισης 
δασών ή ισοδύναμο, ή μια στρατηγική 
ανάπτυξης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις είτε ως συνολικό 
ποσό που καλύπτει τις δαπάνες της 
συνεργασίας και τις δαπάνες των έργων 
που υλοποιούνται ή ως επιμέρους ποσό 
που καλύπτει μόνο τις δαπάνες 
συνεργασίας και χρησιμοποιεί πόρους από 
άλλα μέτρα ή άλλα Ταμεία της Ένωσης για 
την υλοποίηση του έργου.

6. Στην περίπτωση της συνεργασίας στον 
τομέα της δασοκομίας, εκτός από το 
μέτρο της παραγάφου 2 στοιχείο ι), η 
στήριξη εξαρτάται από την υποβολή 
προγράμματος διαχείρισης δασών ή 
ισοδύναμου μέσου, προκειμένου να 
επέλθει μετρήσιμη βελτίωση της 
κατάστασης διατήρησης των ειδών και 
ενδιαιτημάτων που εξαρτώνται ή 
επηρεάζονται από τη γεωργία, σύμφωνα 
με την ενωσιακή στρατηγική 
βιοποικιλότητας. Επιπλέον, η στήριξη 
των μέτρων για τη δασοκομία πρέπει να 
βασίζεται σε ένα πρότυπο χρηστών 
δασοκομικών πρακτικών. Όταν 
υλοποιείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο ή 
ένα πρόγραμμα διαχείρισης δασών ή 
ισοδύναμο, ή μια στρατηγική ανάπτυξης, 
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τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις είτε ως συνολικό ποσό που 
καλύπτει τις δαπάνες της συνεργασίας και 
τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται ή 
ως επιμέρους ποσό που καλύπτει μόνο τις 
δαπάνες συνεργασίας και χρησιμοποιεί 
πόρους από άλλα μέτρα ή άλλα Ταμεία της 
Ένωσης για την υλοποίηση του έργου.
Κάθε μέτρο στήριξης για τη χρήση και 
την παραγωγή βιοενέργειας πρέπει να 
βασίζεται σε κριτήρια βιωσιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η συνεργασία στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου μπορεί να συνδυαστεί με έργα που 
χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία της 
Ένωσης, εκτός του ΕΓΤΑΑ, στην ίδια 
επικράτεια. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, ως 
αποτέλεσμα συνδυασμού αυτού του 
μέτρου με άλλα εθνικά ή ενωσιακά μέσα 
στήριξης.

9. Η συνεργασία στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου μπορεί να συνδυαστεί με έργα που 
χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία της 
Ένωσης, εκτός του ΕΓΤΑΑ, στην ίδια 
επικράτεια. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, ως 
αποτέλεσμα συνδυασμού αυτού του 
μέτρου με άλλα εθνικά ή ενωσιακά μέσα 
στήριξης. Τα εξειδικευμένα 
χαρακτηριστικά των πιλοτικών έργων, 
των συσπειρώσεων, των δικτύων, των 
βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των 
τοπικών αγορών που είναι επιλέξιμα για 
στήριξη καθορίζονται στα προγράμματα 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με την 
περαιτέρω εξειδίκευση των 
χαρακτηριστικών των πιλοτικών έργων, 
των συσπειρώσεων, των δικτύων, των 
βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των 
τοπικών αγορών που είναι επιλέξιμα για 
στήριξη, καθώς και σχετικά με τους 
όρους χορήγησης ενίσχυσης στα είδη 
δράσεων που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1545
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με την 
περαιτέρω εξειδίκευση των 
χαρακτηριστικών των πιλοτικών έργων, 
των συσπειρώσεων, των δικτύων, των 
βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των 
τοπικών αγορών που είναι επιλέξιμα για 
στήριξη, καθώς και σχετικά με τους όρους 
χορήγησης ενίσχυσης στα είδη δράσεων 
που απαριθμούνται στην παράγραφο 2.

10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με την 
περαιτέρω εξειδίκευση των 
χαρακτηριστικών των πιλοτικών έργων, 
των συσπειρώσεων, των δικτύων, των 
βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των 
τοπικών αγορών που είναι επιλέξιμα για 
στήριξη, καθώς και σχετικά με τους όρους 
χορήγησης ενίσχυσης στα είδη δράσεων 
που απαριθμούνται στην παράγραφο 2. Σε 
κάθε εθνικό ή περιφερειακό πρόγραμμα 
ορίζεται ένα ελάχιστο ποσόν υπέρ της 
συνεργασίας που επιδεικνύει κάθε ΟΤΔ.

Or. fr
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Τροπολογία 1546
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1549
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η μεταφορά των εργαλείων σταθεροποίησης εισοδήματος από των δεύτερο στον 
πρώτο πυλώνα, ούτως ώστε η υλοποίησή τους να είναι απλή, δυναμική και έγκαιρη, καθώς και 
για να υπάρχει συνοχή με τους στόχους του πρώτου πυλώνα περί εγγυημένου εισοδήματος. Η 
χρήση των εργαλείων αυτών στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα (Αγροτική Ανάπτυξη) θα 
μπορούσε να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ή μη ενιαία εφαρμογή σε επίπεδο 
κοινότητας, δεδομένου ότι ο προγραμματισμός της αγροτικής ανάπτυξης αποτελεί περιφερειακή 
ή τοπική πολιτική που συνδέεται στενά με την ικανότητα συγχρηματοδότησης.

Τροπολογία 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους 
γεωργούς για ασφάλιστρα καλλιεργειών, 
ζώων και φυτών από οικονομικές απώλειες 
που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα και ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή 
προσβολή από παράσιτα·

(α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές για 
ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών από οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα και ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή 
προσβολή από παράσιτα·

Or. fr

Τροπολογία 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που (α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
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καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς 
για ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών από οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα και ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή 
προσβολή από παράσιτα·

καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς
ή σε ομάδες γεωργών ή ως 
χρηματοδοτική συμμετοχή του Δημοσίου 
στα συστήματα ασφάλισης για 
ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών από οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα και ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή 
προσβολή από παράσιτα·

Or. en

Τροπολογία 1552
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς 
για ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών από οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα και ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή 
προσβολή από παράσιτα·

α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς
ή σε ενώσεις ή οργανώσεις γεωργών για 
ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών από οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα και ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή 
προσβολή από παράσιτα·

Or. it

Τροπολογία 1553
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς 
για ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών από οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 

(α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς 
ή σε συνεταιρισμούς τους ή σε 
οργανώσεις παραγωγών αναγνωρισμένες 
σύμφωνα με το άρθρο 106 του 
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συμβάντα και ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή 
προσβολή από παράσιτα·

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. (ΚΟΑ/2012) για 
ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών από οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα και ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή 
προσβολή από παράσιτα·

Or. pt

Τροπολογία 1554
Γεώργιος Παπαστάμκος, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς 
για ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών από οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα και ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή 
προσβολή από παράσιτα·

(α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους 
ασφαλισμένους γεωργούς και δασοκόμους
για ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων, 
φυτών και δασικών ειδών από 
οικονομικές απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενή κλιματικά συμβάντα, 
πυρκαγιές και ζωικές ή φυτικές ασθένειες 
ή προσβολή από παράσιτα ή από την 
κάλυψη του κόστους αναδάσωσης·

Or. fr

Τροπολογία 1555
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς 
για ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών από οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 

(α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς 
για ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών από οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
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συμβάντα και ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή 
προσβολή από παράσιτα·

συμβάντα, άγρια ζώα ή πουλιά και ζωικές 
ή φυτικές ασθένειες ή προσβολή από 
παράσιτα·

Or. lv

Τροπολογία 1556
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) χορηγείται απευθείας στους 
γεωργούς ή στις ενώσεις γεωργών που 
είναι αναγνωρισμένες από το οικείο 
κράτος μέλος, εφόσον έχουν συνάψει 
συλλογικές συμβάσεις ασφάλισης εκ 
μέρους των μελών τους·

Or. it

Τροπολογία 1557
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν·

(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας  ή απευθείας 
στους γεωργούς για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από εισβολή 
επιβλαβών οργανισμών ή από 
περιβαλλοντικό συμβάν ή από αντίξοα 
κλιματικά φαινόμενα·

Or. fr
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Τροπολογία 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν·

β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας ή σε 
ασφαλιστικούς φορείς για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν ή από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα, συμπεριλαμβανομένων των 
ξηρασιών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα ασφάλισης των εκμεταλλεύσεων στα περισσότερα κράτη μέλη είναι σχεδιασμένα 
έτσι ώστε να μεταθέτουν τον κίνδυνο των γεωργών μέσω των ασφαλίσεων. Η χρήση των 
ασφαλειών είναι περισσότερο ευέλικτη και έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής συγκριτικά με τη 
χρήση των ταμείων αλληλοβοήθειας, που δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά κράτη. Πρέπει, 
επομένως, να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα επιλογής του τρόπου ανάπτυξης του 
συγκεκριμένου μέτρου, σύμφωνα με τα εκάστοτε συστήματα διαχέιρισης κινδύνων.

Τροπολογία 1559
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 

(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς ή 
ή σε συνεταιρισμούς τους ή σε 
οργανώσεις παραγωγών αναγνωρισμένες 
σύμφωνα με το άρθρο 106 του 
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συμβάν· Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. (ΚΟΑ/2012) για 
οικονομικές απώλειες που προκαλούνται 
από κρούσματα ζωικής ή φυτικής 
ασθένειας ή από περιβαλλοντικό συμβάν·

Or. pt

Τροπολογία 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν·

(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα ή προσβολή από παράσιτα ή
κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή 
από περιβαλλοντικό συμβάν·

Or. en

Τροπολογία 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν·

(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής  
ασθένειας, από επιβλαβείς οργανισμούς 
που πλήττουν τα ζώα ή τα φυτά ή από 
περιβαλλοντικό συμβάν·



PE494.480v01-00 84/185 AM\909514EL.doc

EL

Or. fr

Τροπολογία 1562
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν·

(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα ή από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν·

Or. it

Τροπολογία 1563
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν·

(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν ή δυσμενή κλιματικά συμβάντα, 
συμπεριλαμβανομένων των ξηρασιών και 
και των πλημμυρών·

Or. en
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Τροπολογία 1564
Petri Sarvamaa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν·

(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν ή από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα·

Or. en

Τροπολογία 1565
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν·

(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα ή από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν·

Or. en

Τροπολογία 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας 
αποζημίωση στους γεωργούς που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός τους.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Τέτοιου είδους δυνατότητες σταθεροποίησης του εισοδήματος είναι πολυ λιγότερο 
αποτελεσματικές σε σχέση με συγκρίσιμες διαθέσιμες δυνατότητες αντιστάθμισης κινδύνου που 
βασίζονται σε προσύμφωνα και προθεσμιακές αγορές.

Τροπολογία 1567
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας 
αποζημίωση στους γεωργούς που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός τους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος δεν αποτελεί ορθή χρήση του ταμείου αγροτικής 
ανάπτυξης διοτί θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρό και ασταθές και, σε ακραίες 
περιστάσεις, θα μπορούσε να υπερβαίνει τα κονδύλια του δεύτερου πυλώνα ορισμένων κρατών 
μελών, σύμφωνα με την αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής.
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Τροπολογία 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας 
αποζημίωση στους γεωργούς που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας 
αποζημίωση στους γεωργούς που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός τους.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1570
Giancarlo Scottà, 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
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση
στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή ταμείου
αλληλοβοήθειας, για την παροχή 
αποζημίωσης στους γεωργούς που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός τους.

Or. it

Τροπολογία 1571
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση
στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή ταμείου
αλληλοβοήθειας, για την παροχή 
αποζημίωσης στους γεωργούς που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός τους.

Or. it

Τροπολογία 1572
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση 
στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, για την καταβολή 
ασφάλιστρων και/ή χρηματοδοτικών 
συνεισφορών σε ταμεία αλληλοβοήθειας, 
παρέχοντας αποζημίωση στους γεωργούς 
που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός τους.
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Or. it

Τροπολογία 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση 
στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή συνεισφορών 
για την καταβολή ασφάλιστρων και/ή
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση 
στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.

Or. it

Τροπολογία 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση 
στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης
εισοδήματος, με τη μορφή συνεισφορών σε
μέσα εξασφάλισης του εισοδήματος και
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση 
στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους ή σε 
συνεταιρισμούς τους ή σε οργανώσεις 
παραγωγών, αναγνωρισμένες σύμφωνα με 
το άρθρο 106 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
(ΚΟΑ/2012,) που έχουν υποστεί 
οικονομικές ζημίες.

Or. pt
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Τροπολογία 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση 
στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.

γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας ή σε ασφάλιστρα, 
παρέχοντας αποζημίωση στους γεωργούς 
που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μέχρι σήμερα κανένα κράτος μέλος δεν έχει εμπειρία στα εργαλεία σταθεροποίησης
εισοδήματος. Για το λόγο αυτό, πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα ανάπτυξης του 
εργαλείου αυτού στο πλαίσιο των υφιστάμενων μοντέλων διαχείρισης κινδύνων. Σε σχέση με 
αυτό, τα συστήματα ασφάλισης των εκμεταλλεύσεων στα περισσότερα κράτη μέλη είναι 
σχεδιασμένα έτσι ώστε να μεταθέτουν τον κίνδυνο των γεωργών μέσω των ασφαλίσεων.

Τροπολογία 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση 
στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.

γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας ή σε ασφάλιστρα, 
παρέχοντας αποζημίωση στους γεωργούς 
που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός τους.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Προωθείται η ευελιξία, προκειμένου τα συστήματα ασφάλισης να ενσωματωθούν στα εργαλεία
σταθεροποίησης εισοδήματος κατά τρόπο ρεαλιστικό.

Τροπολογία 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση 
στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.

γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας ή σε ασφάλιστρα, 
παρέχοντας αποζημίωση στους γεωργούς 
που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός τους.

Or. es

Τροπολογία 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση 
στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας ή σε ασφάλιστρα, 
παρέχοντας αποζημίωση στους γεωργούς 
που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός τους.

Or. en
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Τροπολογία 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση 
στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση 
στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους ή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών που 
καταβάλλονται απευθείας στους 
γεωργούς για την καταβολή ασφάλιστρων 
για την κάλυψη του κινδύνου σοβαρής 
μείωσης εισοδήματος.

Or. it

Τροπολογία 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση 
στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε μέσα 
ασφάλισης εισοδήματος και σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση 
στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.

Or. fr

Τροπολογία 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση 
στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.

(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση 
στους γεωργούς για σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός τους.

Or. en

Τροπολογία 1582
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η στήριξη που πρέπει να χορηγηθεί 
στους γεωργούς ανάλογα με τα μέσα που 
αναφέρονται στα άρθρα 38, 39 και 40 
πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση των 
απωλειών του εκάστοτε γεωργού ή σε 
συστήματα βάσει δεικτών σε εθελοντική 
βάση.

Or. en

Τροπολογία 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχεία β) και γ), ως «ταμείο 
αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστημα 

διαγράφεται
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διαπιστευμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για 
την ασφάλιση των γεωργών μελών μέσω 
της καταβολής αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς μέλη για 
οικονομικές απώλειες που προκαλούνται 
από κρούσματα ζωικής ή φυτικής 
ασθένειας ή περιβαλλοντικό συμβάν ή 
που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματος τους.

Or. es

Τροπολογία 1584
Petri Sarvamaa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχεία β) και γ), ως «ταμείο 
αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστημα 
διαπιστευμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την 
ασφάλιση των γεωργών μελών μέσω της 
καταβολής αντισταθμιστικών ενισχύσεων 
στους γεωργούς μέλη για οικονομικές 
απώλειες που προκαλούνται από 
κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή
περιβαλλοντικό συμβάν ή που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματος τους.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχεία β) και γ), ως «ταμείο 
αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστημα 
διαπιστευμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την 
ασφάλιση των γεωργών μελών μέσω της 
καταβολής αντισταθμιστικών ενισχύσεων 
στους γεωργούς μέλη για οικονομικές 
απώλειες που προκαλούνται από 
κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή
δυσμενή κλιματικά συμβάντα ή που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματος τους.

Or. en

Τροπολογία 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχεία β) και γ), ως «ταμείο 
αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστημα 
διαπιστευμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την 
ασφάλιση των γεωργών μελών μέσω της 
καταβολής αντισταθμιστικών ενισχύσεων 
στους γεωργούς μέλη για οικονομικές 
απώλειες που προκαλούνται από 
κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή 
περιβαλλοντικό συμβάν ή που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματος τους.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχεία β) και γ), ως «ταμείο 
αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστημα 
διαπιστευμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την 
ασφάλιση των γεωργών μελών μέσω της 
καταβολής αντισταθμιστικών ενισχύσεων 
στους γεωργούς μέλη για οικονομικές 
απώλειες που προκαλούνται από 
κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή
δυσμενή κλιματικά συμβάντα ή προσβολή 
από παράσιτα ή περιβαλλοντικό συμβάν ή
που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματος τους.

Or. en

Τροπολογία 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχεία β) και γ), ως «ταμείο 
αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστημα 
διαπιστευμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την 
ασφάλιση των γεωργών μελών μέσω της 
καταβολής αντισταθμιστικών ενισχύσεων 
στους γεωργούς μέλη για οικονομικές 
απώλειες που προκαλούνται από 
κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή 
περιβαλλοντικό συμβάν ή που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματος τους.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχεία β) και γ), ως «ταμείο 
αλληλοβοήθειας» ή «ασφαλιστικός 
φορέας» νοείται ένα σύστημα 
διαπιστευμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την 
ασφάλιση των γεωργών μελών μέσω της 
καταβολής αντισταθμιστικών ενισχύσεων 
στους γεωργούς μέλη για οικονομικές 
απώλειες που προκαλούνται από 
κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή 
περιβαλλοντικό συμβάν ή δυσμενή 
κλιματικά συμβάντα που αντιμετωπίζουν 
σοβαρή μείωση του εισοδήματος τους.

Or. es
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Τροπολογία 1587
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχεία β) και γ), ως «ταμείο 
αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστημα 
διαπιστευμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την 
ασφάλιση των γεωργών μελών μέσω της 
καταβολής αντισταθμιστικών ενισχύσεων 
στους γεωργούς μέλη για οικονομικές 
απώλειες που προκαλούνται από 
κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή 
περιβαλλοντικό συμβάν ή που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματος τους.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχεία β) και γ), ως «ταμείο 
αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστημα 
διαπιστευμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την 
ασφάλιση των γεωργών μελών μέσω της 
καταβολής αντισταθμιστικών ενισχύσεων 
στους γεωργούς μέλη για οικονομικές 
απώλειες που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά συμβάντα, κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή περιβαλλοντικό 
συμβάν ή που αντιμετωπίζουν σοβαρή 
μείωση του εισοδήματος τους.

Or. it

Τροπολογία 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού του 
παρόντος μέτρου με άλλα εθνικά ή 
ενωσιακά μέσα στήριξης ή καθεστώτα 
ιδιωτικής ασφάλισης. Η άμεση στήριξη 
του εισοδήματος που λαμβάνεται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση36

(εφεξής «ΕΤΠΠ») λαμβάνεται επίσης 
υπόψη κατά την εκτίμηση του ύψους του 
εισοδήματος των γεωργών.

διαγράφεται

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η προϋπόθεση αυτή δεν είναιαπαραίτητη, δεδομένου ότι στα όρια που ισχύουν για την 
αξιολόγηση των απωλειών συνυπολογίζεται το συνολικό εισόδημα, και, παράλληλα, 
αποζημιώνεται μόνο ένα ποσοστό της διαφοράς μεταξύ εσόδων και δαπανών, το οποίο δεν 
υπερβαίνει το 70%. Αυτό σημαίνει ότι ο εκάστοτε γεωργός αναλαμβάνει ο ίδιος υποχρεωτικά το 
30% του κινδύνου.

Τροπολογία 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού του παρόντος 
μέτρου με άλλα εθνικά ή ενωσιακά μέσα 
στήριξης ή καθεστώτα ιδιωτικής 
ασφάλισης. Η άμεση στήριξη του 
εισοδήματος που λαμβάνεται στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση36 (εφεξής 
«ΕΤΠΠ») λαμβάνεται επίσης υπόψη 
κατά την εκτίμηση του ύψους του 
εισοδήματος των γεωργών.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού του παρόντος 
μέτρου με άλλα εθνικά ή ενωσιακά μέσα 
στήριξης ή καθεστώτα ιδιωτικής 
ασφάλισης.

Or. en

Τροπολογία 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3 – υποσημείωση 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

36. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] της 
[…]του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(2014-2020), ΕΕ L …[…], […], σ. […].

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 90 σχετικά με την ελάχιστη και 
τη μέγιστη διάρκεια των εμπορικών 
δανείων σε ταμεία αλληλοβοήθειας που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 
στοιχείο β) και στο άρθρο 40 παράγραφος 
4.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή εργαλείου σταθεροποίησης στον δεύτερο πυλώνα δεν κρίνεται σκόπιμη, καθώς
αυτό σημαίνει ότι θα συγχρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη, ενώ ορισμένα κράτη μέλη θα
αποφασίσουν να το εφαρμόσουν και άλλα όχι. Αυτό συνεπάγεται ότι ορισμένοι παραγωγοί θα 
βρεθούν σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων, οι οποίοι θα έχουν στη διάθεση τους μέσα για την 
αντιμετώπιση της ίδιας κρίσης της αγοράς, πράγμα που διασπά την ενότητα της αγοράς.

Τροπολογία 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται
Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών
1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται 
μόνο για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
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από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική 
ή φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 
30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου της τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.
2.
Η εκδήλωση δυσμενούς κλιματικού 
συμβάντος ή κρουσμάτων ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή η προσβολή από 
παράσιτα πρέπει να αναγνωρίζεται 
επίσημα ως τέτοια από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους μέλους.
Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν εκ των προτέρων 
κριτήρια, βάσει των οποίων θεωρείται ότι 
έχει χορηγηθεί η εν λόγω αναγνώριση.
3. 
Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις δεν 
παρέχουν αντιστάθμισμα ανώτερο από το 
συνολικό κόστος της αποκατάστασης των 
απωλειών που αναφέρονται στο άρθρο 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και δεν 
εξαρτώνται από, ούτε προσδιορίζουν, τον 
τύπο ή την ποσότητα της μελλοντικής 
παραγωγής.
Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
το ποσό του ασφαλίστρου που είναι 
επιλέξιμο για στήριξη με την επιβολή 
κατάλληλων ορίων.
4. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο 
ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτημα 
Ι.

Or. en
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Τροπολογία 1593
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται
Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών
1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται 
μόνο για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική 
ή φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 
30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου της τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.
2.
Η εκδήλωση δυσμενούς κλιματικού 
συμβάντος ή κρουσμάτων ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή η προσβολή από 
παράσιτα πρέπει να αναγνωρίζεται 
επίσημα ως τέτοια από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους μέλους.
Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν εκ των προτέρων 
κριτήρια, βάσει των οποίων θεωρείται ότι 
έχει χορηγηθεί η εν λόγω αναγνώριση.
3.
Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις δεν 
παρέχουν αντιστάθμισμα ανώτερο από το 
συνολικό κόστος της αποκατάστασης των 
απωλειών που αναφέρονται στο άρθρο 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και δεν 
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εξαρτώνται από, ούτε προσδιορίζουν, τον 
τύπο ή την ποσότητα της μελλοντικής 
παραγωγής.
Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
το ποσό του ασφαλίστρου που είναι 
επιλέξιμο για στήριξη με την επιβολή 
κατάλληλων ορίων.
4. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο 
ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτημα 
Ι.

Or. en

Τροπολογία 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται
Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών
1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται 
μόνο για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική 
ή φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 
30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου της τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.
2.
Η εκδήλωση δυσμενούς κλιματικού 
συμβάντος ή κρουσμάτων ζωικής ή 
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φυτικής ασθένειας ή η προσβολή από 
παράσιτα πρέπει να αναγνωρίζεται 
επίσημα ως τέτοια από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους μέλους.
Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν εκ των προτέρων 
κριτήρια, βάσει των οποίων θεωρείται ότι 
έχει χορηγηθεί η εν λόγω αναγνώριση.
3.
Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις δεν 
παρέχουν αντιστάθμισμα ανώτερο από το 
συνολικό κόστος της αποκατάστασης των 
απωλειών που αναφέρονται στο άρθρο 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και δεν 
εξαρτώνται από, ούτε προσδιορίζουν, τον 
τύπο ή την ποσότητα της μελλοντικής 
παραγωγής.
Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
το ποσό του ασφαλίστρου που είναι 
επιλέξιμο για στήριξη με την επιβολή 
κατάλληλων ορίων.
4. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο 
ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτημα 
Ι.

Or. fr

Τροπολογία 1595
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται
38 παράγραφος 5 Ασφάλιση 
καλλιεργειών, ζώων και φυτών
1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται 
μόνο για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική 
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ή φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 
30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου της τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.
2.
Η εκδήλωση δυσμενούς κλιματικού 
συμβάντος ή κρουσμάτων ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή η προσβολή από 
παράσιτα πρέπει να αναγνωρίζεται 
επίσημα ως τέτοια από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους μέλους.
Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν εκ των προτέρων 
κριτήρια, βάσει των οποίων θεωρείται ότι 
έχει χορηγηθεί η εν λόγω αναγνώριση.
3.
Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις δεν 
παρέχουν αντιστάθμισμα ανώτερο από το 
συνολικό κόστος της αποκατάστασης των 
απωλειών που αναφέρονται στο άρθρο 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και δεν 
εξαρτώνται από, ούτε προσδιορίζουν, τον 
τύπο ή την ποσότητα της μελλοντικής 
παραγωγής.
Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
το ποσό του ασφαλίστρου που είναι 
επιλέξιμο για στήριξη με την επιβολή 
κατάλληλων ορίων.
4. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο 
ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτημα 
Ι.

Or. it
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Τροπολογία 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο 
για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή 
φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 
30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου της τριετίας που
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο 
για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή 
φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα που 
έχει ως αποτέλεσμα σημαντική απώλεια 
εισοδήματος, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά κάθε τύπου προϊόντος ή 
εκμετάλλευσης. Η απώλεια υπολογίζεται 
με βάση την αντίστοιχη απώλεια 
απόδοσης σε ένα ορισμένο έτος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το όριο του 30% είναι υπερβολικά υψηλό και αποθαρρύνει τους γεωργούς όσον αφορά τη 
χρήση εργαλείων διαχείρισης κινδύνου. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται η έννοια της 
απόδοσης της εκμετάλλευσης, διότι οι τιμές και οι δαπάνες χαρακτηρίζονται από ρευστότητα, 
επομένως πρέπει να προσδιορίζονται ξεχωριστά άνα έτος.

