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Τροπολογία 1884
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ενίσχυση ανά εκτάριο που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 
υπολογίζεται με τη διαίρεση του ποσού 
που προκύπτει από την εφαρμογή του 
άρθρου 35 διά του αριθμού των επιλέξιμων 
εκταρίων που δηλώνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 παράγραφος 1 τα οποία 
βρίσκονται στις περιοχές στις οποίες τα 
κράτη μέλη αποφάσισαν να χορηγήσουν
ενίσχυση σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου.

4. Η ενίσχυση ανά εκτάριο που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 
υπολογίζεται με τη διαίρεση του ποσού 
που προκύπτει από την εφαρμογή του 
άρθρου 35 διά του αριθμού των επιλέξιμων 
εκταρίων που δηλώνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 παράγραφος 1 τα οποία 
βρίσκονται στις περιοχές στις οποίες τα 
κράτη μέλη χορηγούν ενίσχυση σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτικό το μέτρο αυτό ώστε να ευνοηθεί η σύγκληση μεταξύ 
των ζωνών χωρίς περιορισμούς και των ζωνών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, να 
οργανωθεί ένας θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των αγροτικών περιοχών και να εξασφαλισθεί 
μια ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη.

Τροπολογία 1885
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ενίσχυση ανά εκτάριο που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 
υπολογίζεται με τη διαίρεση του ποσού 
που προκύπτει από την εφαρμογή του 
άρθρου 35 διά του αριθμού των επιλέξιμων 
εκταρίων που δηλώνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 παράγραφος 1 τα οποία
βρίσκονται στις περιοχές στις οποίες τα 

4. Η ενίσχυση ανά εκτάριο που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 
υπολογίζεται με τη διαίρεση του ποσού 
που προκύπτει από την εφαρμογή του 
άρθρου 35 διά του αριθμού των επιλέξιμων 
εκταρίων που δηλώνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 παράγραφος 1 για τα οποία  τα 
κράτη μέλη αποφάσισαν να χορηγήσουν 
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κράτη μέλη αποφάσισαν να χορηγήσουν 
ενίσχυση σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου.

ενίσχυση σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου.

Or. fr

Τροπολογία 1886
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να 
διαμορφώσουν την ενίσχυση για τα 
διάφορα εκτάρια βάσει αντικειμενικών 
και αμερόληπτων κριτηρίων.

Or. fr

Τροπολογία 1887
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίσουν 
ένα ανώτατο όριο εκταρίων ανά 
εκμετάλλευση, το οποίο θα ληφθεί υπόψη 
για την ενίσχυση

Or. fr

Τροπολογία 1888
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να
εφαρμόζουν την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο σε 
περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τους 
όρους που θεσπίζονται στην παρούσα 
παράγραφο.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την ενίσχυση 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο σε 
εθνικό επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία 1889
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο σε 
περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τους 
όρους που θεσπίζονται στην παρούσα 
παράγραφο.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την ενίσχυση 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο σε 
περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τους 
όρους που θεσπίζονται στην παρούσα 
παράγραφο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτικό το μέτρο αυτό ώστε να ευνοηθεί η σύγκληση μεταξύ 
των ζωνών χωρίς περιορισμούς και των ζωνών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, να 
οργανωθεί ένας θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των αγροτικών περιοχών και να εξασφαλισθεί 
μια ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη.

Τροπολογία 1890
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1



PE494.491v01-00 6/190 AM\909525EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο σε 
περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τους 
όρους που θεσπίζονται στην παρούσα 
παράγραφο.

Εφόσον εφαρμόζεται το άρθρο 20, 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο σε 
περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τους 
όρους που θεσπίζονται στην παρούσα 
παράγραφο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιτρέπει μια εφαρμογή σε περιφερειακό επίπεδο, με την έννοια του άρθρου 
20.

Τροπολογία 1891
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη μέλη 
ορίζουν τις περιφέρειες σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια 
όπως τα στοιχεία φυσικού περιορισμού 
τους και τις γεωπονικές συνθήκες και 
προσκομίζουν αποδείξεις 
συμπληρωματικότητας της ενίσχυσης 
αυτής, εν σχέσει προς τις ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 33 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR].

Or. pt

Τροπολογία 1892
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη μέλη 
ορίζουν τις περιφέρειες σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια 
όπως τα στοιχεία φυσικού περιορισμού 
τους και τις γεωπονικές συνθήκες.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1893
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη μέλη 
ορίζουν τις περιφέρειες σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια 
όπως τα στοιχεία φυσικού περιορισμού 
τους και τις γεωπονικές συνθήκες.

Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη μέλη 
ορίζουν τις περιφέρειες σύμφωνα με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια 
όπως τα στοιχεία φυσικού, δημογραφικού 
και κοινωνικο-οικονομικού περιορισμού 
τους και τις γεωπονικές συνθήκες.

Or. fr

Τροπολογία 1894
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποδιαιρούν τα εθνικά 
ανώτατα όρια του άρθρου 35 
παράγραφος 1 μεταξύ των περιφερειών 
με αντικειμενικά και αμερόληπτα 
κριτήρια.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 1895
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενίσχυση σε περιφερειακό επίπεδο 
υπολογίζεται με τη διαίρεση του 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
υπολογίζεται σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο 
δια του αριθμού επιλέξιμων εκταρίων που 
δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1 και που βρίσκονται σε 
περιοχές για τις οποίες τα κράτη μέλη 
έχουν αποφασίσει τη χορήγηση ενίσχυσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1896
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενίσχυση σε περιφερειακό επίπεδο 
υπολογίζεται με τη διαίρεση του 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
υπολογίζεται σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο 
δια του αριθμού επιλέξιμων εκταρίων που 
δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1 και που βρίσκονται σε 
περιοχές για τις οποίες τα κράτη μέλη 
έχουν αποφασίσει τη χορήγηση ενίσχυσης
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

Η ενίσχυση σε περιφερειακό επίπεδο 
υπολογίζεται με τη διαίρεση του 
περιφερειακού ανώτατου ορίου που 
υπολογίζεται σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο 
δια του αριθμού επιλέξιμων εκταρίων που 
δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1 και που βρίσκονται σε 
περιοχές για τις οποίες τα κράτη μέλη 
χορηγούν ενίσχυση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτικό το μέτρο αυτό ώστε να ευνοηθεί η σύγκληση μεταξύ 
των ζωνών χωρίς περιορισμούς και των ζωνών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, να 
οργανωθεί ένας θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των αγροτικών περιοχών και να εξασφαλισθεί 
μια ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη.

Τροπολογία 1897
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34 a
Συνοχή

Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν 
την συνοχή μεταξύ των μέτρων αυτών 
και υφισταμένων μέτρων στο πλαίσιο του 
δεύτερου πυλώνα, μεταξύ των 
αντίστοιχων μέτρων που αποσκοπούν 
στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ 
των περιφερειών που αντιμετωπίζουν 
συνθήκες φυσικού περιορισμού.

Or. pt

Τροπολογία 1898
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 διαγράφεται
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 34, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 
1η Αυγούστου 2013, να χρησιμοποιούν 
έως το 5% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
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ορίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.
Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή 
μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται 
στο εν λόγω εδάφιο.
Τα κράτη μέλη μπορούν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου 2016, να επανεξετάζουν την 
απόφασή τους, με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2017.
2. Σύμφωνα με το ποσοστό του ανώτατου 
ορίου που πρόκειται να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη δυνάμει της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή ορίζει, με την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων, το 
αντίστοιχο ανώτατο όριο για την 
ενίσχυση αυτή σε ετήσια βάση. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Or. de

Τροπολογία 1899
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 διαγράφεται
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 34, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 
1η Αυγούστου 2013, να χρησιμοποιούν
έως το 5% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.
Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή 
μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται 
στο εν λόγω εδάφιο.
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Τα κράτη μέλη μπορούν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου 2016, να επανεξετάζουν την 
απόφασή τους, με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2017.
2. Σύμφωνα με το ποσοστό του ανώτατου 
ορίου που πρόκειται να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη δυνάμει της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή ορίζει, με την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων, το
αντίστοιχο ανώτατο όριο για την 
ενίσχυση αυτή σε ετήσια βάση. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στον 
αντίστοιχο πυλώνα

Τροπολογία 1900
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 34, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου 2013, να χρησιμοποιούν έως το 
5% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 34, τα κράτη μέλη 
ή οι περιφέρειες, σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 20, μπορούν να 
αποφασίσουν, μέχρι την 1η Αυγούστου 
2013, να χρησιμοποιούν έως το 5% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. de

Τροπολογία 1901
Marc Tarabella
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 34, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου 2013, να χρησιμοποιούν έως το 
5% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 34, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου 2013, να χρησιμοποιούν έως το 
10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την περίοδο 2007-2013, η ενίσχυση για τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές ανέρχεται σε 12,6 
δισεκατομμύρια ευρώ. Ο προτεινόμενος διπλασιασμός του κονδυλίου, έως το 10% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου, ήτοι 31,7 δισεκατομμύρια ευρώ, θα αντιπροσώπευσε μια σημαντική 
εξισορρόπηση υπέρ των λιγότερο ευνοημένων ζωνών ή των ζωνών που υπόκεινται σε φυσικούς 
περιορισμούς.  

Τροπολογία 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 34, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου 2013, να χρησιμοποιούν έως το 
5% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 34, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου 2013, να χρησιμοποιούν έως το 
10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. ro

Τροπολογία 1903
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με το ποσοστό του ανώτατου 
ορίου που πρόκειται να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη δυνάμει της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή ορίζει, με την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων, το 
αντίστοιχο ανώτατο όριο για την ενίσχυση 
αυτή σε ετήσια βάση. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

2. Σύμφωνα με το ποσοστό του ανώτατου 
ορίου που πρόκειται να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη δυνάμει της 
παραγράφου 1, εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55, ώστε 
να ορίζει το αντίστοιχο ανώτατο όριο για 
την ενίσχυση αυτή σε ετήσια βάση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός του ανώτατου ορίου στον τομέα των ενισχύσεων για περιοχές με ειδικούς 
φυσικούς περιορισμούς δεν αποτελεί καθαρά τεχνική απόφαση.

Τροπολογία 1904
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας και 
νεοεισερχόμενους

Or. en

Τροπολογία 1905
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 4 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας και 
νεοεισερχόμενους

Or. en

Τροπολογία 1906
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας και 
τους νέους γεωργούς

Or. fr

Τροπολογία 1907
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας και 
τους νέους γεωργούς

Or. fr

Τροπολογία 1908
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 4 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας Ενισχύσεις για γεωργούς νεαρής ηλικίας
και για γυναίκες γεωργούς

Or. it

Αιτιολόγηση

Καλό θα είναι να προστατευθούν οι γυναίκες στο γεωργικό τομέα και να τους παρασχεθούν 
κίνητρα, ιδίως στις αγροτικές περιοχές όπου οι γυναίκες καλούνται να ασχοληθούν όχι μόνο με 
τη γεωργική εκμετάλλευση αλλά και με την παροχή βοήθειας στην οικογένεια. Θα πρέπει να 
παρέχεται οικονομική ενίσχυση, ανεξάρτητα από την ηλικία της γυναίκας.

Τροπολογία 1909
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας και 
προώθηση της ισότητας των 
δικαιωμάτων για τις γυναίκες 
εργαζόμενες στις αγροτικές περιοχές 

Or. es

Τροπολογία 1910
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας Ενίσχυση για νέους γεωργούς 

Or. fr
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Τροπολογία 1911
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες 
μπορούν να χορηγούν ετήσια ενίσχυση σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας οι οποίοι 
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.
Εναλλακτικά, το κράτος μέλος ή η
περιφέρεια μπορεί να επιλέξει να 
επεκτείνει το πλαίσιο αυτό για όλους τους 
γεωργούς που ξεκίνησαν τις γεωργικές 
τους δραστηριότητες εντός των 
τελευταίων πέντε ετών πριν από τη 
χορήγηση της ενίσχυσης. 