Τροπολογία 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο 

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο 
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για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή 
φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 
30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου της τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.

για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή 
φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα. Η 
ασφάλεια αυτού του είδους πρέπει να 
καλύπτει απώλειες που υπολογίζονται με 
βάση τη μέση ετήσια παραγωγή του 
τομέα που καλύπτει η ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 1598
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο 
για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή 
φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του
30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου της τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο 
για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή 
φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή για μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα που 
έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της 
ετήσιας παραγωγής κατά ποσοστό 
υψηλότερο του 15 % σε σύγκριση με την 
μέση ετήσια παραγωγή του γεωργού. Η εν 
λόγω μέση ετήσια παραγωγή υπολογίζεται 
λαμβάνοντας τα αριθμητικά στοιχεία για 
την προηγούμενη τριετία ή για την 
προηγούμενη πενταετία και αφαιρώντας 
την υψηλότερη και την χαμηλότερη τιμή 
ή, σε δεόντως αιτιολογημένες 
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περιστάσεις, λαμβάνοντας τα αριθμητικά 
στοιχεία για ένα συγκεκριμένο έτος της 
προηγούμενης πενταετίας.
Ο υπολογισμός της έκτασης της 
απώλειας που προκλήθηκε μπορεί να 
διαμορφωθεί αναλόγως των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών κάθε τύπου προϊόντος 
χρησιμοποιώντας
(α) βιολογικούς δείκτες (ποσότητα της 
απώλειας βιομάζας) ή αντίστοιχους 
δείκτες απώλειας απόδοσης οι οποίοι 
καθορίζονται σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή σε τοπικό, περιφερειακό
ή εθνικό επίπεδο.
(β) μετεωρολογικούς δείκτες (ποσότητα 
βροχόπτωσης, θερμοκρασία, κλπ.) οι 
οποίοι καθορίζονται σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Or. pt

Τροπολογία 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο 
για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή 
φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 
30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου της τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο 
για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή 
φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 
15 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου της τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
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υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής. υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.

Οι προκληθείσες απώλειες μπορούν να
εκτιμηθούν ανάλογα με κάθε τύπο
προϊόντος, με βιολογικούς δείκτες (όπως
η ποσότητα της απωλεσθείσας βιομάζας) 
ή με δείκτες απώλειας απόδοσης οι 
οποίοι καθορίζονται σε επίπεδο 
γεωργικής εκμετάλλευσης ή σε 
συγκεντρωτικό επίπεδο.

Or. pt

Τροπολογία 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο 
για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή 
φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 
30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου της τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο 
για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή 
φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 
30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου της τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.

Ο υπολογισμός της έκτασης της 
απώλειας που προκλήθηκε μπορεί επίσης 
να υπολογισθεί ή να διαμορφωθεί 
αναλόγως των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών κάθε τύπου προϊόντος 
χρησιμοποιώντας
(α) βιολογικούς δείκτες (ποσότητα της 
απώλειας βιομάζας) ή αντίστοιχους 
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δείκτες απώλειας απόδοσης οι οποίοι 
καθορίζονται σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή σε τοπικό, περιφερειακό 
ή εθνικό επίπεδο.
(β) μετεωρολογικοί δείκτες (ποσότητα 
βροχόπτωσης, θερμοκρασία, κλπ) οι 
οποίοι καθορίζονται σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 1601
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο 
για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή 
φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 
30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου της τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο 
για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή 
φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 
30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου της τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.
Για τον υπολογισμό των εκάστοτε 
απωλειών του γεωργού που προκλήθηκαν 
από το συμβάν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται επικυρωμένα 
συστήματα βάσει δεικτών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χρήση συστημάτων βάσει δεικτών για τον υπολογισμό των απωλειών πρέπει να επιτρέπεται 
εάν τα κράτη μέλη επιθυμούν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους συστήματα, ενόψει της 
διοικητικής απλούστευσης.

Τροπολογία 1602
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο 
για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή 
φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 
30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου της τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο 
για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή 
φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 
30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής των 
καλλιεργειών ή της παραγωγής των 
μεμονωμένων ειδών ζώων εκμετάλλευσης
του γεωργού κατά την προηγούμενη 
τριετία ή του μέσου όρου της τριετίας που 
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.

Or. en

Τροπολογία 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Παράγραφος
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Όταν η εγγύηση που αναφέρει η 
παράγραφος 1 περιλαμβάνεται σε 
ασφάλεια που καλύπτει επίσης και άλλους 
κινδύνους, το μέρος της πριμοδότησης 
που αντιστοιχεί στην εγγύηση που ορίζει 
η παράγραφος 1 είναι επιλέξιμο για τη 
στήριξη δυνάμει του άρθρου 37, 
παράγραφος 1, στοιχείο α).

Or. fr

Τροπολογία 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1606
Salvatore Caronna
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ταμεία αλληλοβοήθειας για τις ζωικές και
φυτικές ασθένειες και τα περιβαλλοντικά 
συμβάντα

Ταμεία αλληλοβοήθειας για τις ασθένειες  
ή τους βλαβερούς οργανισμούς που 
πλήττουν τα ζώα και τα φυτά, ή τα
περιβαλλοντικά συμβάντα

Or. fr

Τροπολογία 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ταμεία αλληλοβοήθειας για τις ζωικές και 
φυτικές ασθένειες και τα περιβαλλοντικά 
συμβάντα

Ταμεία αλληλοβοήθειας και ασφάλιση για 
τις ζωικές και φυτικές ασθένειες, τα 
περιβαλλοντικά συμβάντα και τα δυσμενή 
κλιματικά συμβάντα

Or. es

Τροπολογία 1609
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να είναι επιλέξιμο για στήριξη, το 
σχετικό ταμείο αλληλοβοήθειας πρέπει:

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου καλύπτει τη διοικητική και 
τεχνική βοήθεια σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν. Για να είναι επιλέξιμο για 
στήριξη, το σχετικό ταμείο 
αλληλοβοήθειας πρέπει:

Or. en

Τροπολογία 1610
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση 
κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους 
εν λόγω κανόνες.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση 
κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους 
εν λόγω κανόνες. Εντούτοις, κατά γενικό 
κανόνα οι γεωργοί είναι επιλέξιμοι για 
αποζημίωση μόνο εφόσον έχουν λάβει όλα 
τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να 
βελτιώσουν την ανθεκτικότητα της 
εκμετάλλευσής τους έναντι της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ζωικών 
και φυτικών ασθενειών και συμβάντων 
που σχετίζονται με την αλλαγή του 
κλίματος.
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Or. en

Τροπολογία 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση 
κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους 
εν λόγω κανόνες.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση 
κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους 
εν λόγω κανόνες. Τα κράτη μέλη μπορούν
να συνδυάζουν ασφαλιστικά συστήματα 
και ταμεία αλληλοβοήθειας. 

Or. pt

Τροπολογία 1612
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση 
κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους 
εν λόγω κανόνες.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση 
κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους 
εν λόγω κανόνες. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίσουν να προσθέσουν 
ασφαλιστικά συστήματα και 
συνεταιριστικές ασφαλίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών 
συνεταιρισμών, στα ταμεία 
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αλληλοβοήθειας.

ΤOr. bg

Τροπολογία 1613
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο β) μπορούν να αφορούν μόνο:

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από όλους 
τους δημόσιους πόρους, όπως είναι το 
ΕΓΤΑΑ, και τις εθνικές και 
περιφερειακές χρηματοδοτήσεις σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας μπορούν να 
αφορούν μόνο:

Or. en

Τροπολογία 1614
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο β) μπορούν να αφορούν μόνο:

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές στα 
ταμεία αλληλοβοήθειας που αναφέρονται 
στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
μπορούν να αφορούν μόνο:

Or. fr

Τροπολογία 1615
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τα ποσά που καταβάλλονται από το 
ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων 
που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας 
με σκοπό την καταβολή της χρηματικής
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης.

(β) τις διοικητικές δαπάνες που 
συνδέονται με τη λειτουργία του ταμείου
αλληλοβοήθειας.

Or. en

Τροπολογία 1616
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τα ποσά που καταβάλλονται από το 
ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων που 
συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας με 
σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης.

(β) τα ποσά που καταβάλλονται από το 
ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων που 
συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας με 
σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης ή τα ασφάλιστρα 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που συνάπτει 
το ταμείο αλληλοβοήθειας σε τιμές 
αγοράς. Εναλλακτικά, οι χρηματοδοτικές 
συνεισφορές μπορούν να τοποθετηθούν 
στο μετοχικό κεφάλαιο σε ποσοστό που 
δεν υπερβαίνει το 65% των εισφορών που 
καταβάλλουν οι γεωργοί.

Or. it
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Τροπολογία 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τα ποσά που καταβάλλονται από το 
ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων που 
συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας με 
σκοπό την καταβολή της χρηματικής
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης.

(β) ) τα ποσά που καταβάλλονται από το 
ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς, σε 
συνεταιρισμούς τους ή σε οργανώσεις 
παραγωγών αναγνωρισμένες σύμφωνα με 
το άρθρο 106 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
(ΚΟΑ/2012). Επιπλέον, η χρηματοδοτική 
συνεισφορά μπορεί να αφορά το επιτόκιο 
εμπορικών δανείων που συνάπτει το 
ταμείο αλληλοβοήθειας με σκοπό την 
καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης 
στους γεωργούς, σε συνεταιρισμούς τους 
ή σε οργανώσεις παραγωγών 
αναγνωρισμένες σύμφωνα με το άρθρο 
106 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
(ΚΟΑ/2012), σε περίπτωση κρίσης.

Or. pt

Τροπολογία 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τα ποσά που καταβάλλονται από το 
ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων που 
συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας με 
σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης.

(β) τα ποσά που καταβάλλονται από το 
ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το κεφάλαιο ή το επιτόκιο 
εμπορικών δανείων που συνάπτει το 
ταμείο αλληλοβοήθειας με σκοπό την 
καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης 
στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης.
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Or. en

Τροπολογία 1619
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά 
από δημόσιους πόρους στο αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά 
από δημόσιους πόρους στο αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά 
από δημόσιους πόρους στο αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο.

Είναι δυνατή η μερική συνεισφορά από 
δημόσιους πόρους στο αρχικό μετοχικό 
κεφάλαιο.



PE494.480v01-00 118/185 AM\909514EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 1622
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά 
από δημόσιους πόρους στο αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο.

Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά 
από δημόσιους πόρους στο αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο. Δεν πραγματοποιείται 
καμία συνεισφορά από δημόσιους πόρους 
στα ποσά που καταβάλλονται από το 
ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς.

Or. en

Τροπολογία 1623
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τις φυτικές ασθένειες, η 
χρηματική αποζημίωση βάσει του άρθρου 
37 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να 
χορηγείται μόνο για τις ασθένειες που 
αναγράφονται στον κατάλογο ζωικών 
ασθενειών που καταρτίστηκε από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των 
Ζώων ή/και στο παράρτημα της 
απόφασης 90/424/ΕΟΚ.

4. Όσον αφορά τις ζωικές ασθένειες, η 
χρηματική αποζημίωση μπορεί να 
χορηγείται μόνο για τις ασθένειες οι οποίες 
δεν εκδηλώνονται λόγω μη βιώσιμων 
συστημάτων, όπως η βιομηχανική 
γεωργία και οι μονοκαλλιέργειες.

Or. en
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Τροπολογία 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τις φυτικές ασθένειες, η 
χρηματική αποζημίωση βάσει του άρθρου 
37 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να 
χορηγείται μόνο για τις ασθένειες που 
αναγράφονται στον κατάλογο ζωικών 
ασθενειών που καταρτίστηκε από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των 
Ζώων ή/και στο παράρτημα της απόφασης 
90/424/ΕΟΚ.

4. Όσον αφορά τις φυτικές ασθένειες, η 
χρηματική αποζημίωση βάσει του άρθρου 
37 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να 
χορηγείται μόνο για τις ασθένειες που 
αναγράφονται στον κατάλογο ζωικών 
ασθενειών που καταρτίστηκε από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των 
Ζώων ή/και στο παράρτημα της απόφασης 
90/424/ΕΟΚ, καθώς και για οιαδήποτε 
νεοεμφανιζόμενη ασθένεια που δεν 
περιλαμβάνεται στους καταλόγους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Καθημερινά εμφανίζονται ολοένα και περισσότερες ασθένειες που δεν υπήρχαν στην ΕΕ, όπως 
ο ιός της κυανής γλώσσας, η γρίπη των πτηνών και ο ιός Schmallenberg, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι ο κίνδυνος είναι αυξημένος.

Τροπολογία 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1626
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1627
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος δεν αποτελεί ορθή χρήση του ταμείου αγροτικής 
ανάπτυξης διοτί θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρό και ασταθές και, σε ακραίες 
περιστάσεις, θα μπορούσε να υπερβαίνει τα κονδύλια του δεύτερου πυλώνα ορισμένων κρατών 
μελών, σύμφωνα με την αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής.

Τροπολογία 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1629
Salvatore Caronna
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης 
και της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα 
για τους σκοπούς του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο 
σύνολο των εσόδων που έχει ο γεωργός 
από την αγορά, συμπεριλαμβανομένης 
κάθε μορφής δημόσιας στήριξης, ύστερα 
από αφαίρεση του κόστους των εισροών.
Οι ενισχύσεις από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας στους γεωργούς 
αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος 
σε ποσοστό 70 % κατ’ ανώτατο όριο.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Τέτοιου είδους δυνατότητες σταθεροποίησης του εισοδήματος είναι πολυ λιγότερο 
αποτελεσματικές σε σχέση με συγκρίσιμες διαθέσιμες δυνατότητες αντιστάθμισης κινδύνου που 
βασίζονται σε προσύμφωνα και προθεσμιακές αγορές.
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Τροπολογία 1631
Marit Paulsen, George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την
αγορά, συμπεριλαμβανομένης κάθε 
μορφής δημόσιας στήριξης, ύστερα από 
αφαίρεση του κόστους των εισροών. Οι 
ενισχύσεις από το ταμείο αλληλοβοήθειας 
στους γεωργούς αντισταθμίζουν την 
απώλεια εισοδήματος σε ποσοστό 70 % 
κατ’ ανώτατο όριο.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο του 
εισοδήματος που λαμβάνει ο γεωργός από
τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων 
στην αγορά. Οι ενισχύσεις από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας στους γεωργούς 
αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος 
σε ποσοστό 70 % κατ’ ανώτατο όριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου το μέτρο αυτό να συνάδει με το στόχο που τίθεται στην αιτιολογική σκέψη 37, 
στόχος του μέτρου πρέπει να είναι η ασφάλεια του εισοδήματος και όχι του κέρδους.

Τροπολογία 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις 
από το ταμείο αλληλοβοήθειας στους 
γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις 
από το ταμείο αλληλοβοήθειας ή τα 
ασφαλιστικά συμβόλαια στους γεωργούς 
αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος 
σε ποσοστό 70 % κατ’ ανώτατο όριο. Σε 
περίπτωση που το μέτρο αυτό 
περιλαμβάνεται στα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης, κατανέμονται 
πόροι κατ' αναλογία προς τον κίνδυνο 
που αντιμετωπίζουν τα έσοδα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων του εκάστοτε 
κράτους μέλους ή της εκάστοτε περιοχής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο τροποποιείται ούτως ώστε τα ασφάλιστρα να είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του μέτρου 
σταθεροποίησης εισοδήματος και να διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο τα ασφάλιστρα 
πρέπει να περιλαμβάνονται στα ΠΑΑ, ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις 
από το ταμείο αλληλοβοήθειας στους 
γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. H στήριξη μπορεί
επίσης να χορηγείται όταν η μέση τιμή
της παραγωγής που διατίθεται στην 
αγορά από τον συνεταιρισμό ή την 
οργάνωση των παραγωγών υπερβαίνει 
κατά 20% τον μέσον όρο της διατεθείσας 
στην αγορά παραγωγής εντός μιας 
τριετίας με βάση την προηγούμενη 
πενταετία και αφαιρώντας την 
υψηλότερη και την χαμηλότερη τιμή. Το 
εισόδημα για τους σκοπούς του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο 
σύνολο των εσόδων που έχει ο γεωργός 
από την αγορά, συμπεριλαμβανομένης 
κάθε μορφής δημόσιας στήριξης, ύστερα 
από αφαίρεση του κόστους των εισροών. 
Οι ενισχύσεις στους γεωργούς από το 
ταμείο αλληλοβοήθειας ή το ασφαλιστικό 
ταμείο αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο ή, στην περίπτωση 
συνεταιρισμών ή οργανώσεων 
παραγωγών,  όχι άνω της μέσης τιμής 
της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής.

Or. pt

Τροπολογία 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά,
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις 
από το ταμείο αλληλοβοήθειας στους 
γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία,
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά,
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από
κάθε μορφή παραγωγής που σχετίζεται με 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
γεωργία, καθώς και κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις
που καταβάλλονται στους γεωργούς από 
το ταμείο αλληλοβοήθειας ή στο πλαίσιο 
ασφαλιστικών αποζημιώσεων ή που 
προκύπτουν από ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο που συνάπτει το ταμείο 
αλληλοβοήθειας αντισταθμίζουν την 
απώλεια εισοδήματος σε ποσοστό 70 % 
κατ’ ανώτατο όριο.

Or. it

Τροπολογία 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
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γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά,
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις 
από το ταμείο αλληλοβοήθειας στους 
γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο.

γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά,
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από
κάθε μορφή παραγωγής που σχετίζεται με 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
γεωργία, καθώς και κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις
που καταβάλλονται στους γεωργούς από 
το ταμείο αλληλοβοήθειας ή στο πλαίσιο 
ασφαλιστικών αποζημιώσεων
αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος 
σε ποσοστό 70 % κατ’ ανώτατο όριο.

Or. it

Τροπολογία 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 47 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις 
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από το ταμείο αλληλοβοήθειας στους 
γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο.

από το ταμείο αλληλοβοήθειας ή από τις 
ασφαλιστικές αποζημιώσεις στους 
γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο.

Or. es

Τροπολογία 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις 
από το ταμείο αλληλοβοήθειας στους 
γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις 
από το ταμείο αλληλοβοήθειας ή από τις 
ασφαλιστικές αποζημιώσεις στους 
γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο για το εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος προστίθεται η ασφάλιση και οι όροι
ασφαλιστικών αποζημιώσεων, σύμφωνα με την τροπολογία επί του άρθρου 37.
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Τροπολογία 1638
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις 
από το ταμείο αλληλοβοήθειας στους 
γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης. . Οι ενισχύσεις από το 
ταμείο αλληλοβοήθειας ή από τις 
ασφαλιστικές αποζημιώσεις στους 
γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας επί του άρθρου 37. Το κόστος των εισροών διαγράφεται διότι στους
περισσότερους τομείς η έλλειψη ισορροπίας στα εισοδήματα των γεωργών οφείλεται πρωτίστως
στην ανάπτυξη των ίδιων των τομέων και στο πάγωμα των τιμών πώλησης της παραγωγής.

Τροπολογία 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις 
από το ταμείο αλληλοβοήθειας στους 
γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις 
από το ταμείο αλληλοβοήθειας ή από τις 
ασφαλιστικές αποζημιώσεις στους 
γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο.

Or. es

Τροπολογία 1640
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
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1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις 
από το ταμείο αλληλοβοήθειας στους 
γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο.

1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις
που καταβάλλονται στους γεωργούς από 
το ταμείο αλληλοβοήθειας ή που 
προκύπτουν από ασφαλιστήρο συμβόλαιο 
που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας
αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος 
σε ποσοστό 70 % κατ’ ανώτατο όριο.

Or. it

Τροπολογία 1641
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις 
από το ταμείο αλληλοβοήθειας στους 
γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και 
της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για 
τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση 
του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις 
από το ταμείο αλληλοβοήθειας στους 
γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο. Για τον υπολογισμό των 
απωλειών του εκάστοτε γεωργού μπορούν 
να χρησιμοποιούνται επικυρωμένα 
συστήματα βάσει δεικτών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση συστημάτων βάσει δεικτών για τον υπολογισμό των απωλειών πρέπει να επιτρέπεται 
εάν τα κράτη μέλη επιθυμούν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους συστήματα, ενόψει της 
διοικητικής απλούστευσης.

Τροπολογία 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 
37 μπορεί επίσης να χορηγείται όταν η 
μείωση του ετήσιου εισοδήματος 
υπερβαίνει το 30% του κόστους 
παραγωγής του γεωργού ανά καλλιέργεια 
ή ανά ζωικό κεφάλαιο. Το συνολικό 
εισόδημα ανά καλλιέργεια ή ανά ζωικό 
κεφάλαιο αντιστοιχεί στο σύνολο των 
εσόδων που λαμβάνει ο γεωργός από την 
αγορά, συμπεριλαμβανομένης κάθε 
μορφής δημόσιας στήριξης, εκτός του 
κόστους των εισροών και των ενισχύσεων 
από το ταμείο αλληλοβοήθειας ή τον 
ασφαλιστικό φορέα προς τους γεωργούς, 
οι οποίες αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο.

Or. es

Τροπολογία 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να είναι επιλέξιμο για στήριξη, το 2. Για να είναι επιλέξιμο για στήριξη, το 
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σχετικό ταμείο αλληλοβοήθειας πρέπει: σχετικό ταμείο αλληλοβοήθειας και τα 
ασφάλιστρα πρέπει:

Or. es

Τροπολογία 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση 
κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους 
εν λόγω κανόνες.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας και των 
ασφάλιστρων, ιδίως όσον αφορά τη 
χορήγηση αντισταθμιστικών ενισχύσεων 
στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης, 
καθώς και τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους 
εν λόγω κανόνες.

Or. es

Τροπολογία 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση 
κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους 
εν λόγω κανόνες.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας και των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση 
κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους 
εν λόγω κανόνες.

Or. it
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Τροπολογία 1646
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση 
κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους 
εν λόγω κανόνες.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας και των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση 
κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους 
εν λόγω κανόνες.

Or. it

Τροπολογία 1647
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση 
κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους 
εν λόγω κανόνες.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς, στους 
συνεταιρισμούς και στις οργανώσεις 
παραγωγών σε περίπτωση κρίσης, καθώς 
και τη διαχείριση και παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης με τους εν λόγω κανόνες.

Or. pt

Τροπολογία 1648
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
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) μπορούν να αφορούν μόνο τα 
ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων 
που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας 
με σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1649
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) μπορούν να αφορούν μόνο τα 
ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων 
που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας
με σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης.

Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να λάβει 
τη μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
στις ενισχύσεις των γεωργών στο πλαίσιο 
του ταμείου αλληλοβοήθειας.

Or. it
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Τροπολογία 1650
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) μπορούν να αφορούν μόνο τα 
ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων που 
συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας με 
σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης.

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) μπορούν να αφορούν μόνο τα 
ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση ή μερίδιο του κόστους 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που μπορούν 
να συνάπτονται από μεμονωμένους
γεωργούς ή συλλογικά από ομάδες 
γεωργών. Επιπλέον, η χρηματοδοτική 
συνεισφορά μπορεί να αφορά το επιτόκιο 
εμπορικών δανείων που συνάπτει το 
ταμείο αλληλοβοήθειας με σκοπό την 
καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης 
στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης ή τα 
ασφάλιστρα συμβολαίων που 
συνάπτονται από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας σε τιμές αγοράς.

Εναλλακτικά, οι χρηματοδοτικές 
συνεισφορές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως μετοχικό κεφάλαιο 
ταμείων αλληλοβοήθειας σε ποσοστό που 
δεν υπερβαίνει το 65% των εισφορών που 
καταβάλλουν οι γεωργοί.

Or. it

Τροπολογία 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
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αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) μπορούν να αφορούν μόνο τα 
ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων που 
συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας με 
σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης.

αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) μπορούν να αφορούν μόνο τα 
ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας στους γεωργούς ως 
χρηματική αποζημίωση ή μερίδιο του 
κόστους ασφαλιστηρίων συμβολαίων που 
μπορούν να συνάπτονται από γεωργούς.
Επιπλέον, η χρηματοδοτική συνεισφορά 
μπορεί να αφορά το επιτόκιο εμπορικών 
δανείων που συνάπτει το ταμείο 
αλληλοβοήθειας με σκοπό την καταβολή 
της χρηματικής αποζημίωσης στους 
γεωργούς σε περίπτωση κρίσης ή τα 
ασφάλιστρα συμβολαίων που 
συνάπτονται από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας. Εναλλακτικά, οι 
χρηματοδοτικές συνεισφορές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως μετοχικό κεφάλαιο 
ταμείων αλληλοβοήθειας σε ποσοστό που 
δεν υπερβαίνει το 65% των εισφορών που 
καταβάλλουν οι γεωργοί.

Or. it

Τροπολογία 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) μπορούν να αφορούν μόνο τα 
ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων που 
συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας με 
σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης.

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) χορηγούνται μόνο για 
ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν 
την απώλεια εισοδήματος που αναφέρει η 
παράγραφος 1 ή, εναλλακτικά, μπορούν 
να αφορούν μόνο τα ποσά που 
καταβάλλονται από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων που 
συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας με 
σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
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αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης.

Or. it

Τροπολογία 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) μπορούν να αφορούν μόνο τα 
ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων που 
συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας με 
σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης.

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) μπορούν να αφορούν μόνο τα 
ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας ή τα ασφάλιστρα ως 
χρηματική αποζημίωση στους γεωργούς.
Επιπλέον, η χρηματοδοτική συνεισφορά 
μπορεί να αφορά το επιτόκιο εμπορικών 
δανείων που συνάπτει το ταμείο 
αλληλοβοήθειας με σκοπό την καταβολή 
της χρηματικής αποζημίωσης στους 
γεωργούς σε περίπτωση κρίσης.

Or. es

Τροπολογία 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) μπορούν να αφορούν μόνο τα 
ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων που

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) μπορούν να αφορούν μόνο τα 
ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς, στους 
συνεταιρισμούς και στις οργανώσεις 
παραγωγών. Επιπλέον, η χρηματοδοτική 
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συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας με 
σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης.

συνεισφορά μπορεί να αφορά το επιτόκιο 
εμπορικών δανείων που συνάπτει το 
ταμείο αλληλοβοήθειας με σκοπό την 
καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης 
στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης.

Or. pt

Τροπολογία 1655
Giancarlo Scottà, 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
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να λάβει 
τη μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
στις ενισχύσεις των γεωργών στο πλαίσιο 
του ταμείου αλληλοβοήθειας. Τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν κανόνες που διέπουν τις 
εισφορές των γεωργών στο ταμείο.