Or. en

Τροπολογία 1912
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν
ετήσια ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας. Η ενίσχυση αυτή είναι 
υποχρεωτική για τα κράτη μέλη που δεν 
θεσπίζουν μέτρα υπέρ των γεωργών 
νεαρής ηλικίας στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.[...] [RDR]

Or. fr

Τροπολογία 1913
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ετήσια ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1. Εναλλακτικά, το κράτος μέλος μπορεί 
να επιλέξει να επεκτείνει το πλαίσιο αυτό 
για όλους τους γεωργούς που ξεκίνησαν 
τις γεωργικές τους δραστηριότητες εντός 
των τελευταίων πέντε ετών. 

Or. en

Τροπολογία 1914
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες 
μπορούν να χορηγούν ετήσια ενίσχυση σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας ή 
νεοεισερχόμενους οι οποίοι δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να χορηγούν ενισχύσεις σε νεοεισερχόμενους 
στον τομέα και όχι μόνο σε γεωργούς νεαρής ηλικίας. Οι νεοεισερχόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας 
συχνά διαθέτουν σημαντική εμπειρία εκτός του γεωργικού τομέα και το ενδιαφέρον τους για 
είσοδο στον κλάδο θα πρέπει να υποστηρίζεται με παρόμοιο τρόπο όπως για τους γεωργούς 
νεαρής ηλικίας.
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Τροπολογία 1915
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες 
μπορούν να χορηγούν ετήσια ενίσχυση σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας οι οποίοι 
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

Or. en

Τροπολογία 1916
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ετήσια ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1.

Or. de

Τροπολογία 1917
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ετήσια ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής 
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οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

ηλικίας οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας θα πρέπει να είναι εθελοντικό για τα κράτη 
μέλη

Τροπολογία 1918
Brian Simpson, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ετήσια ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1919
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ετήσια ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής 
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οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

ηλικίας οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας θα πρέπει να είναι εθελοντικό για τα κράτη 
μέλη

Τροπολογία 1920
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ετήσια ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1.

Or. en

Τροπολογία 1921
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ετήσια ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1.
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Or. en

Τροπολογία 1922
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ετήσια ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη θα πρέπει να είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη, ώστε να αντανακλάται το γεγονός 
ότι μπορούν να επιδιωχθούν διαφορετικές επιλογές πολιτικής οι οποίες θα υποστηρίζουν την 
καθιέρωση γεωργών νεαρής ηλικίας στον κλάδο.

Τροπολογία 1923
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ετήσια ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1.

Or. en



PE494.491v01-00 22/190 AM\909525EL.doc

EL

Τροπολογία 1924
Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη που δεν περιλαμβάνουν 
θεματικό υποπρόγραμμα για τους 
γεωργούς νεαρής ηλικίας στο πλαίσιο του 
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] 
[RDR] με τα ανώτατα ποσοστά στήριξης 
όπως αυτά έχουν αυξηθεί σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR] χορηγούν ετήσια ενίσχυση σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας οι οποίοι 
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

Or. en

Τροπολογία 1925
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη που δεν περιλαμβάνουν 
θεματικό υποπρόγραμμα για τους 
γεωργούς νεαρής ηλικίας στο πλαίσιο του 
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] 
[RDR] με τα ανώτατα ποσοστά στήριξης 
όπως αυτά έχουν αυξηθεί σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR] χορηγούν ετήσια ενίσχυση σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας οι οποίοι 
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

Or. en
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Τροπολογία 1926
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη που δεν περιλαμβάνουν 
θεματικό υποπρόγραμμα για τους 
γεωργούς νεαρής ηλικίας στο πλαίσιο του 
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] 
[RDR] με τα ανώτατα ποσοστά στήριξης 
όπως αυτά έχουν αυξηθεί σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR] χορηγούν ετήσια ενίσχυση σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας οι οποίοι 
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

Or. en

Τροπολογία 1927
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε νέους γεωργούς οι οποίοι 
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

Or. fr

Τροπολογία 1928
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και 
νεοεισερχόμενους οι οποίοι δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1.

Or. en

Τροπολογία 1929
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και 
νεοεισερχόμενους οι οποίοι δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1.

Or. en

Τροπολογία 1930
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και 
σε νέους γεωργούς, οι οποίοι δικαιούνται 
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του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1.

Or. fr

Τροπολογία 1931
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και 
στους νέους γεωργούς οι οποίοι 
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

Or. pt

Τροπολογία 1932
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1, κατά τρόπον 
ώστε όλα τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
την ανανέωση των γενεών και να 
ευνοήσουν την άφιξη νεοεισερχόμενων 
στα γεωργικά επαγγέλματα.

Or. fr
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Τροπολογία 1933
Liam Aylward, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1 και οι οποίοι 
πληρούν αντικειμενικά κριτήρια τα οποία 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1934
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1. Ομοίως, 
εξετάζεται και η δυνατότητα καθιέρωσης 
πληρωμής που θα συνδέεται στο 
πρόγραμμα αυτό προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η εργασία που παρέχουν 
οι γυναίκες σε αγροτικές περιοχές θα 
τυγχάνει της δέουσας κοινωνικής και 
επαγγελματικής αναγνώρισης, 
παρέχοντας το επίσημο καθεστώς του 
ενεργού μέλους του αγροτικού εργατικού 
δυναμικού, προωθώντας, κατά 
περίπτωση, τη συνιδιοκτησία των 
αγροκτημάτων.

Or. es
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Τροπολογία 1935
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και 
στις γυναίκες που απασχολούνται στη 
γεωργική δραστηριότητα και την 
αγροτική οικονομία που δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ειδικά στις αγροτικές περιοχές οι γυναίκες καλούνται να ασχοληθούν όχι μόνο με τη γεωργική 
εκμετάλλευση αλλά και με την παροχή βοήθειας στην οικογένεια.

Τροπολογία 1936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι 
οποίοι ασχολήθηκαν πρόσφατα με την 
γεωργία και δικαιούνται ενίσχυση στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή κατατέθηκε για λόγους συνοχής με την προτεινόμενη ενίσχυση προς τους 
νεαρής ηλικίας αγρότες στο πλαίσιο του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη.

Τροπολογία 1937
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες διενεργούν στατιστική έρευνα 
προκειμένου να εξακριβώσουν τον αριθμό 
των γυναικών που δραστηριοποιούνται σε 
μη αναγνωρισμένες οικονομικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, σε αγροτικές 
περιοχές, αναφέροντας τον αριθμό και τη 
θέση τους στα αγροκτήματα και 
εκτιμώντας τη συμβολή τους στο 
αγροτικό εισόδημα, καθώς επίσης και 
αξιολογώντας την ενίσχυση που θα 
μπορούσε να χορηγηθεί με σκοπό την 
τακτοποίηση της επαγγελματικής τους 
κατάστασης και τη διασφάλιση της
επαγγελματικής και κοινωνικής τους 
αναγνώρισης. Οι ρυθμίσεις για τις 
πληρωμές των γυναικών αυτών εστιάζουν 
στο να τους παρασχεθεί το καθεστώς του 
εργαζόμενου ή του συνιδιοκτήτη του 
αγροκτήματος.
Τα αποτελέσματα της εν λόγω 
στατιστικής έρευνας θα είναι διαθέσιμα 
μέχρι τις 31 Ιουλίου 2016. Ένα έτος μετά 
την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή 
υποβάλλει πρόταση αναθεώρησης του 
παρόντος κανονισμού που αντανακλά τις 
αλλαγές αυτές, ορίζοντας μεταβατική 
περίοδο για την τακτοποίηση αυτή και 
θεσπίζοντας δημοσιονομικούς κανόνες 
για τη χρηματοδότηση των πληρωμών 
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αυτών. Η διαδικασία αυτή για τη
διασφάλιση της πλήρους ισότητας για τις 
γυναίκες εργαζόμενες στις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2020.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θεσπίζει μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα για την εν λόγω διαδικασία 
τακτοποίησης.

Τροπολογία 1938
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας» 
νοούνται:

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας» 
και «νεοεισερχόμενοι» νοούνται:

Or. en

Τροπολογία 1939
James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας»
νοούνται:

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «νεοεισερχόμενοι»
νοούνται:

Or. en
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Τροπολογία 1940
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας» 
νοούνται:

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας 
και νέοι γεωργοί» νοούνται:

Or. fr

Τροπολογία 1941
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας» 
νοούνται:

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «νέοι γεωργοί» νοούνται:

Or. fr

Τροπολογία 1942
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας» 
νοούνται:

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας» 
νοούνται αυτοί που ασχολήθηκαν 
πρόσφατα με τη γεωργία.

Or. es



AM\909525EL.doc 31/190 PE494.491v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή κατατέθηκε για λόγους συνοχής με την προτεινόμενη ενίσχυση προς τους 
νεαρής ηλικίας αγρότες στο πλαίσιο του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη.

Τροπολογία 1943
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος
κεφαλαίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας» 
νοούνται:

2. Για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισμού, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

Or. pt

Τροπολογία 1944
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για 
πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως 
επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή οι 
οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη 
διάρκεια των πέντε ετών που 
προηγούνται της πρώτης υποβολής 
αίτησης για το καθεστώς βασικής 
ενίσχυσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 
73 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [HZR], και

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1945
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για 
πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως 
επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή οι 
οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη 
διάρκεια των πέντε ετών που 
προηγούνται της πρώτης υποβολής 
αίτησης για το καθεστώς βασικής 
ενίσχυσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 
73 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [HZR], και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1946
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για 
πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως 
επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή οι οποίοι 
έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια 
των πέντε ετών που προηγούνται της 
πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 73 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR], e

α) "νέοι γεωργοί": φυσικά πρόσωπα που 
δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική 
εκμετάλλευση ως επικεφαλής της 
εκμετάλλευσης ή οι οποίοι έχουν ήδη 
εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε 
ετών που προηγούνται της πρώτης 
υποβολής αίτησης για το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 73 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR], και

Or. pt

Τροπολογία 1947
James Nicholson, Diane Dodds
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για 
πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως 
επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή οι 
οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη 
διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται 
της πρώτης υποβολής αίτησης για το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR], και

(α) φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για 
πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ή οι 
οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη 
διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται 
της πρώτης υποβολής αίτησης για το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR], και

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται στους επικεφαλής 
εκμεταλλεύσεων.  Οι γεωργοί νεαρής ηλικίας που εντάσσονται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις δεν 
θα πρέπει να αποκλείονται από τη χορήγηση της ενίσχυσης αυτής, δεδομένου ότι αυτός μπορεί 
να είναι και ο κύριος και παραδοσιακός τρόπος με τον οποίο εισέρχονται οι γεωργοί νεαρής 
ηλικίας στον γεωργικό κλάδο.  Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, η διάκριση μεταξύ ένταξης σε 
υφιστάμενη επιχείρηση και ανάληψης θέσης επικεφαλής της εκμετάλλευσης δεν είναι ιδιαίτερα 
εμφανής.

Τροπολογία 1948
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για 
πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως 
επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή οι οποίοι 
έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια 
των πέντε ετών που προηγούνται της 
πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 73 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR], και

(α) φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για 
πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως 
μόνοι επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή οι 
οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη 
διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται 
της πρώτης υποβολής αίτησης για το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR], και
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη αυτή διασαφηνίζεται ο ορισμός, ώστε να καλύπτονται όσοι αναλαμβάνουν 
θέση ως μόνοι επικεφαλής εκμετάλλευσης για πρώτη φορά

Τροπολογία 1949
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι οποίοι είναι ηλικίας μικρότερης από 
40 έτη κατά τη στιγμή υποβολής της 
αίτησης που προβλέπεται στο στοιχείο α).

Διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1950
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι οποίοι είναι ηλικίας μικρότερης από 
40 έτη κατά τη στιγμή υποβολής της 
αίτησης που προβλέπεται στο στοιχείο α).