Or. it

Τροπολογία 1656
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά 
από δημόσιους πόρους στο αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο.

διαγράφεται

Or. it



AM\909514EL.doc 139/185 PE494.480v01-00

EL

Τροπολογία 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά 
από δημόσιους πόρους στο αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 1658
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά 
από δημόσιους πόρους στο αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες που 
διέπουν τις εισφορές των γεωργών στο 
ταμείο.

Or. it

Τροπολογία 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά 
από δημόσιους πόρους στο αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο.

Είναι δυνατή η μερική συνεισφορά από 
δημόσιους πόρους στο αρχικό μετοχικό 
κεφάλαιο.

Or. en
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Τροπολογία 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά 
από δημόσιους πόρους στο αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο.

Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά 
από δημόσιους πόρους στο αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο του ταμείου 
αλληλοβοήθειας.

Or. it

Τροπολογία 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους πρέπει να αναγνωρίζει επίσημα 
κάθε σημαντική μείωση εισοδήματος των 
γεωργών ως τέτοια. Όπου κρίνεται 
σκόπιμο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν εκ των προτέρων κριτήρια, 
βάσει των οποίων θεωρείται ότι μπορεί 
να χορηγηθεί η εν λόγω αναγνώριση. Οι 
ασφαλιστικές αποζημιώσεις δεν 
εξαρτώνται από, ούτε προσδιορίζουν, τον 
τύπο ή την ποσότητα της μελλοντικής 
παραγωγής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο για το εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος προστίθεται η ασφάλιση και οι όροι
ασφαλιστικών αποζημιώσεων, σύμφωνα με την τροπολογία επί του άρθρου 37.
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Τροπολογία 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο 
ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτημα 
Ι.

5. Η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους
μέλους πρέπει να αναγνωρίζει επίσημα
κάθε σημαντική μείωση εισοδήματος των
γεωργών ως τέτοια.

Or. es

Τροπολογία 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν εκ των προτέρων 
κριτήρια, βάσει των οποίων θεωρείται ότι 
έχει χορηγηθεί η εν λόγω αναγνώριση.

Or. es

Τροπολογία 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις δεν 
εξαρτώνται από, ούτε προσδιορίζουν, τον 
τύπο ή την ποσότητα της μελλοντικής 
παραγωγής.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί η ασφάλιση και οι όροι ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

Τροπολογία 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41 διαγράφεται
Κανόνες για την εφαρμογή των μέτρων
Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες για την εφαρμογή των 
μέτρων της παρούσας ενότητας σχετικά 
με:
(α) τις διαδικασίες επιλογής των αρχών ή 
των φορέων που παρέχουν γεωργικές και 
δασοκομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή υπηρεσίες 
αντικατάστασης στη γεωργική 
εκμετάλλευση, καθώς και σχετικά με την 
προοδευτική μείωση των ενισχύσεων στο 
πλαίσιο του μέτρου παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών που 
προβλέπεται στο άρθρο 16·
(β) την αξιολόγηση από το κράτος μέλος 
της προόδου του επιχειρηματικού 
σχεδίου, των επιλογών ενίσχυσης, καθώς 
και των λεπτομερειών πρόσβασης σε 
άλλα μέτρα για νέους γεωργούς στο 
πλαίσιο του μέτρου ανάπτυξης γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που 
προβλέπεται στο άρθρο 20·
(γ) τον διαχωρισμό από άλλα μέτρα, τη 
μετατροπή σε μονάδες διαφορετικές από 
εκείνες που χρησιμοποιούνται στο 
παράρτημα Ι, τον υπολογισμό του 
κόστους συναλλαγής και τη μετατροπή ή 
προσαρμογή των δεσμεύσεων στο πλαίαιο 
του μέτρου για τη γεωργία, το περιβάλλον 
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και το κλίμα που προβλέπεται στο άρθρο 
29, το μέτρο για τη βιολογική γεωργία που 
προβλέπεται στο άρθρο 30 και το μέτρο 
για τις δασοπεριβαλλοντικές υπηρεσίες 
και τη διατήρηση των δασών που 
προβλέπεται στο άρθρο 35·
(δ) τη δυνατότητα χρήσης των συνήθων 
υποθέσεων για την απώλεια εισοδήματος 
στο πλαίσιο των μέτρων των άρθρων 29, 
30, 31, 32, 34 και 35 και τα κριτήρια για 
τον υπολογισμό της·
(ε) τον υπολογισμό του ποσού της 
στήριξης όταν μια πράξη είναι επιλέξιμη 
για στήριξη στο πλαίσιο περισσότερων 
του ενός μέτρων.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 91.

Or. en

Τροπολογία 1666
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41 διαγράφεται
Κανόνες για την εφαρμογή των μέτρων
Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κανόνες για την εφαρμογή των 
μέτρων της παρούσας ενότητας σχετικά 
με:
α) τις διαδικασίες επιλογής των αρχών ή 
των φορέων που παρέχουν γεωργικές και 
δασοκομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή υπηρεσίες 
αντικατάστασης στη γεωργική 
εκμετάλλευση, καθώς και σχετικά με την 
προοδευτική μείωση των ενισχύσεων στο 
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πλαίσιο του μέτρου παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών που 
προβλέπεται στο άρθρο 16·
(β) την αξιολόγηση από το κράτος μέλος 
της προόδου του επιχειρηματικού 
σχεδίου, των επιλογών ενίσχυσης, καθώς 
και των λεπτομερειών πρόσβασης σε 
άλλα μέτρα για νέους γεωργούς στο 
πλαίσιο του μέτρου ανάπτυξης γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που 
προβλέπεται στο άρθρο 20·
(γ) τον διαχωρισμό από άλλα μέτρα, τη 
μετατροπή σε μονάδες διαφορετικές από 
εκείνες που χρησιμοποιούνται στο 
παράρτημα Ι, τον υπολογισμό του 
κόστους συναλλαγής και τη μετατροπή ή 
προσαρμογή των δεσμεύσεων στο πλαίαιο 
του μέτρου για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα που προβλέπεται στο άρθρο 
29, το μέτρο για τη βιολογική γεωργία που 
προβλέπεται στο άρθρο 30 και το μέτρο 
για τις δασοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές υπηρεσίες και τη διατήρηση 
των δασών που προβλέπεται στο άρθρο 
35·
(δ) τη δυνατότητα χρήσης των συνήθων 
υποθέσεων για την απώλεια εισοδήματος 
στο πλαίσιο των μέτρων των άρθρων 29, 
έως 32, 34 και 35 και τα κριτήρια για τον 
υπολογισμό της·
(ε) τον υπολογισμό του ποσού της 
στήριξης όταν μια πράξη είναι επιλέξιμη 
για στήριξη στο πλαίσιο περισσότερων 
του ενός μέτρων.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 91.

Or. it

Τροπολογία 1667
Hans-Peter Mayer



AM\909514EL.doc 145/185 PE494.480v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την αξιολόγηση από το κράτος μέλος 
της προόδου του επιχειρηματικού σχεδίου, 
των επιλογών ενίσχυσης, καθώς και των 
λεπτομερειών πρόσβασης σε άλλα μέτρα 
για νέους γεωργούς στο πλαίσιο του 
μέτρου ανάπτυξης γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που 
προβλέπεται στο άρθρο 20·

(β) την αξιολόγηση από το κράτος μέλος 
της προόδου του επιχειρηματικού σχεδίου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για την πρόσβαση σε άλλα μέτρα δεν αποτελεί αμιγώς τεχνική απόφαση.

Τροπολογία 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τον διαχωρισμό από άλλα μέτρα, τη 
μετατροπή σε μονάδες διαφορετικές από 
εκείνες που χρησιμοποιούνται στο 
παράρτημα Ι, τον υπολογισμό του κόστους 
συναλλαγής και τη μετατροπή ή 
προσαρμογή των δεσμεύσεων στο πλαίαιο
του μέτρου για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα που προβλέπεται στο άρθρο 
29, το μέτρο για τη βιολογική γεωργία που 
προβλέπεται στο άρθρο 30 και το μέτρο 
για τις δασοπεριβαλλοντικές υπηρεσίες και 
τη διατήρηση των δασών που προβλέπεται 
στο άρθρο 35·

(γ) τον διαχωρισμό από άλλα μέτρα, τη 
μετατροπή σε μονάδες διαφορετικές από 
εκείνες που χρησιμοποιούνται στο 
παράρτημα Ι, τον υπολογισμό του κόστους 
συναλλαγής και τη μετατροπή ή 
προσαρμογή των δεσμεύσεων στο πλαίσιο
του μέτρου για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα που προβλέπεται στο άρθρο 
29, το μέτρο για τη βιολογική γεωργία που 
προβλέπεται στο άρθρο 30, το μέτρο για 
την καλή διαβίωση των ζώων που 
αναφέρεται στο άρθρο 34 και το μέτρο για 
τις δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές
υπηρεσίες και τη διατήρηση των δασών 
που προβλέπεται στο άρθρο 35·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 34 αναφέρει επίσης το κόστος συναλλαγής και πρέπει να συμπεριληφθεί στο παρόν 
άρθρο παράλληλα με το κόστος συναλλαγής των άλλων μέτρων.

Τροπολογία 1669
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41 α
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 για τις επιλογές ενίσχυσης, 
καθώς και τις λεπτομέρειες πρόσβασης 
σε άλλα μέτρα για νέους γεωργούς στο 
πλαίσιο του μέτρου ανάπτυξης γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που 
προβλέπεται στο άρθρο 20.

Or. de

Τροπολογία 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 30 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] οι 
ομάδες τοπικής δράσης μπορούν επίσης να 
εκτελούν επιπλέον καθήκοντα που τους 
έχουν ανατεθεί από τη διαχειριστική αρχή 
ή/και τον οργανισμό πληρωμών.

1. Εκτός από τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 30 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] οι 
ομάδες τοπικής δράσης μπορούν επίσης:

(α) να εκτελούν επιπλέον καθήκοντα που 
τους έχουν ανατεθεί από τη διαχειριστική 
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αρχή ή/και τον οργανισμό πληρωμών, ή
(β) να εκτελούν, μόνες ή από κοινού με 
εταίρους, επιχειρήσεις με ευρεία εδαφική 
διάσταση που αποκαλούνται "σχέδιο-
ομπρέλα" στο πλαίσιο της στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης.

Or. enΑιτιολόγηση

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

Τροπολογία 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 30 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] οι 
ομάδες τοπικής δράσης μπορούν επίσης να 
εκτελούν επιπλέον καθήκοντα που τους 
έχουν ανατεθεί από τη διαχειριστική αρχή 
ή/και τον οργανισμό πληρωμών.

1. Εκτός από τα καθήκοντα που
αναφέρονται στο άρθρο 30 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] οι 
ομάδες τοπικής δράσης μπορούν επίσης να 
εκτελούν επιπλέον καθήκοντα που τους 
έχουν ανατεθεί από τη διαχειριστική αρχή 
ή/και τον οργανισμό πληρωμών, εκτός των 
καθηκόντων που συνδέονται άμεσα με τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα διάφορα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που απευθύνονται στους ιδιοκτήτες των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων πρέπει να καθορίζονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και δεν πρέπει να 
ανατίθενται στις ομάδες τοπικής δράσης.
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Τροπολογία 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ομάδες τοπικής δράσης μπορούν να 
ζητήσουν την πληρωμή προκαταβολής από 
τον αρμόδιο οργανισμό πληρωμών εάν η 
δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Το ποσό 
της προκαταβολής δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 50 % της δημόσιας 
ενίσχυσης σε σχέση με τις δαπάνες 
λειτουργίας και οργάνωσης.

2. Οι ομάδες τοπικής δράσης μπορούν να 
ζητήσουν την πληρωμή προκαταβολής από 
τον αρμόδιο οργανισμό πληρωμών εάν η 
δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Το ποσό 
της προκαταβολής δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 80 % της δημόσιας 
ενίσχυσης σε σχέση με τις δαπάνες 
λειτουργίας και οργάνωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές ομάδες δράσης, 
προτείνουμε την άυξσηη του ποσού των προκαταβολών στο 80%.

Τροπολογία 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) δημιουργία ικανοτήτων, κατάρτιση και 
δικτύωση με σκοπό την προετοιμασία και 
την υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης.

(β) δημιουργία ικανοτήτων, κατάρτιση και 
δικτύωση με σκοπό την προετοιμασία και 
την υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης με την πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων.

Or. en



AM\909514EL.doc 149/185 PE494.480v01-00

EL

Τροπολογία 1674
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) προώθηση μέτρων για την ανάπτυξη 
εναλλακτικών στην ανθρώπινη διατροφή, 
εκστρατειών εκπαίδευσης και 
συμμετοχής στη διαφύλαξη της δημόσιας 
υγείας, δραστηριοτήτων για τη 
διατροφική αυτάρκεια και μέτρων που 
αφορούν την ποιότητα των τροφίμων και 
την προστασία των ζώων.