(β) για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας» 
νοούνται πρόσωπα τα οποία είναι ηλικίας 
μικρότερης από 40 έτη κατά τη στιγμή 
υποβολής της αίτησης που προβλέπεται 
στο στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 1951
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

(β) οι οποίοι είναι ηλικίας μικρότερης από 
40 έτη κατά τη στιγμή υποβολής της 
αίτησης που προβλέπεται στο στοιχείο α).

(β) οι οποίοι είναι ηλικίας 40 ετών ή 
μικρότερης κατά τη στιγμή υποβολής της
αίτησης που προβλέπεται στο στοιχείο α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ηλικία των επιλέξιμων ατόμων θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα υφιστάμενα καθεστώτα 
και να περιλαμβάνει και τα άτομα που είναι 40 ετών

Τροπολογία 1952
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι οποίοι είναι ηλικίας μικρότερης από 
40 έτη κατά τη στιγμή υποβολής της 
αίτησης που προβλέπεται στο στοιχείο α).

(β) μόνο στην περίπτωση των «γεωργών 
νεαρής ηλικίας», οι οποίοι είναι ηλικίας 
μικρότερης από 40 έτη κατά τη στιγμή 
υποβολής της αίτησης που προβλέπεται 
στο στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 1953
Åsa Westlund, Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι οποίοι είναι ηλικίας μικρότερης από 
40 έτη κατά τη στιγμή υποβολής της 
αίτησης που προβλέπεται στο στοιχείο α).

(β) οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 40 
ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης 
για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο στοιχείο α).
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Or. en

Τροπολογία 1954
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι οποίοι είναι ηλικίας μικρότερης από 
40 έτη κατά τη στιγμή υποβολής της 
αίτησης που προβλέπεται στο στοιχείο α).

β) οι οποίοι είναι ηλικίας μικρότερης από 
40 έτη κατά τη στιγμή της εγκατάστασής 
τους που προβλέπεται στο στοιχείο α). Τα 
κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν 
συμπληρωματικά αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια.

Or. fr

Τροπολογία 1955
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι οποίοι είναι ηλικίας μικρότερης από 
40 έτη κατά τη στιγμή υποβολής της 
αίτησης που προβλέπεται στο στοιχείο α).

(β) οι οποίοι είναι ηλικίας μικρότερης από 
40 έτη.

Or. en

Τροπολογία 1956
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι οποίοι είναι ηλικίας μικρότερης από β) "γεωργοί νεαρής ηλικίας": οι γεωργοί 
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40 έτη κατά τη στιγμή υποβολής της 
αίτησης που προβλέπεται στο στοιχείο α).

οι οποίοι είναι ηλικίας μικρότερης από 40 
έτη·

Or. pt

Τροπολογία 1957
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

b a) τα νομικά πρόσωπα των οποίων ένας 
ή περισσότεροι συνεταίροι 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που ορίζει 
το σημείο α). 

Or. fr

Τροπολογία 1958
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) για να δικαιούνται την ενίσχυση για 
γεωργούς νεαρής ηλικίας στο πλαίσιο του 
πρώτου πυλώνα, οι γεωργοί νεαρής 
ηλικίας θα πρέπει να πληρούν 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια 
που ορίζονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο κα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR].

Or. en
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Τροπολογία 1959
Mariya Gabriel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια για 
γεωργούς νεαρής ηλικίας που ορίζονται 
από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του 
δεύτερου πυλώνα.

Or. en

Τροπολογία 1960
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν 
ορισμένα πρόσθετα αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια τα οποία θα πρέπει 
να πληρούν οι γεωργοί νεαρής ηλικίας 
ή/και οι νεοεισερχόμενοι όσον αφορά 
ειδικότερα τις κατάλληλες δεξιότητες, 
την εμπειρία ή/και τις απαιτήσεις 
κατάρτισης.

Or. en

Τροπολογία 1961
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Για τους σκοπούς του παρόντος 
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κανονισμού, ως γυναίκες που 
απασχολούνται σε μη αναγνωρισμένη 
οικονομική δραστηριότητα σε αγροτικές 
περιοχές νοούνται οι σύζυγοι ή οι νόμιμοι 
σύντροφοι ιδιοκτητών και/ή ατόμων που 
κατοικούν σε αγροκτήματα, ασκούν 
αγροτική δραστηριότητα για περισσότερο 
από το ήμισυ της ημέρας εργασίας στα 
αγροκτήματα αυτά αλλά δεν είναι 
καταγεγραμμένες ως συνιδιοκτήτριες ή 
δεν έχουν συμβατική σχέση με το 
αγρόκτημα και/ή δεν είναι 
καταχωρισμένες ως άνεργοι και, 
συνεπώς, δεν καλύπτονται από τις 
στατιστικές της απασχόλησης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ανταποκρίνεται στην απαίτηση σχεδίου ορισμού για τις γυναίκες που 
απασχολούνται σε μη αναγνωρισμένη η οικονομική δραστηριότητα σε αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 1962
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι δεν θα χορηγείται καμία 
ενίσχυση σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο 
σε πρόσωπα για τα οποία αποδεικνύεται 
ότι, από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρότασης της Επιτροπής για τον παρόντα 
κανονισμό, δημιουργούν με τεχνητό 
τρόπο τις συνθήκες ώστε να δικαιούνται 
την ενίσχυση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η ενίσχυση αυτή χορηγείται μόνο σε πραγματικούς 
γεωργούς νεαρής ηλικίας και νεοεισερχόμενους και όχι σε άτομα τα οποία αποδεικνύεται ότι 
δημιουργούν με τεχνητό τρόπο τις συνθήκες ώστε να δικαιούνται την ενίσχυση.

Τροπολογία 1963
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, της σταδιακής 
επιβολής ανωτάτων ορίων, των γραμμικών 
μειώσεων όπως προβλέπονται στο άρθρο 
7, και ενδεχόμενων μειώσεων και 
αποκλεισμών που επιβάλλονται σύμφωνα 
με το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ ) αριθ. 
[…] [HZR], η ενίσχυση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
χορηγείται ετησίως κατόπιν ενεργοποίησης 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης από τον 
γεωργό.

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, της σταδιακής 
επιβολής ανωτάτων ορίων, των γραμμικών 
μειώσεων όπως προβλέπονται στο άρθρο
7, και ενδεχόμενων μειώσεων και 
αποκλεισμών που επιβάλλονται σύμφωνα 
με το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [HZR], η ενίσχυση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
χορηγείται ετησίως, με το 50% του 
συνολικού διαθέσιμου ποσού να 
καταβάλλεται στο πρώτο έτος και το 
υπόλοιπο 50% στο επόμενο, κατόπιν 
ενεργοποίησης των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης από τον γεωργό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ειδικά οι γεωργοί νεαρής ηλικίας και οι νεοεισερχόμενοι χρειάζονται ενίσχυση εκκίνησης, π.χ. 
για τη λήψη δανείων/πιστώσεων. Για τον σκοπό αυτό, η χρηματοδότηση θα πρέπει να 
κατανέμεται με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται μεγαλύτερο μέρος κατά την έναρξη.

Τροπολογία 1964
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, της 
σταδιακής επιβολής ανωτάτων ορίων, 
των γραμμικών μειώσεων όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 7, και 
ενδεχόμενων μειώσεων και αποκλεισμών 
που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 
65 του κανονισμού (ΕΕ ) αριθ. […] [HZR], 
η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
χορηγείται ετησίως κατόπιν ενεργοποίησης 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης από τον 
γεωργό.

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, των 
γραμμικών μειώσεων όπως προβλέπονται 
στο άρθρο 7, και ενδεχόμενων μειώσεων 
και αποκλεισμών που επιβάλλονται 
σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού 
(ΕΕ ) αριθ. […] [HZR], η ενίσχυση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου χορηγείται ετησίως 
κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης από τον γεωργό.

Or. en

Τροπολογία 1965
Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν ένα όριο μέχρι 
πενήντα εκτάρια το πολύ.

Or. en

Τροπολογία 1966
Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν κάθε έτος 
το ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται 
στο άρθρο 1 με τον πολλαπλασιασμό 
αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί στο 

διαγράφεται
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25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός επί τον 
αριθμό των δικαιωμάτων που έχει 
ενεργοποιήσει σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1.
Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη τηρούν τα ακόλουθα 
μέγιστα όρια του αριθμού των 
ενεργοποιημένων δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που πρόκειται να ληφθούν υπόψη:
(a) σε κράτη μέλη όπου το μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI είναι 
μικρότερο, ή ίσο με 25 εκτάρια, μέγιστο 
αριθμό 25·
(b) σε κράτη μέλη όπου το μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI είναι 
μεγαλύτερο από 25 εκτάρια, μέγιστο που 
δεν θα είναι μικρότερο από 25 ούτε 
μεγαλύτερο από το μέσο μέγεθος.

Or. en

Τροπολογία 1967
Liam Aylward, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υπολογίζουν κάθε έτος το
ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 με τον πολλαπλασιασμό 
αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί στο 
25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός επί τον 
αριθμό των δικαιωμάτων που έχει 
ενεργοποιήσει σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1.

Το ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 αντιστοιχεί ακριβώς 
στο ποσό που απαιτείται ώστε η ενίσχυση 
να ανέρχεται στον μέσο όρο ανά εκτάριο 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης του κράτους μέλους ή της 
περιφέρειας συν 25%. Στις περιπτώσεις 
όπου η βασική ενίσχυση ανά εκτάριο 
υπερβαίνει ήδη τον μέσο όρο συν 25%, 
δεν απαιτείται η καταβολή περαιτέρω 
ενισχύσεων.
Τα κράτη μέλη θέτουν ένα όριο μέχρι 
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πενήντα εκτάρια το πολύ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση στο σχέδιο της Επιτροπής για προσθήκη ποσοστού 25% σε όλες τις ενισχύσεις για 
τους δικαιούχους-γεωργούς νεαρής ηλικίας έχει νόημα μόνο στην περίπτωση που επιτυγχάνεται 
ενιαίος συντελεστής σε εθνικό επίπεδο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι γεωργοί νεαρής 
ηλικίας συνεχίζουν να λαμβάνουν σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο όρο ενισχύσεις, χωρίς 
να δικαιολογείται η περικοπή ενισχύσεων σε άλλους γεωργούς για την αύξηση των ενισχύσεων 
σε αυτές τις περιπτώσεις. Αντιθέτως, η βέλτιστη χρήση των περιορισμένων πόρων επιτυγχάνεται 
με τη στόχευση των πρόσθετων ενισχύσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι νέοι γεωργοί με 
χαμηλές ενισχύσεις θα λάβουν άμεση και σημαντική αύξηση των ενισχύσεών τους. Πρόκειται 
για δικαιότερη προσέγγιση, καθώς εξασφαλίζονται ίσες ενισχύσεις για όλους τους γεωργούς 
νεαρής ηλικίας κάτω από το στοχευμένο ποσοστό.

Τροπολογία 1968
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υπολογίζουν κάθε έτος το
ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 με τον πολλαπλασιασμό 
αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί στο 
25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός επί τον 
αριθμό των δικαιωμάτων που έχει 
ενεργοποιήσει σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1.

Το ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 αντιστοιχεί ακριβώς 
στο ποσό που απαιτείται ώστε η ενίσχυση 
να ανέρχεται στον μέσο όρο ανά εκτάριο 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης του κράτους μέλους ή της 
περιφέρειας συν 25%. Στις περιπτώσεις 
όπου η βασική ενίσχυση ανά εκτάριο 
υπερβαίνει ήδη τον μέσο όρο συν 25%, 
δεν απαιτείται η καταβολή περαιτέρω 
ενισχύσεων.
Τα κράτη μέλη θέτουν ένα όριο μέχρι 
πενήντα εκτάρια το πολύ.