Or. en

Τροπολογία 1675
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) δράσεις που προάγουν την τοπική 
συμμετοχή στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση βελτιωμένης ιατρικής 
περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και άλλων τομέων 
τοπικών δημοσίων υπηρεσιών

Or. en

Τροπολογία 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α) (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) η προπαρασκευαστική στήριξη που 
αναφέρεται στο στοιχείο β) μπορεί να 
λάβει τη μορφή προκαταβολής έως του 
100% της δημόσιας συνεισφοράς, εάν η 
δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο 
πρόγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η προσθήκη μιας νέας παραγράφου που εισάγει κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν την 
πληρωμή προκαταβολής έως και 100% για την υλοποίηση ενός σχεδίου-ομπρέλας. Πρόκειται 
για σχέδια στα οποία συμμετέχουν άμεσα εταίροι που δεν αιτούνται στήριξη μεμονωμένα, λόγω 
χρηματοδοτικών περιορισμών. Στο πλαίσιο ενός σχεδίου-ομπρέλας, μια ομάδα τοπικής δράσης 
θα μπορούσε να μεταβιβάσει χρηματοδοτικά μέσα στους εταίρους της προκαταβολικώς.

Τροπολογία 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) φορείς που επιδιώκουν 
αναπτυξιακούς στόχους οι οποίοι 
συνάδουν με τις προτεραιότητες που 
τίθενται στο άρθρο 5 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. es

Τροπολογία 1678
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
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που δεν επιλέγονται 
έργα συνεργασίας από τις ομάδες τοπικής 
δράσης, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα 
σύστημα συνεχούς εφαρμογής έργων 
συνεργασίας.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα σύστημα 
συνεχούς εφαρμογής έργων συνεργασίας.

Or. it

Τροπολογία 1679
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που δεν επιλέγονται 
έργα συνεργασίας από τις ομάδες τοπικής
δράσης, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα 
σύστημα συνεχούς εφαρμογής έργων 
συνεργασίας.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα σύστημα 
συνεχούς εφαρμογής έργων συνεργασίας.

Or. it

Τροπολογία 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που δεν επιλέγονται έργα 
συνεργασίας από τις ομάδες τοπικής 
δράσης, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα 
σύστημα συνεχούς εφαρμογής έργων 
συνεργασίας.

Στις περιπτώσεις που δεν επιλέγονται έργα 
συνεργασίας από τις ομάδες τοπικής 
δράσης, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα 
σύστημα εφαρμογής έργων συνεργασίας, 
τηρώντας τις προθεσμίες που ορίζει η 
Επιτροπή εν προκειμένω.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Προτείνεται ο ορισμός ενιαίας προθεσμίας, που θα είναι κοινή για όλη την ΕΕ, για τις 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών για έργα διακρατικής συνεργασίας, διοτί εάν δεν 
προβλέπεται κοινή προθεσμία, η περάτωση τέτοιου είδους έργων είναι σχεδόν αδύνατη. 

Τροπολογία 1681
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δαπάνες οργάνωσης της περιοχής που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο δ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] είναι 
δαπάνες για την κάλυψη δράσεων 
ενημέρωσης για τη στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης, καθώς και των καθηκόντων 
ανάπτυξης έργου.

2. Οι δαπάνες οργάνωσης της περιοχής που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο δ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] είναι 
δαπάνες που δημιουργούνται για τη 
διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ των 
ενδιαφερομένων μερών, για την
ενημέρωση για τη στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης και την προώθηση αυτής και 
για τη στήριξη δυνητικών δικαιούχων για 
την ανάπτυξη έργων και την 
προπαρασκευή αιτήσεων.

Or. en

Τροπολογία 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δαπάνες οργάνωσης της περιοχής που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο δ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] είναι 
δαπάνες για την κάλυψη δράσεων 
ενημέρωσης για τη στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης, καθώς και των καθηκόντων 
ανάπτυξης έργου.

2. Οι δαπάνες οργάνωσης της περιοχής που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο δ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] είναι 
δαπάνες που δημιουργούνται για τη 
διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ των 
ενδιαφερομένων μερών, για την
ενημέρωση για τη στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης και την προώθηση αυτής και 
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για τη στήριξη δυνητικών δικαιούχων για 
την ανάπτυξη έργων και την 
προπαρασκευή αιτήσεων.

Or. en

Τροπολογία 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δαπάνες οργάνωσης της περιοχής που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο δ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] είναι 
δαπάνες για την κάλυψη δράσεων 
ενημέρωσης για τη στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης, καθώς και των καθηκόντων 
ανάπτυξης έργου.

2. Οι δαπάνες οργάνωσης της περιοχής που
αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο δ) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] είναι 
δαπάνες για την κάλυψη των δράσεων που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 30, 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. [ΚΣΠ/2012], των δράσεων
ενημέρωσης για τη στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης, καθώς και των καθηκόντων 
ανάπτυξης έργου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] καθορίζει τις 
υποχρεωτικές δράσεις που πρέπει να αναπτύξουν οι ομάδες τοπικής δράσης. Για το λόγο αυτό, 
πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι πόροι που μπορούν χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση 
των εν λόγω δράσεων. 

Τροπολογία 1684
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να είναι επιλέξιμες για στήριξη από 
το ΕΓΤΑΑ πριν από τις επενδυτικές 

διαγράφεται
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πράξεις προηγείται αξιολόγηση των 
αναμενόμενων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη για αυτό το είδος 
επένδυσης νομοθεσία, εάν η επένδυση 
είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

Or. it

Τροπολογία 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να είναι επιλέξιμες για στήριξη από 
το ΕΓΤΑΑ πριν από τις επενδυτικές 
πράξεις προηγείται αξιολόγηση των 
αναμενόμενων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη για αυτό το είδος 
επένδυσης νομοθεσία, εάν η επένδυση 
είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η διαγραφή των διατάξεων που απαιτούν την εκπόνηση αξιολόγησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλες τις δράσεις. Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι οι 
αξιολογήσεις αυτές πρέπει να εκπονούνται μόνο για τις επενδύσεις για τις οποίες αυτές είναι 
απαραίτητες δυνάμει των εφαρμοστέων κανόνων.

Τροπολογία 1686
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
Άρθρο 46 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να είναι επιλέξιμες για στήριξη από 
το ΕΓΤΑΑ πριν από τις επενδυτικές 
πράξεις προηγείται αξιολόγηση των
αναμενόμενων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη για αυτό το είδος 
επένδυσης νομοθεσία, εάν η επένδυση 
είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να είναι επιλέξιμες για στήριξη από 
το ΕΓΤΑΑ πριν από τις επενδυτικές 
πράξεις προηγείται αξιολόγηση των 
αναμενόμενων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη για αυτό το είδος 
επένδυσης νομοθεσία, εάν η επένδυση 
είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1688
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να είναι επιλέξιμες για στήριξη από 1. Για να είναι επιλέξιμες για στήριξη από 
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το ΕΓΤΑΑ πριν από τις επενδυτικές 
πράξεις προηγείται αξιολόγηση των 
αναμενόμενων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
για αυτό το είδος επένδυσης νομοθεσία, 
εάν η επένδυση είναι πιθανό να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

το ΕΓΤΑΑ πριν από τις επενδυτικές 
πράξεις προηγείται αξιολόγηση των 
αναμενόμενων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
για αυτό το είδος επένδυσης νομοθεσία, 
εάν η επένδυση είναι πιθανό να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Προωθούνται αποκλειστικά επενδύσεις 
με ουσιαστική συμβολή στην προστασία 
του περιβάλλοντος, του κλίματος και των 
ζώων και προχωρούν πολύ πιο πέρα από 
όσα προβλέπουν οι νομικές διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να είναι επιλέξιμες για στήριξη από 
το ΕΓΤΑΑ πριν από τις επενδυτικές 
πράξεις προηγείται αξιολόγηση των 
αναμενόμενων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
για αυτό το είδος επένδυσης νομοθεσία, 
εάν η επένδυση είναι πιθανό να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

1. Για να είναι επιλέξιμες για στήριξη από 
το ΕΓΤΑΑ πριν από τις επενδυτικές 
πράξεις προηγείται αξιολόγηση των 
αναμενόμενων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
για αυτό το είδος επένδυσης νομοθεσία, 
εάν η επένδυση είναι πιθανό να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δεν 
χορηγείται στήριξη για επενδύσεις σε 
συστήματα εκτροφής που ενδέχεται να 
έχουν δυσμενή επίδραση στην καλή 
διαβίωση των ζώων.

Or. en

Τροπολογία 1690
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να είναι επιλέξιμες για στήριξη από 
το ΕΓΤΑΑ πριν από τις επενδυτικές 
πράξεις προηγείται αξιολόγηση των 
αναμενόμενων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
για αυτό το είδος επένδυσης νομοθεσία, 
εάν η επένδυση είναι πιθανό να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

1. Για να είναι επιλέξιμες για στήριξη από 
το ΕΓΤΑΑ πριν από τις επενδυτικές 
πράξεις προηγείται αξιολόγηση των 
αναμενόμενων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
για αυτό το είδος επένδυσης νομοθεσία, 
εάν η επένδυση είναι πιθανό να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα 
κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα σε 
επενδύσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά 
τις επιδόσεις των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων σε σχέση με το 
περιβάλλον, το κλίμα και την καλή 
διαβίωση των ζώων, οι οποίες 
συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της ροής 
εισοδήματος των γεωργών και στις 
οποίες ομάδες γεωργών , επιχειρήσεις και 
ενώσεις και δίκτυα αγροτικής ανάπτυξης 
συμμετέχουν σε κοινές δράσεις και 
επενδύσεις.

Or. en

Τροπολογία 1691
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) στην κατασκευή, απόκτηση, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, ή βελτίωση ακίνητης
περιουσίας·

(α) στην κατασκευή, απόκτηση, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, ή βελτίωση ακίνητης
περιουσίας, δίνοντας προτεραιότητα σε 
εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας και 
υλικά κατασκευής φιλικά προς το 
περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 1692
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στην αγορά ή στη χρηματοδοτική 
μίσθωση με δυνατότητα αγοράς νέων
μηχανημάτων και εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την 
αγοραστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου·

(β) στην αγορά ή στη χρηματοδοτική 
μίσθωση με δυνατότητα αγοράς 
μηχανημάτων και εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την 
αγοραστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου· οι επενδύσεις αυτές πρέπει να 
συνυπολογίζουν τα βέλτιστα πρότυπα 
ενεργειακής απόδοσης και πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της 
κλιματικής αλλαγής, της εξάλειψης της 
βιοποικιλότητας και της μείωσης της 
γονιμότητας του εδάφους·

Or. en

Τροπολογία 1693
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στην αγορά ή στη χρηματοδοτική 
μίσθωση με δυνατότητα αγοράς νέων
μηχανημάτων και εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την 
αγοραστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου·

(β) στην αγορά ή στη χρηματοδοτική 
μίσθωση με δυνατότητα αγοράς 
μηχανημάτων και εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την 
αγοραστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου·

Or. fr
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Τροπολογία 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) στην αγορά συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για τη διευκόλυνση βιώσιμων 
και οικονομικά αποδοτικών μεθόδων 
παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 1695
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) στην αγορά συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για τη διευκόλυνση βιώσιμων 
και οικονομικά αποδοτικών μεθόδων 
παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advise 
should therefore be  equally eligible for EAFRD support investment operations as this will  
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

Τροπολογία 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) στο κόστος της αγοράς 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη 
διευκόλυνση βιώσιμων και οικονομικά 
αποδοτικών μεθόδων παραγωγής.

Or. es

Τροπολογία 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
πρόσβαση κατά προτεραιότητα σε 
επενδυτικά κίνητρα και 20% υψηλότερες 
εισφορές στη χρηματοδότηση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων οι οποίες μετατρέπονται 
σε παραγωγικές μονάδες μεγαλύτερης 
κλίμακας μέσω αναδασμού των 
γεωργικών εκτάσεων.

Or. it

Τροπολογία 1698
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίου ή 
ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, 
επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται μόνο οι 
επενδύσεις που εξασφαλίζουν ότι 
τουλάχιστον το 50% των ενεργειακών 
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αναγκών του κτιρίου θα καλύπτεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 1699
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, 
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 

διαγράφεται
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Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, 
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Or. pt

Τροπολογία 1701
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, 
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, 
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

3. Σε περίπτωση άρδευσης, θεωρούνται 
επιλέξιμες μόνο οι επενδύσεις που
υλοποιούνται σε περιοχές για τις οποίες 
εφαρμόζονται σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού, σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ, ή σχετικά 
προγράμματα μέτρων, και αυτά συνάδουν 
με τους περιβαλλοντικούς τους στόχους.
Για επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης ή στην επέκταση των 
υφιστάμενων, απαιτείται ανεξάρτητη 
περιβαλλοντική ανάλυση, η οποία 
αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη επένδυση 
είναι βιώσιμη και δεν έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Or. de

Τροπολογία 1703
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, 
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

3. Σε περίπτωση άρδευσης, επιλέξιμες 
δαπάνες θεωρούνται μόνο οι επενδύσεις 
που υλοποιούνται σε περιοχές για τις 
οποίες εφαρμόζονται σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού, σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ, ή σχετικά 
προγράμματα μέτρων, και αυτά συνάδουν 
με τους περιβαλλοντικούς τους στόχους.
Για επενδύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα 
την επέκταση της αρδευόμενης έκτασης, 
απαιτείται επίσης ανεξάρτητη 
περιβαλλοντική ανάλυση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υφίσταται διάκριση μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών, αλλά πρέπει να 
παρέχεται ένα πλαίσιο για όλα τα κράτη μέλη, το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις στην 
άρδευση δεν επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους. Το πλαίσιο αυτό πρέπει 
να είναι αυστηρότερο στην περίπτωση όπου οι επενδύσεις έχουν ως αποτέλεσμα την επέκταση 
της αρδευόμενης έκτασης, ούτως ώστε να συνυπολογίζεται ο αυξημένος κίνδυνος. Η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθορίζει ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο 
αυτό.