Or. en

Τροπολογία 1969
George Lyon, Sylvie Goulard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υπολογίζουν κάθε έτος το 
ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 με τον πολλαπλασιασμό 
αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί στο 
25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός επί τον 
αριθμό των δικαιωμάτων που έχει 
ενεργοποιήσει σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1.

Τα κράτη μέλη υπολογίζουν κάθε έτος το 
ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 με τον πολλαπλασιασμό 
αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί στο 
25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης στο εν λόγω κράτος μέλος ή 
την εν λόγω περιφέρεια επί τον αριθμό 
των δικαιωμάτων που έχει ενεργοποιήσει ο 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση αυτή απλουστεύεται η μέθοδος υπολογισμού της εν λόγω ενίσχυσης.

Τροπολογία 1970
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υπολογίζουν κάθε έτος το 
ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 με τον πολλαπλασιασμό 
αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί στο 
25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός επί τον 
αριθμό των δικαιωμάτων που έχει 
ενεργοποιήσει σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1.

Τα κράτη μέλη υπολογίζουν κάθε έτος το 
ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 με τον πολλαπλασιασμό 
αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί στο 
25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης στο εν λόγω κράτος μέλος ή 
την εν λόγω περιφέρεια επί τον αριθμό 
των δικαιωμάτων που έχει ενεργοποιήσει ο 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είναι αποτελεσματικό το εν λόγω καθεστώς, ο υπολογισμός θα πρέπει να βασίζεται σε 
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έναν εθνικό ή περιφερειακό μέσο όρο. Η χρήση μιας μεμονωμένης τιμής θα προκαλούσε 
περιττό διοικητικό φόρτο και θα οδηγούσε στην παγίωση των διαφορών μεταξύ των γεωργών.

Τροπολογία 1971
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υπολογίζουν κάθε έτος το 
ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 με τον πολλαπλασιασμό 
αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί στο 
25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός επί τον 
αριθμό των δικαιωμάτων που έχει 
ενεργοποιήσει σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1.

Τα κράτη μέλη υπολογίζουν κάθε έτος το 
ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 με τον πολλαπλασιασμό 
αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί στο 
25% της εθνικής μέσης αξίας των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης επί τον αριθμό των 
δικαιωμάτων που έχει ενεργοποιήσει 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1.

Or. de

Τροπολογία 1972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υπολογίζουν κάθε έτος το 
ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 με τον πολλαπλασιασμό 
αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί στο 
25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός επί τον 
αριθμό των δικαιωμάτων που έχει 
ενεργοποιήσει σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1.

Τα κράτη μέλη υπολογίζουν κάθε έτος το 
ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 :

- είτε με τον πολλαπλασιασμό αριθμητικής 
τιμής που αντιστοιχεί στο 25% της μέσης 
αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχει ο γεωργός επί τον αριθμό των 
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δικαιωμάτων που έχει ενεργοποιήσει 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1

- είτε λαμβάνοντας υπόψη ένα  κατ’ 
αποκοπή ποσό για την επιλέξιμη έκταση, 
που ορίζει κάθε κράτος μέλος σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο
- είτε απλούστερα βάσει ενός κατ’ 
αποκοπή ποσού για κάθε εκμετάλλευση, 
που ορίζει κάθε κράτος μέλος σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 1973
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη τηρούν τα ακόλουθα 
μέγιστα όρια του αριθμού των 
ενεργοποιημένων δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που πρόκειται να ληφθούν υπόψη:

διαγράφεται

(a) σε κράτη μέλη όπου το μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI είναι 
μικρότερο, ή ίσο με 25 εκτάρια, μέγιστο 
αριθμό 25·
(β) σε κράτη μέλη όπου το μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI είναι 
μεγαλύτερο από 25 εκτάρια, μέγιστο που 
δεν θα είναι μικρότερο από 25 ούτε 
μεγαλύτερο από το μέσο μέγεθος.

Or. en

Τροπολογία 1974
Agustín Díaz de Mera García Consuegra



AM\909525EL.doc 47/190 PE494.491v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη τηρούν τα ακόλουθα 
μέγιστα όρια του αριθμού των 
ενεργοποιημένων δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που πρόκειται να ληφθούν υπόψη:

Διαγράφεται

a) σε κράτη μέλη όπου το μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI είναι 
μικρότερο, ή ίσο με 25 εκτάρια, μέγιστο 
αριθμό 25·
β) σε κράτη μέλη όπου το μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI είναι 
μεγαλύτερο από 25 εκτάρια, μέγιστο που 
δεν θα είναι μικρότερο από 25 ούτε 
μεγαλύτερο από το μέσο μέγεθος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να τεθούν όρια στην επιφάνεια όσον αφορά τις νεαρές αγρότισσες που δικαιούνται 
να λάβουν συμπληρωματική βοήθεια· αυτό θα διασφαλίσει την ελκυστικότητα του ποσού της 
ενίσχυσης.

Τροπολογία 1975
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη τηρούν τα ακόλουθα 
μέγιστα όρια του αριθμού των 
ενεργοποιημένων δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που πρόκειται να ληφθούν υπόψη:

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
περιορίσουν τον αριθμό των 
ενεργοποιημένων δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που πρόκειται να ληφθούν υπόψη:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση αυτή απλουστεύεται η μέθοδος υπολογισμού της εν λόγω ενίσχυσης.

Τροπολογία 1976
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη τηρούν τα ακόλουθα 
μέγιστα όρια του αριθμού των 
ενεργοποιημένων δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που πρόκειται να ληφθούν υπόψη:

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
περιορίσουν τον αριθμό των 
ενεργοποιημένων δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που πρόκειται να ληφθούν υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλούστευσης, καθώς και λόγω του ότι οι γεωργοί νεαρής ηλικίας συχνά 
διαχειρίζονται εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερου μεγέθους, θα πρέπει η συνολική έκταση να είναι 
επιλέξιμη για τη συμπληρωματική ενίσχυση. Ωστόσο, ενδέχεται να είναι χρήσιμη η εθελοντική 
εφαρμογή ανώτατου ορίου. Τα τυχόν πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας του καθεστώτος για 
τους γεωργούς νεαρής ηλικίας θα πρέπει να είναι εθελοντικά, ώστε να αποφεύγεται τυχόν 
πρόσθετος διοικητικός φόρτος.

Τροπολογία 1977
Mairead McGuinness, Γεώργιος Παπαστάμκος, Giovanni La Via, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão 
Neves, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη τηρούν τα ακόλουθα 
μέγιστα όρια του αριθμού των 
ενεργοποιημένων δικαιωμάτων ενίσχυσης 

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη θέτουν ένα όριο το οποίο 
μπορεί να είναι πενήντα εκτάρια κατ’ 
ελάχιστον, διατηρώντας την ευελιξία να 
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που πρόκειται να ληφθούν υπόψη: το αυξήσουν σε υψηλότερο επίπεδο, ώστε 
να ανέρχεται τουλάχιστον στο 2% του 
εθνικού κονδυλίου.

Or. en

Τροπολογία 1978
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη τηρούν τα ακόλουθα 
μέγιστα όρια του αριθμού των 
ενεργοποιημένων δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που πρόκειται να ληφθούν υπόψη:

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη θέτουν ένα όριο μέχρι 
εκατό εκτάρια το πολύ.

Or. en

Τροπολογία 1979
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη τηρούν τα ακόλουθα 
μέγιστα όρια του αριθμού των 
ενεργοποιημένων δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που πρόκειται να ληφθούν υπόψη:

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη καθορίζουν ένα μέγιστο 
όριο 100 εκταρίων προς ένταξη στο 
παράρτημα.

Or. ro

Τροπολογία 1980
Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη τηρούν τα ακόλουθα 
μέγιστα όρια του αριθμού των 
ενεργοποιημένων δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που πρόκειται να ληφθούν υπόψη:

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη θέτουν ένα όριο μέχρι 
εκατό εκτάρια το πολύ.

Or. fr

Τροπολογία 1981
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη τηρούν τα ακόλουθα 
μέγιστα όρια του αριθμού των 
ενεργοποιημένων δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που πρόκειται να ληφθούν υπόψη:

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη καθορίζουν μέγιστο όριο 
100 εκταρίων.

Or. ro

Τροπολογία 1982
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη τηρούν τα ακόλουθα 
μέγιστα όρια του αριθμού των 
ενεργοποιημένων δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που πρόκειται να ληφθούν υπόψη:

Κατά την εφαρμογή των επιλογών της 
πρώτης και της δεύτερης παύλας του 
προηγουμένου εδαφίου, τα κράτη μέλη 
τηρούν τα ακόλουθα μέγιστα όρια του 
αριθμού των ενεργοποιημένων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που πρόκειται να 
ληφθούν υπόψη:
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Or. fr

Τροπολογία 1983
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) σε κράτη μέλη όπου το μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI είναι 
μικρότερο, ή ίσο με 25 εκτάρια, μέγιστο 
αριθμό 25·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1984
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) σε κράτη μέλη όπου το μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI είναι 
μικρότερο, ή ίσο με 25 εκτάρια, μέγιστο 
αριθμό 25·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1985
Mairead McGuinness, Γεώργιος Παπαστάμκος, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) σε κράτη μέλη όπου το μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI είναι 
μικρότερο, ή ίσο με 25 εκτάρια, μέγιστο 
αριθμό 25·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1986
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) σε κράτη μέλη όπου το μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI είναι 
μικρότερο, ή ίσο με 25 εκτάρια, μέγιστο 
αριθμό 25·

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 1987
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε κράτη μέλη όπου το μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI είναι 
μεγαλύτερο από 25 εκτάρια, μέγιστο που 
δεν θα είναι μικρότερο από 25 ούτε 
μεγαλύτερο από το μέσο μέγεθος.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1988
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε κράτη μέλη όπου το μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI είναι 
μεγαλύτερο από 25 εκτάρια, μέγιστο που 
δεν θα είναι μικρότερο από 25 ούτε 
μεγαλύτερο από το μέσο μέγεθος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1989
Mairead McGuinness, Γεώργιος Παπαστάμκος, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε κράτη μέλη όπου το μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI είναι 
μεγαλύτερο από 25 εκτάρια, μέγιστο που 
δεν θα είναι μικρότερο από 25 ούτε 
μεγαλύτερο από το μέσο μέγεθος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1990
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε κράτη μέλη όπου το μέσο μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI είναι 
μεγαλύτερο από 25 εκτάρια, μέγιστο που 
δεν θα είναι μικρότερο από 25 ούτε 
μεγαλύτερο από το μέσο μέγεθος.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 1991
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέγιστη επιλέξιμη έκταση όσον αφορά 
την ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 
εκτάρια ανά εκμετάλλευση.

Or. en

Τροπολογία 1992
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τις συνθήκες υπό 
τις οποίες νομικό πρόσωπο μπορεί να 
θεωρείται επιλέξιμο για τη λήψη της 
ενίσχυσης που προβλέπεται στην
παράγραφο 1, συγκεκριμένα της 
εφαρμογής του ορίου ηλικίας που 
ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) σε 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τον τρόπο 
υπολογισμού της ενίσχυσης όταν 
χορηγείται σε νομικό πρόσωπο που 
θεωρείται ως γεωργός νεαρής ηλικίας 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 α).
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ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν στο νομικό πρόσωπο.

Or. fr

Τροπολογία 1993
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 36 τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν ποσοστό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, το οποίο δεν υπερβαίνει το
2%. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, έως την 1η Αυγούστου 2013, το 
εκτιμώμενο ποσοστό που είναι απαραίτητο 
για τη χρηματοδότηση αυτής της 
ενίσχυσης.

Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 36 τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν ποσοστό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, το οποίο δεν υπερβαίνει το
4%. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, έως την 1η Αυγούστου 2013, το 
εκτιμώμενο ποσοστό που είναι απαραίτητο 
για τη χρηματοδότηση αυτής της 
ενίσχυσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό χρηματοδότησης πρέπει να αυξηθεί ώστε να μην περιέρχονται σε μειονεκτική θέση 
τα άτομα νεαρής ηλικίας και οι γυναίκες που θέλουν να αναλάβουν γεωργική δραστηριότητα.