Τροπολογία 1704
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, 
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

3. Σε περίπτωση άρδευσης, επιλέξιμες 
δαπάνες θεωρούνται μόνο οι επενδύσεις 
που υλοποιούνται σε περιοχές για τις 
οποίες εφαρμόζονται σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού, σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ, ή σχετικά 
προγράμματα μέτρων, και αυτά συνάδουν 
με τους περιβαλλοντικούς τους στόχους.
Για επενδύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα 
την επέκταση της αρδευόμενης έκτασης, 
απαιτείται επίσης ανεξάρτητη 
περιβαλλοντική ανάλυση.

Or. en

Τροπολογία 1705
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
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επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, 
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

επενδύσεις που πληρούν τους ακόλουθους 
όρους θεωρούνται επιλέξιμες :

(α) Έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής, 
όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ,  για την περιοχή στην οποία 
πραγματοποιείται η επένδυση, καθώς και 
σε άλλους τομείς, το περιβάλλον των 
οποίων μπορεί να επηρεαστούν από τις 
επενδύσεις. Το σχέδιο διαχείρισης 
λεκάνης απορροής πρέπει να συνοδεύεται 
από πρόγραμμα μέτρων με το οποίο 
οφείλουν να συμβαδίζουν οι επενδύσεις.
(β) Θα πρέπει να υπάρχουν ή να 
εγκατασταθούν ως μέρος της επένδυσης 
μετρητές νερού για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης νερού σε επίπεδο διαρκών 
επενδύσεων. 
(γ) στην περίπτωση των βελτιώσεων στο 
υφιστάμενο σύστημα άρδευσης, μια 
επένδυση επιτρέπεται μόνον εφόσον:
(i) συνεπάγεται αύξηση της 
αποτελεσματικότητας της χρήσης του 
ύδατος τουλάχιστον κατά 20%·
(ii) όπου οι επενδύσεις επηρεάζουν τα 
υδάτινα συστήματα των οποίων η 
κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως 
λιγότερο από καλή στο  σχέδιο 
διαχείρισης της συγκεκριμένης λεκάνης 
απορροής για λόγους που σχετίζονται με 
την ποσότητα του νερού, εξασφαλίζουν 
μείωση τουλάχιστον κατά 20% της 
κατανάλωσης νερού σε μεμονωμένες 
εκμεταλλεύσεις.
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Οι επενδύσεις που αφορούν τους 
ταμιευτήρες νερού υποκατάστασης που 
επιτρέπουν την αντικατάσταση μιας 
δειγματοληψίας σε χαμηλή ροή  είναι 
επιλέξιμες χωρίς ειδικούς όρους.
δ) Οι επενδύσεις που συνδέονται νε την 
επέκταση των υδατικών δικτύων 
επιτρέπονται μόνο εφόσον:
(i) το ύδωρ χρησιμοποιείται για 
γεωργικούς σκοπούς· και
(ii) οι επενδύσεις επηρεάζουν τα υδάτινα 
συστήματα των οποίων η κατάσταση έχει 
χαρακτηριστεί ως λιγότερο από καλή στο 
σχετικό σχέδιο διαχείρισης της 
συγκεκριμένης λεκάνης απορροής για 
λόγους που σχετίζονται με την ποσότητα 
του νερού.

Or. fr

Τροπολογία 1706
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, 
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που πληρούν τους ακόλουθους 
όρους θεωρούνται επιλέξιμες :

α) Έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής, 
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όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ,  για την περιοχή στην οποία 
πραγματοποιείται η επένδυση, καθώς και 
σε άλλους τομείς, το περιβάλλον των 
οποίων μπορεί να επηρεαστούν από τις 
επενδύσεις. Το σχέδιο διαχείρισης 
λεκάνης απορροής πρέπει να συνοδεύεται 
από πρόγραμμα μέτρων με το οποίο 
οφείλουν να συμβαδίζουν οι επενδύσεις.
(β) Θα πρέπει να υπάρχουν ή να 
εγκατασταθούν ως μέρος της επένδυσης 
μετρητές νερού για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης νερού σε επίπεδο διαρκών 
επενδύσεων. 
(γ) Στην περίπτωση των βελτιώσεων στο 
υφιστάμενο σύστημα άρδευσης, μια 
επένδυση επιτρέπεται μόνον εφόσον:
(i) συνεπάγεται αύξηση της 
αποτελεσματικότητας της χρήσης του 
ύδατος τουλάχιστον κατά 25%·
(ii) όπου οι επενδύσεις επηρεάζουν τα 
υδάτινα συστήματα των οποίων η 
κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως 
λιγότερο από καλή στο  σχέδιο 
διαχείρισης της συγκεκριμένης λεκάνης 
απορροής για λόγους που σχετίζονται με 
την ποσότητα του νερού, εξασφαλίζουν 
μείωση τουλάχιστον κατά 20% της 
κατανάλωσης νερού σε μεμονωμένες 
εκμεταλλεύσεις.
(iii) Οι επενδύσεις που αφορούν τους 
ταμιευτήρες νερού υποκατάστασης που 
επιτρέπουν την αντικατάσταση μιας 
δειγματοληψίας σε χαμηλή ροή, δεν 
υπόκεινται στις δύο απαιτήσεις που 
ορίζουν τα σημεία (i) (ii) 
δ) Οι επενδύσεις που συνδέονται νε την 
επέκταση των υδατικών δικτύων 
επιτρέπονται μόνο εφόσον: (i) το ύδωρ 
χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς
(ii) οι επενδύσεις δεν επηρεάζουν τα 
υδάτινα συστήματα των οποίων η 
κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως 
λιγότερο από καλή στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης της συγκεκριμένης λεκάνης 
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για λόγους που σχετίζονται με την 
ποσότητα του νερού· και
(iii) μια ανεξάρτητη μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αποδεικνύει ότι δεν θα υπάρξουν 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις της 
επένδυσης στο περιβάλλον

Or. fr

Τροπολογία 1707
Alyn Smith
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, στα 
κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, αποδεικνύεται 
ότι η συγκεκριμένη επένδυση είναι 
βιώσιμη και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

3. Σε περίπτωση άρδευσης,

(α) Για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, 
για τον εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και 
μεταφοράς, μόνο οι επενδύσεις με 
αποτέλεσμα τη μείωση της προηγούμενης 
κατανάλωσης νερού τουλάχιστον κατά 
10% θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες· για 
τον εκσυγχρονισμό των εξοπλισμών και 
των πρακτικών άρδευσης των 
αγροτεμαχίων, μόνο οι επενδύσεις που 
οδηγούν σε μείωση της προηγούμενης 
κατανάλωσης νερού τουλάχιστον κατά 
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25 % θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες.
Κατά παρέκκλιση, στα κράτη μέλη που 
προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 
και μετά, οι επενδύσεις σε νέες 
εγκαταστάσεις άρδευσης μπορούν να 
θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, αποδεικνύεται 
ότι η συγκεκριμένη επένδυση είναι 
βιώσιμη και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

(β) επενδύσεις σε νέα συστήματα 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν ως 
επιλέξιμες δαπάνες όταν εντάσσονται σε 
μια περιφερειακή στρατηγική για την 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος 
και ως εκ τούτου βασιζόμενη μόνο στην 
επιλογή  συστημάτων και εξοπλισμών  
εξοικονόμησης νερού.

Or. fr

Τροπολογία 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, 
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

3. Σε περίπτωση υποδομών και άρδευσης, 
θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της 
αποδοτικής χρήσης νερού και ενέργειας 
στη γεωργία και στη βελτίωση της 
ασφάλειας της υδροδότησης της 
γεωργικής παραγωγής, καθώς και οι 
επενδύσεις σε νέες αρδευόμενες εκτάσεις 
στο πλαίσιο έργων δημοσίου συμφέροντος 
ή περιφερειακής πολιτικής, οι οποίες 
συμβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη και 
στην αποκατάσταση της εδαφικής 
ισορροπίας. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 90 όσον αφορά τον 
καθορισμό των ελάχιστων προτύπων για 
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τη χρήση νερού και την περιβαλλοντική 
απόδοση του αρδευτικού εξοπλισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ΕΓΤΑΑ πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις για άρδευση νέων εκτάσεων και ενίσχυση των 
υφιστάμενων. Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρησιμοποιούνται 
ανακυκλωμένα ύδατα από εγκαταστάσεις καθαρισμού υδάτων, γεγονός που δεν μειώνει μεν την 
κατανάλωση, αλλά είναι επωφελές για το περιβάλλον. Η περίπτωση αυτή πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνεται στο ΕΓΤΑΑ. Επιπλέον, πρέπει να περιλαμβάνεται η άρδευση που αποσκοπεί στη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, αποδεικνύεται 
ότι η συγκεκριμένη επένδυση είναι 
βιώσιμη και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

3. Σε περίπτωση υποδομών και άρδευσης,
θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της 
αποδοτικής χρήσης νερού και ενέργειας 
στη γεωργία και στη βελτίωση της 
ασφάλειας της υδροδότησης της 
γεωργικής παραγωγής, καθώς και οι
επενδύσεις σε νέες αρδευόμενες εκτάσεις 
στο πλαίσιο έργων δημοσίου συμφέροντος 
ή περιφερειακής πολιτικής, οι οποίες 
συμβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη και 
στην αποκατάσταση της εδαφικής 
ισορροπίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Or. es

Τροπολογία 1710
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, αποδεικνύεται 
ότι η συγκεκριμένη επένδυση είναι 
βιώσιμη και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

3. Σε περίπτωση υποδομών και άρδευσης,
θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της 
αποδοτικής χρήσης νερού και ενέργειας 
στη γεωργία, και στη βελτίωση της 
ασφάλειας της υδροδότησης της 
γεωργικής παραγωγής, καθώς και οι
επενδύσεις σε νέες αρδευόμενες εκτάσεις 
στο πλαίσιο έργων δημοσίου συμφέροντος 
ή περιφερειακής πολιτικής, οι οποίες 
συμβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη και 
στην αποκατάσταση της εδαφικής 
ισορροπίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Or. es

Τροπολογία 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, αποδεικνύεται 
ότι η συγκεκριμένη επένδυση είναι 
βιώσιμη και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις 

3. Σε περίπτωση υποδομών και άρδευσης,
θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της 
αποδοτικής χρήσης νερού και ενέργειας 
στη γεωργία και στη βελτίωση της 
ασφάλειας της υδροδότησης της 
γεωργικής παραγωγής, καθώς και οι
επενδύσεις σε νέες αρδευόμενες εκτάσεις 
στο πλαίσιο έργων δημοσίου συμφέροντος 
ή περιφερειακής πολιτικής, οι οποίες 
συμβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη και 
στην αποκατάσταση της εδαφικής 
ισορροπίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
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στο περιβάλλον. αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επενδύσεις σε νέες αρδευόμενες εκτάσεις, ιδίως για τις χώρες 
της νότιας Ευρώπης. Επιπλέον, το όριο του 25% για τη μείωση κατανάλωσης νερού θεωρείται 
πολύ υψηλό.

Τροπολογία 1712
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, 
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

3. Oι επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης είναι επιλέξιμες, εφόσον 
αποδεικνύεται ότι η επένδυση είναι 
βιώσιμη και σύμφωνη με την Οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα. Οι επενδύσεις για
τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων
συστημάτων είναι επιλέξιμες εάν
αποδεικνύεται βελτίωση στη χρήση του
ύδατος σύμφωνα με τις παραμέτρους που
ορίζονται από τα Εθνικά Προγράμματα
ορθολογικής χρήσης του ύδατος τα οποία 
εκπονούνται κατ'εφαρμογή της Οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα. 

Or. pt

Τροπολογία 1713
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, 
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

3. Σε περίπτωση άρδευσης, νέες
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για τη βιωσιμότητα της γεωργίας 
και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 
συστημάτων για τη βελτίωση της 
αποδοτικής χρήσης νερού, θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 90 για την θέσπιση ελάχιστων 
προτύπων σχετικά με την αποδοτικότητα 
στη χρήση νερού και την περιβαλλοντική 
απόδοση του αρδευτικού εξοπλισμού.

Or. it

Τροπολογία 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, 
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

3. Σε περίπτωση άρδευσης, νέες
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων 
συστημάτων για τη βελτίωση της 
αποδοτικής χρήσης νερού, θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Τα κράτη μέλη
ορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις για την 
αποδοτικότητα στη χρήση νερού και την 
περιβαλλοντική απόδοση του αρδευτικού 
εξοπλισμού.

Or. it
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Τροπολογία 1715
Giancarlo Scottà, 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
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, 
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

3. Σε περίπτωση άρδευσης, νέες
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για τη βιωσιμότητα της γεωργίας 
και των συστημάτων καλλιέργειας και/ή 
τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 
συστημάτων για τη βελτίωση της 
αποδοτικής χρήσης νερού, θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες.

Or. it

Τροπολογία 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, στα 
κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, αποδεικνύεται 

3. Σε περίπτωση άρδευσης, νέες
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων 
συστημάτων για τη βελτίωση της 
αποδοτικής χρήσης νερού και της 
προώθησης της επαναχρησιμοποίησης 
των λυμάτων, θεωρούνται επιλέξιμες 
δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, στα κράτη 
μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από 
το 2004 και μετά, οι επενδύσεις σε νέες 
εγκαταστάσεις άρδευσης μπορούν να 
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ότι η συγκεκριμένη επένδυση είναι 
βιώσιμη και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, αποδεικνύεται 
ότι η συγκεκριμένη επένδυση είναι 
βιώσιμη και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, στα 
κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, αποδεικνύεται 
ότι η συγκεκριμένη επένδυση είναι 
βιώσιμη και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

3. Σε περίπτωση άρδευσης, νέες
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων 
συστημάτων για τη βελτίωση της 
αποδοτικής χρήσης νερού, θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, στα 
κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, που 
εκπονείται εάν απαιτείται από τη 
νομοθεσία, αποδεικνύεται ότι η 
συγκεκριμένη επένδυση είναι βιώσιμη και 
δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας 32

Τροπολογία 1718
Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, στα 
κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, αποδεικνύεται 
ότι η συγκεκριμένη επένδυση είναι 
βιώσιμη και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25% θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες, καθώς και οι 
επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν θετικές 
συνέπειες για το περιβάλλον. Κατά 
παρέκκλιση, στα κράτη μέλη που 
προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004
και μετά, οι επενδύσεις σε νέες 
εγκαταστάσεις άρδευσης μπορούν να 
θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, αποδεικνύεται 
ότι η συγκεκριμένη επένδυση είναι 
βιώσιμη και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

Or. es

Τροπολογία 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, στα 
κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, αποδεικνύεται 
ότι η συγκεκριμένη επένδυση είναι 

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, στα 
κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά και στα 
κράτη μέλη της μεσογειακής λεκάνης, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες Για τις υποδομές 
πρέπει να εκπονείται περιβαλλοντική 
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βιώσιμη και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

ανάλυση η οποία να αποδεικνύει ότι η 
συγκεκριμένη επένδυση είναι βιώσιμη και 
δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.

Or. es

Αιτιολόγηση

Debe pedirse que todos los Estados miembros tengan acceso a las inversiones en nuevas 
instalaciones de riego cuando un análisis ambiental evidencie que la inversión es sostenible y 
no tiene ningún impacto ambiental negativo. Es necesario que esta medida se aplique no 
únicamente en aquellos Estados que se adhirieron a la Unión Europea a partir del 2004, sino 
en todos los Estados de la Unión.Las inversiones en modernización de regadíos deben 
continuar recibiendo financiación sin que deba justificarse un ahorro de agua de al menos el 
25%, y para las infraestructuras, sería suficiente pedir que la inversión no tenga impactos 
ambientales negativos.

Τροπολογία 1720
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Oι επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης είναι επιλέξιμες, εφόσον 
αποδεικνύεται ότι η επένδυση είναι 
βιώσιμη και σύμφωνη με την Οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα. Οι επενδύσεις για
τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων
συστημάτων είναι επιλέξιμες εάν
αποδεικνύεται βελτίωση στη χρήση του
ύδατος σύμφωνα με τις παραμέτρους που
ορίζονται από τα Εθνικά Προγράμματα
ορθολογικής χρήσης του ύδατος τα οποία 
εκπονούνται κατ'εφαρμογή της Οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα.

Or. pt

Τροπολογία 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τις γεωργικές επενδύσεις, η 
αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής, 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, ζώων, ετήσιων 
φυτών και φύτευσής τους δεν είναι 
επιλέξιμη για επενδυτική στήριξη.
Ωστόσο, σε περίπτωση αποκατάστασης 
γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που 
επλήγη από φυσικές καταστροφές, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 
στοιχείο β), οι δαπάνες αγοράς ζώων 
μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες 
δαπάνες.

4. Όσον αφορά τις γεωργικές επενδύσεις, η 
αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής, 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, ζώων, ετήσιων 
φυτών και φύτευσής τους δεν είναι 
επιλέξιμη για επενδυτική στήριξη.
Ωστόσο, σε περίπτωση αποκατάστασης 
γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που 
επλήγη από φυσικές καταστροφές ή 
δυσμενή κλιματικά συμβάντα, σύμφωνα 
με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β), 
οι δαπάνες αγοράς ζώων μπορούν να 
θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες.

Or. it

Τροπολογία 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δικαιούχοι επενδυτικής στήριξης 
μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή 
προκαταβολής ύψους μέχρι 50 % της 
δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με την 
επένδυση από τους αρμόδιους 
οργανισμούς πληρωμών, εάν η 
δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι δεν δικαιολογείται ο περιορισμός των προκαταβολών μόνο στην περίπτωση 
ρευστοποίησης των επενδύσεων. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η διαγραφή της παραγράφου 5 
και η προσθήκη στο άρθρο 70 διάταξης που να ορίζει ότι οι προκαταβολές καταβάλλονται λόγω 
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της υλοποίησης όλων των δράσεων που έγιναν δεκτές στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

Τροπολογία 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 σχετικά με τους όρους υπό 
τους οποίους άλλες δαπάνες που 
συνδέονται με συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, μεταχειρισμένο εξοπλισμό και 
απλές επενδύσεις αντικατάστασης μπορούν 
να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες.

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 σχετικά με τους όρους υπό 
τους οποίους άλλες δαπάνες που 
συνδέονται με συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, μεταχειρισμένο εξοπλισμό και 
απλές επενδύσεις αντικατάστασης μπορούν 
να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες, καθώς 
και σχετικά με τις προϋποθέσεις που 
πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα 
για την αύξηση της απόδοσης των 
συστημάτων άρδευσης, προκειμένου να 
θεωρούνται επιλέξιμες οι επενδύσεις στις 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή στην 
επέκταση αυτών.

Or. de

Τροπολογία 1724
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 σχετικά με τους όρους υπό 
τους οποίους άλλες δαπάνες που 
συνδέονται με συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, μεταχειρισμένο εξοπλισμό και 
απλές επενδύσεις αντικατάστασης μπορούν 
να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες.

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 σχετικά με τους όρους υπό 
τους οποίους άλλες δαπάνες που 
συνδέονται με συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, μεταχειρισμένο εξοπλισμό και 
απλές επενδύσεις αντικατάστασης μπορούν 
να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες, καθώς 
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και να θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα 
σχετικά με την αποδοτικότητα της 
χρήσης υδάτων στην περίπτωση των 
επενδύσεων σε υφιστάμενα αρδευτικά 
συστήματα ή επενδύσεων που έχουν ως 
αποτέλεσμα την επέκταση της 
αρδευόμενης έκτασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υφίσταται διάκριση μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών, αλλά πρέπει να 
παρέχεται ένα πλαίσιο για όλα τα κράτη μέλη, το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις στην 
άρδευση δεν επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους. Το πλαίσιο αυτό πρέπει 
να είναι αυστηρότερο στην περίπτωση όπου οι επενδύσεις έχουν ως αποτέλεσμα την επέκταση 
της αρδευόμενης έκτασης, ούτως ώστε να συνυπολογίζεται ο αυξημένος κίνδυνος. Η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθορίζει ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο 
αυτό.

Τροπολογία 1725
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 σχετικά με τους όρους υπό 
τους οποίους άλλες δαπάνες που 
συνδέονται με συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, μεταχειρισμένο εξοπλισμό και 
απλές επενδύσεις αντικατάστασης μπορούν 
να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες.

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 σχετικά με τους όρους υπό 
τους οποίους άλλες δαπάνες που 
συνδέονται με συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, μεταχειρισμένο εξοπλισμό και 
απλές επενδύσεις αντικατάστασης μπορούν 
να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες, καθώς 
και να θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα 
ασφάλειας σχετικά με την αποδοτικότητα 
της χρήσης υδάτων στην περίπτωση των 
επενδύσεων σε υφιστάμενα αρδευτικά 
συστήματα ή επενδύσεων που έχουν ως 
αποτέλεσμα την επέκταση της 
αρδευόμενης έκτασης.

Or. en



AM\909514EL.doc 181/185 PE494.480v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υφίσταται διάκριση μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών, αλλά πρέπει να 
παρέχεται ένα πλαίσιο για όλα τα κράτη μέλη, το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις στην 
άρδευση δεν επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους. Το πλαίσιο αυτό πρέπει 
να είναι αυστηρότερο στην περίπτωση όπου οι επενδύσεις έχουν ως αποτέλεσμα την επέκταση 
της αρδευόμενης έκτασης, ούτως ώστε να συνυπολογίζεται ο αυξημένος κίνδυνος. Η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθορίζει ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο 
αυτό.

Τροπολογία 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει τα 
κριτήρια επιλογής δράσεων στο πλαίσιο 
όλων των μέτρων κατόπιν διαβούλευσης 
με την επιτροπή παρακολούθησης. Τα 
κριτήρια επιλογής αποσκοπούν να 
διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση των 
αιτούντων, την καλύτερη χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων και τη στόχευση 
των μέτρων σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη. Κατά τον καθορισμό 
των κριτηρίων επιλογής λαμβάνεται υπόψη 
η αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά τις 
μικρές επιχορηγήσεις.

1. Η διαχειριστική αρχή του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει τα 
κριτήρια επιλογής δράσεων στο πλαίσιο 
όλων των μέτρων κατόπιν διαβούλευσης 
με την επιτροπή παρακολούθησης. Τα 
κριτήρια επιλογής αποσκοπούν να 
διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που 
απευθύνονται στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις ισχύουν μόνο για τους 
«γεωργούς εν ενεργεία» όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] [DP].
Επιπλέον, τα κριτήρια αυτά αποσκοπούν 
να διασφαλίσουν την καλύτερη χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων και τη στόχευση 
των μέτρων σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη. Κατά τον καθορισμό 
των κριτηρίων επιλογής λαμβάνεται υπόψη 
η αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά τις 
μικρές επιχορηγήσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η στήριξη των μέτρων που απευθύνονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να απευθύνεται 
στους γεωργούς εν ενεργεία, ως μοναδικούς δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται στην πρόταση 
κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις της ΚΓΠ. Η διάκριση πρέπει να γίνεται στο δεύτερο 
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πυλώνα, όπως γίνεται και στον πρώτο.

Τροπολογία 1727
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει τα 
κριτήρια επιλογής δράσεων στο πλαίσιο 
όλων των μέτρων κατόπιν διαβούλευσης 
με την επιτροπή παρακολούθησης. Τα 
κριτήρια επιλογής αποσκοπούν να 
διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση των 
αιτούντων, την καλύτερη χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων και τη στόχευση 
των μέτρων σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη. Κατά τον καθορισμό 
των κριτηρίων επιλογής λαμβάνεται υπόψη 
η αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά τις 
μικρές επιχορηγήσεις.

1. Η διαχειριστική αρχή του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να καθορίσει 
μια επιλογή κριτηρίων επιλογής δράσεων 
στο πλαίσιο όλων των μέτρων κατόπιν 
διαβούλευσης με την επιτροπή 
παρακολούθησης. Τα κριτήρια επιλογής 
αποσκοπούν να διασφαλίσουν την ίση 
μεταχείριση των αιτούντων, την καλύτερη 
χρήση των χρηματοδοτικών πόρων και τη 
στόχευση των μέτρων σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη. Κατά τον καθορισμό 
των κριτηρίων επιλογής λαμβάνεται υπόψη 
η αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά τις 
μικρές επιχορηγήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 1728
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει τα 
κριτήρια επιλογής δράσεων στο πλαίσιο 
όλων των μέτρων κατόπιν διαβούλευσης 
με την επιτροπή παρακολούθησης. Τα 
κριτήρια επιλογής αποσκοπούν να 
διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση των 
αιτούντων, την καλύτερη χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων και τη στόχευση 

1. Η διαχειριστική αρχή του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει τα 
κριτήρια επιλογής δράσεων στο πλαίσιο 
όλων των μέτρων κατόπιν διαβούλευσης 
με την επιτροπή παρακολούθησης. Τα 
κριτήρια επιλογής αποσκοπούν να 
διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση των 
αιτούντων, την καλύτερη χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων και τη στόχευση 
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των μέτρων σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη. Κατά τον καθορισμό 
των κριτηρίων επιλογής λαμβάνεται υπόψη 
η αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά 
τις μικρές επιχορηγήσεις.

των μέτρων σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη. Κατά τον καθορισμό
και την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής 
λαμβάνεται υπόψη η αρχή της 
αναλογικότητας.

Or. de

Τροπολογία 1729
Giancarlo Scottà, 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
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η διαχειριστική αρχή ορίζει 
την «αγροτική περιοχή» σε επίπεδο
προγράμματος.

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η «αγροτική περιοχή»
ορίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους.

Or. it

Τροπολογία 1730
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η διαχειριστική αρχή ορίζει 
την «αγροτική περιοχή» σε επίπεδο 
προγράμματος.

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, το κράτος μέλος ορίζει την
«αγροτική περιοχή» σε επίπεδο 
προγράμματος.

Or. de
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Τροπολογία 1731
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η διαχειριστική αρχή ορίζει 
την «αγροτική περιοχή» σε επίπεδο 
προγράμματος.

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η διαχειριστική αρχή ορίζει 
την «αγροτική περιοχή» στο δικό της 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 1732
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η διαχειριστική αρχή ορίζει 
την «αγροτική περιοχή» σε επίπεδο 
προγράμματος.

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η διαχειριστική αρχή ορίζει 
την «αγροτική περιοχή» σε επίπεδο 
προγράμματος. Μπορούν επίσης να 
οριστούν διαφορετικά εδαφικά όρια για 
συγκεκριμένο μέτρο, εφόσον αυτό 
τεκμηριώνεται αντικειμενικά.

Or. de

Τροπολογία 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα ποσό ύψους 30 εκατομμυρίων 
ευρώ θα αφαιρεθεί από τα κονδύλια που 

διαγράφεται
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 και θα 
χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση 
ενός βραβείου για καινοτόμο τοπική 
συνεργασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 56.

Or. de