Τροπολογία 1994
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 36 τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν ποσοστό του ετήσιου 

Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 36 τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν ποσοστό του ετήσιου 
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ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, το οποίο δεν υπερβαίνει το 
2%. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην
Επιτροπή, έως την 1η Αυγούστου 2013, το 
εκτιμώμενο ποσοστό που είναι απαραίτητο 
για τη χρηματοδότηση αυτής της 
ενίσχυσης.

ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, το οποίο δεν υπερβαίνει το 
4%. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, έως την 1η Αυγούστου 2013, το 
εκτιμώμενο ποσοστό που είναι απαραίτητο 
για τη χρηματοδότηση αυτής της 
ενίσχυσης.

Or. ro

Τροπολογία 1995
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 36 τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν ποσοστό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, το οποίο δεν υπερβαίνει το 
2%. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, έως την 1η Αυγούστου 2013, το 
εκτιμώμενο ποσοστό που είναι απαραίτητο 
για τη χρηματοδότηση αυτής της 
ενίσχυσης.

Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 36 τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν ποσοστό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, το οποίο δεν είναι 
χαμηλότερο από 1% και υψηλότερο από 
2%. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, έως την 1η Αυγούστου 2013, το 
εκτιμώμενο ποσοστό που είναι απαραίτητο 
για τη χρηματοδότηση αυτής της 
ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 1996
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 36 τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν ποσοστό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 

Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 36 τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν ποσοστό του 
ετήσιου ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
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παράρτημα ΙΙ, το οποίο δεν υπερβαίνει το 
2%. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, έως την 1η Αυγούστου 2013, το 
εκτιμώμενο ποσοστό που είναι απαραίτητο 
για τη χρηματοδότηση αυτής της 
ενίσχυσης.

παράρτημα ΙΙ, το οποίο δεν υπερβαίνει το 
2%. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, έως την 1η Αυγούστου 2013, το 
εκτιμώμενο ποσοστό που είναι απαραίτητο 
για τη χρηματοδότηση αυτής της 
ενίσχυσης.

Or. de

Τροπολογία 1997
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2016, να αναθεωρούν το 
εκτιμώμενο ποσοστό τους, με ισχύ από 
την 1η Ιανουαρίου 2017. Κοινοποιούν 
στην Επιτροπή το αναθεωρημένο ποσοστό 
έως την 1η Αυγούστου 2016.

Τα κράτη μέλη μπορούν, έως 15 
Οκτωβρίου κάθε έτους, μέχρι το 2014, να 
περιορίζουν το εκτιμώμενο ποσοστό τους 
με βάση τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 
έτος αυτό. Κοινοποιούν στην Επιτροπή το 
αναθεωρημένο ποσοστό έως 15 
Οκτωβρίου κάθε έτους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει ότι η ετήσια χρηματοδότηση που χορηγείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πληρωμών για νέους αγρότες χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά, 
διασφαλίζοντας την αξιοποίηση του μέγιστου ποσού που έχει ορισθεί, ούτως ώστε να 
αποφεύγονται υποαπορροφήσεις κονδυλίων.

Τροπολογία 1998
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η Τα κράτη μέλη μπορούν, έως 15 
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Αυγούστου 2016, να αναθεωρούν το 
εκτιμώμενο ποσοστό τους, με ισχύ από 
την 1η Ιανουαρίου 2017. Κοινοποιούν 
στην Επιτροπή το αναθεωρημένο ποσοστό 
έως την 1η Αυγούστου 2016.

Οκτωβρίου κάθε έτους, μέχρι το 2014, να 
περιορίζουν το εκτιμώμενο ποσοστό τους 
με βάση τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 
έτος αυτό. Κοινοποιούν στην Επιτροπή το 
αναθεωρημένο ποσοστό έως 15 
Οκτωβρίου κάθε έτους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που παραληφθούν λιγότερες αιτήσεις από αυτές που αναμένονταν κατά τον 
καθορισμό της απαιτούμενης χρηματοδότησης για το πρόγραμμα, τότε δεν θα απορροφάται το 
σύνολο της διαθέσιμης χρηματοδότησης.

Τροπολογία 1999
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2016, να αναθεωρούν το 
εκτιμώμενο ποσοστό τους, με ισχύ από την 
1η Ιανουαρίου 2017. Κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το αναθεωρημένο ποσοστό έως 
την 1η Αυγούστου 2016.

Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου κάθε έτους, να αναθεωρούν το 
εκτιμώμενο ποσοστό τους, με ισχύ από το 
επόμενο έτος. Κοινοποιούν στην Επιτροπή 
το αναθεωρημένο ποσοστό έως την 1η 
Αυγούστου του έτους πριν από την ισχύ 
του αναθεωρημένου ποσοστού.

Or. en

Τροπολογία 2000
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη του μέγιστου 2. Με την επιφύλαξη του ποσοστού του



AM\909525EL.doc 59/190 PE494.491v01-00

EL

ποσοστού του 2% που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, όταν το συνολικό ποσό των 
ενισχύσεων που εφαρμόζονται σε ένα 
κράτος μέλος σε συγκεκριμένο έτος 
υπερβαίνει το ανώτατο όριο που 
καθορίζεται δυνάμει της παραγράφου 4 και 
όταν το ανώτατο όριο είναι χαμηλότερο 
από το 2% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου που ορίζεται στο παράρτημα II, τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν γραμμική μείωση 
σε όλες τις ενισχύσεις που πρέπει να 
χορηγηθούν προς όλους τους γεωργούς, 
σύμφωνα με το άρθρο 25.

4% που προβλέπεται στην παράγραφο 1, 
όταν το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
που εφαρμόζονται σε ένα κράτος μέλος σε 
συγκεκριμένο έτος υπερβαίνει το ανώτατο 
όριο που καθορίζεται δυνάμει της 
παραγράφου 4 και όταν το ανώτατο όριο 
είναι χαμηλότερο από το 4% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα II, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
γραμμική μείωση σε όλες τις ενισχύσεις 
που πρέπει να χορηγηθούν προς όλους 
τους γεωργούς, σύμφωνα με το άρθρο 25.

Or. it

Τροπολογία 2001
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη του μέγιστου 
ποσοστού του 2% που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, όταν το συνολικό ποσό των 
ενισχύσεων που εφαρμόζονται σε ένα 
κράτος μέλος σε συγκεκριμένο έτος 
υπερβαίνει το ανώτατο όριο που 
καθορίζεται δυνάμει της παραγράφου 4 και 
όταν το ανώτατο όριο είναι χαμηλότερο 
από το 2% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου που ορίζεται στο παράρτημα II, τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν γραμμική μείωση 
σε όλες τις ενισχύσεις που πρέπει να 
χορηγηθούν προς όλους τους γεωργούς, 
σύμφωνα με το άρθρο 25.

2. Όταν το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
που εφαρμόζονται σε ένα κράτος μέλος σε 
συγκεκριμένο έτος υπερβαίνει το ανώτατο 
όριο που καθορίζεται δυνάμει της 
παραγράφου 4 και όταν το ανώτατο όριο 
είναι χαμηλότερο από το 2% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα II, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
γραμμική μείωση σε όλες τις ενισχύσεις 
που πρέπει να χορηγηθούν προς όλους 
τους γεωργούς, σύμφωνα με το άρθρο 25, 
μέχρι το 2% του ποσού που ορίζεται στην 
παράγραφο 1.

Or. es

Τροπολογία 2002
Hans-Peter Mayer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με βάση το εκτιμώμενο ποσοστό που 
κοινοποιείται από τα κράτη μέλη δυνάμει 
της παραγράφου 1, η Επιτροπή ορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, το 
αντίστοιχο ανώτατο όριο για την ενίσχυση 
που προβλέπεται στο άρθρο 36, σε ετήσια 
βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 
παράγραφος 2.

4. Με βάση το εκτιμώμενο ποσοστό που 
κοινοποιείται από τα κράτη μέλη δυνάμει 
της παραγράφου 1, εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55, ώστε 
να ορίζει το αντίστοιχο ανώτατο όριο για 
την ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 
36, σε ετήσια βάση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός του ανώτατου ορίου στον τομέα των ενισχύσεων για γεωργούς νεαρής ηλικίας 
δεν αποτελεί καθαρά τεχνική απόφαση.

Τροπολογία 2003
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37α
Διαχείριση κινδύνου – γενικές διατάξεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καλύπτουν:
(a) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους 
γεωργούς ή σε ομάδες 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·
(β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
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για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν· ή από αντίξοα μετεωρολογικά 
φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων των 
ξηρασιών.
(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας ή ασφαλειών, για την 
παροχή αποζημίωσης στους γεωργούς 
που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός 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 περιβαλλοντικό συμβάν ή 
από αντίξοα μετεωρολογικά φαινόμενα ή 
που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματος τους.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτής της 
ενίσχυσης και άλλων εθνικών ή 
ενωσιακών μέσων στήριξης ή 
καθεστώτων ιδιωτικής ασφάλισης. Η 
άμεση στήριξη του εισοδήματος που 
λαμβάνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (εφεξής «ΕΤΠΠ») 
λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την 
εκτίμηση του ύψους του εισοδήματος των 
γεωργών.
4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με την ελάχιστη και 
τη μέγιστη διάρκεια των εμπορικών 
δανείων σε ταμεία αλληλοβοήθειας που 
αναφέρονται στο άρθρο 37γ παράγραφος 
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3 στοιχείο β) και στο άρθρο 37δ 
παράγραφος 4.
5. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
ενδιάμεσης αναθεώρησης σχετικά με την 
εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου και προτείνει, εφόσον είναι 
σκόπιμο, τις δέουσες νομοθετικές 
προτάσεις για την βελτίωση της.

Or. it

Τροπολογία 2004
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37β
Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών
Άρθρο 37β
1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37α 
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 τη μείωση της 
ετήσιας παραγωγής κατά ποσοστό 
υψηλότερο του 30 % 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 
περιστάσεις, λαμβάνοντας τα αριθμητικά 
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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 
με τη χρήση
(a) βιολογικών δεικτών (ποσότητα της 
απώλειας βιομάζας) ή αντίστοιχων 
δεικτών απώλειας απόδοσης οι οποίοι 
καθορίζονται σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή σε τοπικό, περιφερειακό 
ή εθνικό επίπεδο.
(β) μετεωρολογικών δεικτών (ποσότητα 
βροχόπτωσης, θερμοκρασία, κλπ,) οι 
οποίοι καθορίζονται σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
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 
37α 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.

Or. it

Τροπολογία 2005
Salvatore Caronna
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37γ
Ταμεία αλληλοβοήθειας για τις ζωικές 

και φυτικές ασθένειες, τα περιβαλλοντικά 
συμβάντα και τα αντίξοα μετεωρολογικά 

φαινόμενα
Για να είναι επιλέξιμα για στήριξη, τα 
σχετικά ταμεία αλληλοβοήθειας πρέπει:
(a) να είναι διαπιστευμένα από την 
αρμόδια αρχή σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία·
(β) να εφαρμόζουν διαφανή πολιτική για 
τις ενισχύσεις στο ταμείο και τις 
αναλήψεις από αυτό·
(γ) να έχουν σαφείς κανόνες απόδοσης 
ευθυνών για τα χρέη που προκύπτουν.
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 συμπληρώσουν τα 
ταμεία αλληλοβοήθειας με ασφαλιστικά 
συστήματα.
3. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37α παράγραφος 
1 στοιχείο β) μπορούν να αφορούν μόνο:
(a) τις διοικητικές δαπάνες σύστασης του 
ταμείου αλληλοβοήθειας, με κατανομή σε 
τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο, κατά 
φθίνοντα τρόπο·
(β) τα ποσά που καταβάλλουν οι γεωργοί 
στο ταμείο αλληλοβοήθειας για τη 
σύσταση του ίδιου του ταμείου. Επιπλέον, 
η χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων 
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που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας 
με σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης.
Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά 
από δημόσιους πόρους στο αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο.
4. Όσον αφορά τις φυτικές ασθένειες, η 
χρηματική αποζημίωση βάσει του 
άρθρου 37α 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 και για τις ασθένειες των 
μελισσών.
5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν τις δαπάνες που είναι 
επιλέξιμες για στήριξη επιβάλλοντας:
(a) ανώτατα όρια ανά ταμείο·
(β) κατάλληλα όρια ανά μονάδα.

Or. it

Τροπολογία 2006
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37δ
Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37α 
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 
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με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης 
και της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα 
για τους σκοπούς του άρθρου 37α 
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 ασφάλεια στους 
γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια 
εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ 
ανώτατο όριο. Για να είναι επιλέξιμα για 
στήριξη, τα σχετικά ταμεία 
αλληλοβοήθειας πρέπει:
(a) να είναι διαπιστευμένα από την 
αρμόδια αρχή σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία·
(β) να εφαρμόζουν διαφανή πολιτική για 
τις ενισχύσεις στο ταμείο και τις 
αναλήψεις από αυτό·
(γ) να έχουν σαφείς κανόνες απόδοσης 
ευθυνών για τα χρέη που προκύπτουν.
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.
3. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37α 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται υπό μορφή χρηματοδοτικής 
συμβολής στις συνεισφορές των γεωργών 
στο ταμείο αλληλοβοήθειας. Τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τη 
συνεισφορά των γεωργών στο ταμείο.

Or. it
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Τροπολογία 2007
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37ε
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 37α, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, 
μέχρι την 1η Αυγούστου 2013, να 
χρησιμοποιούν έως το 7% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.
Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή 
μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται 
στο εν λόγω εδάφιο.
Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2015 και την 1η Αυγούστου 
2017, να αναθεωρήσουν την απόφασή 
τους, με ισχύ από το επόμενο έτος. 
Κοινοποιούν το αναθεωρημένο ποσοστό 
έως την 1η Αυγούστου του έτους που 
προηγείται αυτού κατά το οποίο θα 
ισχύσει το αναθεωρημένο ποσοστό.
2. Σύμφωνα με το ποσοστό του ανώτατου 
ορίου που πρόκειται να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη δυνάμει της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή ορίζει, με την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων, το 
αντίστοιχο ανώτατο όριο για την 
ενίσχυση αυτή σε ετήσια βάση. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Or. it

Τροπολογία 2008
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund



PE494.491v01-00 68/190 AM\909525EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2009
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να χορηγούν 
συνδεδεμένη στήριξη σε γεωργούς 
σύμφωνα με όρους που θεσπίζονται στο 
παρόν κεφάλαιο.

Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να χορηγούν 
συνδεδεμένη στήριξη σε γεωργούς 
σύμφωνα με όρους που θεσπίζονται στο 
παρόν κεφάλαιο. Η συνδεδεμένη στήριξη 
μπορεί να χορηγείται μόνο σε:

Or. en

Τροπολογία 2010
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
συνεταιρισμούς και άλλες νομικές 
οντότητες των οποίων τα μέλη 
διαχειρίζονται από κοινού μια γεωργική 
εκμετάλλευση ή οι οποίες αποτελούνται 
από περισσότερους του ενός γεωργούς 
που λαμβάνουν άμεσες πληρωμές και οι 
οποίες λαμβάνουν τις ενισχύσεις και τις 
προωθούν πριν κατανεμηθούν πλήρως 
στα μέλη τους, για τα οποία ισχύει ως 
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μεμονωμένα πρόσωπα η παράγραφος 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά την εφαρμογή των ανώτατων ορίων, πρέπει να μην επιβάλλονται μειώσεις σε φορείς 
όπως συνεταιρισμοί. Για τους σκοπούς της περαιτέρω βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης της 
γεωργίας αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία οι συνεταιρικές μορφές εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 2011
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς και 
παραγόμενα είδη που αναφέρονται στο 
παράρτημα 1 της Συνθήκης (ΣΕΕ και 
ΣΛΕΕ), με εξαίρεση τα αλιευτικά 
προϊόντα.

Or. it

Τροπολογία 2012
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 

διαγράφεται
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χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό, μαζί με άλλες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, θεσπίζει επαρκώς σαφείς
κανόνες για τον καθορισμό των καλλιεργειών που μπορούν να λάβουν συνδεδεμένη στήριξη. 
Επιπλέον, η διατήρηση μιας στενής λίστας δεν συνάδει με την υφιστάμενη κατεύθυνση της
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και υπονομεύει τους στόχους της Κοινής Οργάνωσης της 
Γεωργικής Αγοράς.

Τροπολογία 2013
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 2014
Herbert Dorfmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 2015
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2016
Phil Prendergast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2017
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 2018
Σπύρος Δανέλλης, Θόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2019
Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 

διαγράφεται
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ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. en

Τροπολογία 2020
Jim Higgins, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
πρόσθετα κριτήρια για τη χορήγηση της 
συνδεδεμένης στήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τον υψηλότερο δυνατό βαθμό ευελιξίας κατά την 
εφαρμογή της συνδεδεμένης στήριξης.

Τροπολογία 2021
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
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χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

χορηγείται σε κάθε τομέα αγροτικής 
δραστηριότητας και δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. es

Τροπολογία 2022
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους τομείς της φυτικής και 
ζωικής παραγωγής.

Or. sk

Τροπολογία 2023
Γεώργιος Παπαστάμκος, Esther Herranz García, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Czesław Adam Siekierski, Mariya 
Gabriel, Michel Dantin, Giovanni La Via, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Krzysztof Lisek, Arkadiusz Tomasz 
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Bratkowski, Gabriel Mato Adrover, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους τομείς και τα 
παραγόμενα είδη που ορίζονται από κάθε 
κράτος μέλος με επιλογή μεταξύ αυτών 
που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 2024
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς και παραγόμενα 
είδη που αναφέρονται στο παράρτημα 1 
της Συνθήκης (ΣΕΕ και ΣΛΕΕ), με 
εξαίρεση τα αλιευτικά προϊόντα.

Or. it
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Τροπολογία 2025
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 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς και παραγόμενα 
είδη που αναφέρονται στο παράρτημα 1 
της Συνθήκης, με εξαίρεση τα αλιευτικά
προϊόντα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση του λεπτομερούς πίνακα των τομέων για τους οποίους μπορεί να χορηγείται η 
συνδεδεμένη βοήθεια εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και απλουστεύει την 
εφαρμογή. Ο κανονισμός προβλέπει τη χορήγηση της ενίσχυσης σε τομείς οικονομικά 
ευάλωτους και ο όρος αυτός, εκ των πραγμάτων, οριοθετεί το πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία 2026
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους τομείς που ορίζει κάθε 
κράτος μέλος μεταξύ αυτών που 
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σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

απαριθμούνται στο παράρτημα I της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. ro

Τροπολογία 2027
Dominique Vlasto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται από τα κράτη μέλη στους 
τομείς και στα παραγόμενα είδη που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται τα σιτηρά, 
συμπεριλαμβανομένου του σκληρού 
σίτου, οι ελαιούχοι σπόροι, οι 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, τα όσπρια, το 
λινάρι, η κάνναβη, το ρύζι, οι καρποί με 
κέλυφος, το άμυλο πατάτας, το γάλα και 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα, οι σπόροι, το 
κρέας αιγοπροβάτων, το βόειο κρέας, το 
ελαιόλαδο, οι μεταξοσκώληκες, η 
αποξηραμένη χορτονομή, ο λυκίσκος, τα 
ζαχαρότευτλα, το ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, τα οπωροκηπευτικά και τα 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης.

Or. fr
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Τροπολογία 2028
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να
χορηγείται σε όλους τους τομείς της
γεωργίας ή σε περιφέρειες ενός κράτους
μέλους όπου ειδικοί τύποι καλλιέργειας ή 
ειδικοί γεωργικοί τομείς αντιμετωπίζουν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς και/ή 
κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς 
λόγους.

.

Or. lv

Τροπολογία 2029
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: ρύζι, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας 
αιγοπροβάτων και βόειο κρέας.
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υλοτόμησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνδεδεμένη στήριξη θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για τα ίδια προϊόντα που ορίζονται επί του 
παρόντος. Ο σκοπός χρήσης της συνδεδεμένης στήριξης θα πρέπει να περιορίζεται, κατά 
κανόνα, στην υποστήριξη της εκτατικής κτηνοτροφίας και παραγωγής γαλακτοκομικών σε 
περιοχές με κίνδυνο εγκατάλειψης, όπου οι εναλλακτικές επιλογές παραγωγής είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένες, ιδιαίτερα για την αντιστάθμιση του αποτελέσματος ανακατανομής κατά τη 
μετάβαση στο περιφερειακό μοντέλο ενισχύσεων, το οποίο επηρεάζει αρνητικά αυτούς τους 
τύπους παραγωγής.

Τροπολογία 2030
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες οσπρίων, όσπρια, λινάρι, 
λιναρόσπορος, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόροι, κρέας αιγοπροβάτων, 
βόειο κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
άμπελοι, αποξηραμένη χορτονομή, 
λυκίσκος, κιχώριο, οπωροκηπευτικά.

Or. en

Τροπολογία 2031
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, πατάτες 
εμπορίου, επεξεργασμένα προϊόντα 
πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόροι, κρέας αιγοπροβάτων, 
βόειο κρέας, χοιρινό κρέας και κρέας 
πουλερικών, αβγά, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. en

Τροπολογία 2032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, χορτονομές, λινάρι, κάνναβη, 
ρύζι, καρποί με κέλυφος, άμυλο πατάτας, 
γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, 
κρέας και γάλα αιγοπροβάτων, βόειο 
κρέας, ελαιόλαδο, και βρώσιμες ελιές, 
μελισσοκομία, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, όπου περιλαμβάνονται 
και βρώσιμες πατάτες, βαμβάκι, καπνός, 
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και δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των προϊόντων πρέπει να διευρυνθεί και, ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν τομείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή 
τομείς που έχουν ιδιαίτερη κοινωνικοοικονομική ή περιβαλλοντική σημασία από οικιακής 
σκοπιάς.

Τροπολογία 2033
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, οπωροκηπευτικά, 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης, 
αμπελοκαλλιέργεια (τόσο οινοστάφυλων 
όσο και επιτραπέζιου σταφυλιού), 
μελισσοκομία και ορνιθοτροφία, 
κονικλοτροφία και χοιροτροφία.

Or. es

Τροπολογία 2034
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, κτηνοτροφικά ψυχανθή, σόγια,
λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, 
άμυλο πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόροι, κρέας αιγοπροβάτων και 
χοιρινό κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. en

Τροπολογία 2035
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, κτηνοτροφικά ψυχανθή, σόγια,
λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, 
άμυλο πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόροι, κρέας αιγοπροβάτων, 
βόειο κρέας, χοίροι, καπνός, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. en
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Τροπολογία 2036
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδοκαι 
επιτραπέζιες ελιές, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, βαμβάκι, καπνός, 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης, όπου 
περιλαμβάνονται ο ευκάλυπτος και η 
κουκουναριά.

Or. es

Τροπολογία 2037
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο και 
επιτραπέζιες ελιές, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, 
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ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, βαμβάκι, καπνός, 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης·

Or. es

Τροπολογία 2038
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, καπνός, γάλα 
και γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, 
κρέας αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, κρέας 
πουλερικών, χοιρινό κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. en

Τροπολογία 2039
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
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κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, χοιρινό 
κρέας, κρέας πουλερικών και αβγά,
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. en

Τροπολογία 2040
Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, σκληρός σίτος, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, όσπρια, λινάρι, κάνναβη, 
ρύζι, καρποί με κέλυφος, άμυλο πατάτας, 
γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, 
κρέας αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, κρέας 
ιπποειδών, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. fr

Τροπολογία 2041
José Bové

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, αμπελώνες, λυκίσκος, καπνός, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής
υλοτόμησης.

Or. fr

Τροπολογία 2042
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, άλλοι κλάδοι 
του κτηνοτροφικού τομέα (π.χ. χοιρινό 
κρέας), ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. en
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Τροπολογία 2043
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια και ψυχανθή χορτονομής , λινάρι, 
κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, άμυλο 
πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόροι, κρέας αιγοπροβάτων, 
βόειο κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. fr

Τροπολογία 2044
Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο,
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, ρύζι, καρποί με κέλυφος, άμυλο 
πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόροι, κρέας αιγοπροβάτων, 
βόειο κρέας, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.
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Or. en

Τροπολογία 2045
Janusz Wojciechowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, καπνός,
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. pl

Τροπολογία 2046
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Vytautas Landsbergis, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, χοιρινό κρέας, βόειο 
κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
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χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. en

Τροπολογία 2047
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, χοιρινό 
κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. en

Τροπολογία 2048
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
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κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, χοιρινό 
κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. en

Τροπολογία 2049
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, χοιρινό κρέας, βόειο 
κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. en

Τροπολογία 2050
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
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χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, εκτρεφόμενα 
ελάφια, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Or. en

Τροπολογία 2051
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης, προϊόντα μελισσοκομίας, 
φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.

Or. ro

Τροπολογία 2052
Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο,
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, γεωργικά προϊόντα, 
φαρμακευτικά και αρωματικά βότανα, 
λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο 
και κιχώριο, οπωροκηπευτικά, δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης.

Or. fr

Τροπολογία 2053
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης, γεωργικές παραγωγές που 
προορίζονται για κλάδους με επίσημα 
σήματα ποιότητας, μεταξύ των οποίων η 
βιολογική γεωργία..
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σύνδεση των ενισχύσεων είναι απαραίτητη από οικονομική και εδαφική άποψη, προκειμένου 
να διασφαλισθούν τα επίπεδα παραγωγής των εν λόγω κλάδων.

Τροπολογία 2054
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και 
παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι 
σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 
όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με 
κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας 
αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη 
χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, 
οπωροκηπευτικά.

Or. pt

Τροπολογία 2055
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πιστώσεις που προορίζονται για τη 
συνδεδεμένη στήριξη διατίθενται κατά 
προτεραιότητα στις παραγωγές που 
ελάμβαναν συνδεδεμένη στήριξη κατά 
την περίοδο 2010-2013 σύμφωνα με τα 
άρθρα 68, 101 και 111 του κανονισμού 
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(ΕΚ) αριθ. 73/2009. 

Or. fr

Τροπολογία 2056
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί επίσης να 
χορηγηθεί για παραγωγές που υπάγονται 
σε ευρωπαϊκά ή αναγνωρισμένα από τα 
κράτη μέλη συστήματα ποιότητας.

Or. fr

Τροπολογία 2057
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι 
τύποι γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς 
συναντούν ορισμένες δυσκολίες και είναι 
ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς 
ή/και κοινωνικούς ή/και 
περιβαλλοντικούς λόγους.

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς και περιοχές
που αναφέρονται στο παράρτημα 1 της 
Συνθήκης.

Or. it

Τροπολογία 2058
Christofer Fjellner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους.

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς που συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες ή σε περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές ή στους ίδιους 
τομείς για οικονομικά ευάλωτους τύπους 
γεωργίας. 

Or. en

Τροπολογία 2059
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς
λόγους.

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους γεωργικής 
δραστηριότητας που:
ή συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς 
συναντούν ορισμένες δυσκολίες και είναι 
ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς 
ή/και κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς
λόγους.
a) αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες
και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για
οικονομικούς ή/και κοινωνικούς λόγους ή 
ανασφάλεια.

β) είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την 
προστασία ή την βελτίωση του 
περιβάλλοντος ή/και του κλίματος ή/και 
της βιοποικιλότητας.
Ενίσχυση θα χορηγηθεί επίσης με σκοπό 
την προώθηση υψηλής ποιότητας 
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παραγωγής, τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και την ενθάρρυνση 
της συγκέντρωσης ή της εμπορικής 
οργάνωσης παραμονής στον εν λόγω 
τομέα.

Or. es

Τροπολογία 2060
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους.

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, 
παράγραφος 7 και της προηγούμενης 
παραγράφου, και με σκοπό την 
εκπλήρωση του στόχου και των 
αμερόληπτων κριτηρίων που 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 20, ειδική 
ενίσχυση, υπό μορφή συνδεδεμένης 
στήριξης που αναφέρεται στο παρόν 
κεφάλαιο, θα χορηγείται σε μικρομεσαία 
αγροκτήματα εκτροφής βοοειδών και 
αιγοπροβάτων στα κράτη μέλη ή τις 
περιφέρειες.

Or. es

Αιτιολόγηση

En el caso de los sectores de vacuno y de ovino-caprino, consideramos que la propuesta de la 
nueva PAC es básicamente agrícola y que no ha tenido en cuenta los sectores ganaderos que 
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hasta el 2013 han recibido ayudas. No se ha dado un trato proporcional y equitativo a estos 
sectores y por tanto, es necesario buscar alguna alternativa que no los excluya.Se propone el 
encaje de estos sectores dentro de la nueva PAC a través de las ayudas asociadas, 
garantizando un incremento del porcentaje destinado a estas ayudas asociadas. Pero es 
necesario hacer referencia a esta situación en el articulado del Reglamento de Pagos 
directos, con el objetivo de que se facilite su consideración en la aplicación de las ayudas 
asociadas.

Τροπολογία 2061
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους.

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους. Υπόκειται ως εκ τούτου σε ειδική 
εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία 
διενεργείται από τα αντίστοιχα κράτη 
μέλη και κοινοποιείται στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 2062
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι
γεωργικής δραστηριότητας ή 

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
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συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους.

συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους, και ιδίως όπου συμβάλλουν στη 
διατήρηση ή την αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης.

Or. pl

Τροπολογία 2063
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους.

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους. Οι γεωργοί που λαμβάνουν 
συνδεδεμένη στήριξη εξαιρούνται από τη 
σταδιακή επιβολή ανώτατων ορίων στην 
ενίσχυση που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 του τίτλου ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 2064
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
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κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους.

κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς 
και περιβαλλοντικούς λόγους, 
συμπεριλαμβανομένων της προστασίας 
του κλίματος, της βιοποικιλότητας και 
της βελτίωσης του τοπίου.

Or. en

Τροπολογία 2065
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Γεώργιος 
Παπαστάμκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους.

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους. Τα κράτη μέλη αποδίδουν 
ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους τους 
τομείς που είναι ευάλωτοι λόγω της 
κατάργησης προηγούμενων 
συνδεδεμένων ή ειδικών ενισχύσεων της 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 2066
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους.

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους – υπό τον όρο ότι λαμβάνεται 
μέριμνα για την καλή διαβίωση του 
ζωικού κεφαλαίου.

Or. sk

Τροπολογία 2067
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους.

2. τομείς ή σε περιοχές κράτους μέλους 
όπου συγκεκριμένοι τύποι γεωργικής 
δραστηριότητας ή συγκεκριμένοι 
γεωργικοί τομείς συναντούν ορισμένες 
δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί 
για οικονομικούς ή/και κοινωνικούς ή/και 
περιβαλλοντικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 2068
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 α (νέα)



PE494.491v01-00 102/190 AM\909525EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται κατά περιοχές εντός ενός 
κράτους μέλους, ανεξαρτήτως του κατά 
πόσον αυτό επιλέγει να εφαρμόσει τη 
βασική ή την κατά περιφέρεια πληρωμή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό διευκρινίζεται ότι η συνδεδεμένη ενίσχυση μπορεί να χορηγείται κατά 
περιφέρειες, ανεξαρτήτως κατά πόσον το κράτος μέλος επιλέγει να εφαρμόσει τη βασική ή την 
κατά περιφέρεια πληρωμή. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η Καταλωνία μπορεί να λάβει αποφάσεις 
σχετικά με συνδεδεμένες ενισχύσεις και να τις κατανείμει κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στις 
πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στον αγροτικό της τομέα.

Τροπολογία 2069
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 
η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί επίσης να 
χορηγείται σε γεωργούς οι οποίοι 
κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα 
δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται 
σύμφωνα με το τμήμα 2 του κεφαλαίου 3 
του τίτλου ΙΙΙ και το άρθρο 71ιγ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
σύμφωνα με το άρθρο 60 και το τέταρτο 
εδάφιο του άρθρου 65 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009· και οι οποίοι δεν 
έχουν επιλέξιμα εκτάρια για την 
ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 
η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί επίσης να 
χορηγείται σε γεωργούς οι οποίοι 
κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα 
δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται 
σύμφωνα με το τμήμα 2 του κεφαλαίου 3 
του τίτλου ΙΙΙ και το άρθρο 71ιγ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
σύμφωνα με το άρθρο 60 και το τέταρτο 
εδάφιο του άρθρου 65 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009· και οι οποίοι δεν 
έχουν επιλέξιμα εκτάρια για την 
ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις 
για εκμεταλλεύσεις με κτηνοτροφικές 
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δραστηριότητες και ανεπαρκή γη για την 
απορρόφηση υγρής κοπριάς καθώς και 
άλλες μη βιώσιμες πρακτικές δεν είναι 
επιλέξιμες.

Or. en

Τροπολογία 2070
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τις διατάξεις της 
προηγούμενης παραγράφου, οι αγρότες 
στον τομέα της κτηνοτροφίας, του 
γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, του βόειου και του 
αιγοπρόβειου κρέατος, οι οποίοι δεν 
κατέχουν τις εκτάσεις στις οποίες ασκούν 
την κτηνοτροφική δραστηριότητα, θα 
έχουν πρόσβαση σε σύστημα πληρωμών 
που βασίζεται σε ειδικά δικαιώματα.

Or. es

Τροπολογία 2071
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
συνδεδεμένη στήριξη σε γεωργούς οι 
οποίοι κατά την περίοδο 2008-2010 
κατείχαν ειδικά δικαιώματα σύμφωνα με 
τα άρθρα 60 και 65 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 ανεξάρτητα από την 
βασική ενίσχυση που αναφέρεται στον 
Τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο 1.
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Or. it

Τροπολογία 2072
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
συνδεδεμένη στήριξη σε γεωργούς με 
ειδικά δικαιώματα το 2010, σύμφωνα με 
τα άρθρα 60 και 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009, ανεξάρτητα από την 
βασική ενίσχυση που αναφέρεται στον 
Τίτλο ΙΙΙ, Κεφάλαιο 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να εξαλείψει τόσο το πρόβλημα της υπερβολικής 
εξάρτησης από δικαιώματα όσο και των δυσκολιών που αφορούν τη διαθεσιμότητα εκτάσεων 
στο πλαίσιο του νέου μοντέλου πληρωμής.

Τροπολογία 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
συνδεδεμένη στήριξη σε κτηνοτρόφους 
που δεν κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα 
της έκτασης στην οποία ασκούν την 
κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να εξαλείψει τόσο το πρόβλημα της υπερβολικής 
εξάρτησης από δικαιώματα όσο και των δυσκολιών που αφορούν τη διαθεσιμότητα εκτάσεων 
στο πλαίσιο του νέου μοντέλου πληρωμής.

Τροπολογία 2074
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
για τη δημιουργία κινήτρου για τη 
διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής στις περιοχές αυτές.

4. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
για τη δημιουργία κινήτρου για τη 
διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής, των βιώσιμων γεωργικών 
πρακτικών, της περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και της γεωργικής 
απασχόλησης στις περιοχές αυτές, βάσει 
των όρων που ορίζονται στην παράγραφο 
2.

Or. en

Τροπολογία 2075
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
για τη δημιουργία κινήτρου για τη 
διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής στις περιοχές αυτές.

4. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο στον βαθμό που 
απαιτείται για τη δημιουργία κινήτρου 
διατήρησης των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής στις περιφέρειες αυτές ή για 
την ανάπλαση παραγωγών. Η 
συνδεδεμένη στήριξη για 
περιβαλλοντικούς λόγους μπορεί να 
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χορηγείται στο πλαίσιο ενός ορίου που θα 
πρέπει να ορίσουν τα κράτη μέλη βάσει 
συγκεκριμένων  περιβαλλοντικών στόχων 
ή προβλημάτων, και που θα υπόκειται 
στην επικύρωση της Επιτροπής.

Or. fr

Τροπολογία 2076
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
για τη δημιουργία κινήτρου για τη 
διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής στις περιοχές αυτές.

4. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
για τη δημιουργία κινήτρου για τη 
διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων
απασχόλησης ή/και παραγωγής στις 
περιοχές αυτές και συγκεκριμένα σε 
περιοχές με ειδικούς φυσικούς 
περιορισμούς, όπως οι νησιωτικές και οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Or. pt

Τροπολογία 2077
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
για τη δημιουργία κινήτρου για τη 
διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής στις περιοχές αυτές.

4. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
για τη δημιουργία κινήτρου για τη 
διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής στις περιοχές αυτές, κυρίως 
στις ζώνες που υπόκεινται σε φυσικούς 
περιορισμούς, όπως οι άκρως 
απομακρυσμένες περιφέρειες, και υπέρ 
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των τομέων παραγωγής που ευνοούν την 
απασχόληση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σύνδεση των ενισχύσεων είναι απαραίτητη από οικονομική και εδαφική άποψη, προκειμένου 
να διασφαλισθούν τα επίπεδα παραγωγής των εν λόγω ζωνών.

Τροπολογία 2078
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
για τη δημιουργία κινήτρου για τη 
διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής στις περιοχές αυτές.

4. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
για τη δημιουργία κινήτρου για τη 
διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής στις περιοχές αυτές και τη 
διατήρηση και/ή αύξηση της παραγωγής 
και της απασχόλησης στον κλάδο.

Or. es

Τροπολογία 2079
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
για τη δημιουργία κινήτρου για τη 
διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής στις περιοχές αυτές.

4. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
για τη δημιουργία κινήτρου για τη 
διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής και γεωργικής απασχόλησης 
στις περιοχές αυτές.

Or. fr
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Τροπολογία 2080
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 
20, τα κ μπορούν να ορίσουν 
διαφορετικές χρηματοδοτήσεις για τις 
περιφέρειες που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο.

Or. pt

Τροπολογία 2081
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 bis. Εφόσον εφαρμόζεται το άρθρο 20, 
τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν 
διαφορετική χρηματοδότηση στις 
περιφερειακές ζώνες που καθορίζονται 
κατά την έννοια του ιδίου άρθρου. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιτρέπει μια εφαρμογή σε περιφερειακό επίπεδο, με την έννοια του άρθρου 
20.

Τροπολογία 2082
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η συνδεδεμένη στήριξη λαμβάνει τη 
μορφή ετήσιας ενίσχυσης, χορηγείται 
εντός καθορισμένων ποσοτικών ορίων και 
βασίζεται σε καθορισμένες περιοχές και 
αποδόσεις ή σε σταθερό αριθμό ζώων.

5. Η συνδεδεμένη στήριξη λαμβάνει τη 
μορφή ετήσιας ενίσχυσης, χορηγείται 
εντός ποσοτικών ορίων με αντικειμενικά 
κριτήρια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλισθεί επαρκής ευελιξία για να προσδιοριστούν τα καταλληλότερα κριτήρια 
όσον αφορά τα ειδικά χαρακτηριστικά του περιοχής και το σύστημα παραγωγής.

Τροπολογία 2083
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η συνδεδεμένη στήριξη λαμβάνει τη 
μορφή ετήσιας ενίσχυσης, χορηγείται 
εντός καθορισμένων ποσοτικών ορίων και 
βασίζεται σε καθορισμένες περιοχές και 
αποδόσεις ή σε σταθερό αριθμό ζώων.

5. Η συνδεδεμένη στήριξη λαμβάνει τη 
μορφή ετήσιας ενίσχυσης, χορηγείται 
εντός ποσοτικών ορίων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προτείνει διατύπωση που διασφαλίζει ότι οι συνδεδεμένες πληρωμές θα 
καταβάλλονται σύμφωνα με το «μπλε κουτί» του ΠΟΕ. Επειδή το «πορτοκαλί κουτί» προβλέπει 
επαρκή περιθώρια όσον αφορά τις υφιστάμενες και μελλοντικές δεσμεύσεις, η Επιτροπή πρέπει, 
όπως εξάλλου πράττει πάντοτε, να αφήσει τα κράτη μέλη ελεύθερα να χορηγήσουν ενισχύσεις 
υπό οιαδήποτε μορφή επιθυμούν, εντός των καθορισμένων ορίων.

Τροπολογία 2084
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 a. Η συνδεδεμένη στήριξη μειώνεται 
προοδευτικά. Το 2019 ανέρχεται σε 
ποσοστό έως 50% της ενίσχυσης που 
χορηγείται το 2014.

Or. de

Τροπολογία 2085
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2086
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 5% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 15% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en
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Τροπολογία 2087
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 5% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 15% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 2088
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 5% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 15% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 2089
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 5% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 15% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

Or. es

Τροπολογία 2090
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 5% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 15% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 2091
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
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Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 5% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν το αναγκαίο 
ποσοστό του εθνικού ορίου τους που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 2092
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 5% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 10% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό για τη συνδεδεμένη στήριξη θα πρέπει να είναι το ίδιο σε ολόκληρη την ΕΕ και να 
μην υπερβαίνει το 10%.

Τροπολογία 2093
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
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πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 5% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 3,5% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 2094
James Nicholson, Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 5% του 
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 5% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
τους που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 2095
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 5% του
εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

1. Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η 
Αυγούστου του έτους που προηγείται του 
πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης 
αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 5% του 
εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου 
τους που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en
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Τροπολογία 2096
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Το ποσοστό του εθνικού ορίου που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται 
κατά 3 μονάδες για τα κράτη μέλη που 
αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν 
τουλάχιστον το 3% του εθνικού ανώτατου 
ορίου τους που ορίζεται στο παράρτημα 
ΙΙ, χάριν στήριξης της παραγωγής 
πρωτεϊνούχων δυνάμει του παρόντος 
κεφαλαίου.

Or. fr

Τροπολογία 2097
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να χρησιμοποιούν έως το 
10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, υπό την 
προϋπόθεση ότι:

διαγράφεται

(a) εφαρμόζουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης όπως θεσπίζεται στον τίτλο V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα βάσει του 
άρθρου 111 του εν λόγω κανονισμού, ή 
τους αφορά η παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 
5,ή, στην περίπτωση της Μάλτας, στο 
άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού 
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αυτού ή/και
(β) χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον 
ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2013, 
πάνω από το 5% του διαθέσιμου ποσού 
για τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων 
όπως προβλέπονται στους τίτλους III, IV 
και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
με εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 
του τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 2098
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να χρησιμοποιούν έως το 
10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, υπό την 
προϋπόθεση ότι:

διαγράφεται

(a) εφαρμόζουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης όπως θεσπίζεται στον τίτλο V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα βάσει του 
άρθρου 111 του εν λόγω κανονισμού, ή 
τους αφορά η παρέκκλιση που
προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 
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5,ή, στην περίπτωση της Μάλτας, στο 
άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού 
αυτού ή/και
(β) χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον 
ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2013, 
πάνω από το 5% του διαθέσιμου ποσού 
για τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων 
όπως προβλέπονται στους τίτλους III, IV 
και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
με εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 
του τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 2099
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να χρησιμοποιούν έως το 
10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, υπό την 
προϋπόθεση ότι:

διαγράφεται

(a) εφαρμόζουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης όπως θεσπίζεται στον τίτλο V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα βάσει του 
άρθρου 111 του εν λόγω κανονισμού, ή 
τους αφορά η παρέκκλιση που 
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προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 
5,ή, στην περίπτωση της Μάλτας, στο 
άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού 
αυτού ή/και
(β) χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον 
ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2013, 
πάνω από το 5% του διαθέσιμου ποσού 
για τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων 
όπως προβλέπονται στους τίτλους III, IV 
και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
με εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 
του τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνδεδεμένη στήριξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, καθώς 
οδηγεί σε σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών σε διαφορετικά κράτη 
μέλη. Δεν δικαιολογείται να επιτραπεί στα κράτη μέλη που χρησιμοποιούσαν προηγούμενως το 
μέτρο αυτό να συνεχίσουν αυτήν την πρακτική, οδηγώντας σε περαιτέρω στρεβλώσεις εντός της 
ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία 2100
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να χρησιμοποιούν έως το 
10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, υπό την 

διαγράφεται
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προϋπόθεση ότι:
a) εφαρμόζουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου
2013, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης όπως θεσπίζεται στον τίτλο V
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα βάσει του 
άρθρου 111 του εν λόγω κανονισμού, ή 
τους αφορά η παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 5, 
ή, στην περίπτωση της Μάλτας, στο 
άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού 
αυτού  ή/και
β) χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον 
ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2013, 
πάνω από το 5% του διαθέσιμου ποσού 
για τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων 
όπως προβλέπονται στους τίτλους III, IV
και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
με εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 
του τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 2101
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να χρησιμοποιούν έως το 
10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου

διαγράφεται
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που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, υπό την 
προϋπόθεση ότι:
(a) εφαρμόζουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης όπως θεσπίζεται στον τίτλο V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα βάσει του 
άρθρου 111 του εν λόγω κανονισμού, ή 
τους αφορά η παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 
5,ή, στην περίπτωση της Μάλτας, στο 
άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού 
αυτού ή/και
(β) χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον 
ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2013, 
πάνω από το 5% του διαθέσιμου ποσού 
για τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων 
όπως προβλέπονται στους τίτλους III, IV 
και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
με εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 
του τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 2102
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να χρησιμοποιούν έως το 

διαγράφεται
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10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, υπό την 
προϋπόθεση ότι:
a) εφαρμόζουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου
2013, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης όπως θεσπίζεται στον τίτλο V
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα βάσει του 
άρθρου 111 του εν λόγω κανονισμού, ή 
τους αφορά η παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 5, 
ή, στην περίπτωση της Μάλτας, στο 
άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού 
αυτού  ή/και
β) χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον 
ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2013, 
πάνω από το 5% του διαθέσιμου ποσού 
για τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων 
όπως προβλέπονται στους τίτλους III, IV
και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
με εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 
του τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 2103
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
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να χρησιμοποιούν έως το 10% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:

να χρησιμοποιούν έως το 20% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:

Or. bg

Τροπολογία 2104
Iratxe García Pérez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 10% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 20% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:

Or. es

Τροπολογία 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 10% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 20% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:

Or. es

Τροπολογία 2106
Marian Harkin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 10% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 20% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:

Or. en

Τροπολογία 2107
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να χρησιμοποιούν έως το 
10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, υπό την 
προϋπόθεση ότι:

2. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη 
μέλη να ορίζουν το δικό τους επίπεδο 
στήριξης, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο του 15% που ορίζεται στην 
παράγραφο 1).

Or. en

Τροπολογία 2108
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 10% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 15% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:
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Or. it

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός είναι να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία για να διατίθεται η κατάλληλη χρηματοδοτική 
στήριξη για την κάλυψη της ανάγκης ενός κράτους μέλους στο οποίο συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν ορισμένες δυσκολίες 
και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς ή/και κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους.

Τροπολογία 2109
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 10% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 15% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:

Or. en

Τροπολογία 2110
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 10% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 15% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:

Or. en
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Τροπολογία 2111
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 10% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 15% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγές που απολαύουν συνδεδεμένης στήριξης είναι ουσιαστικές τόσο για οικονομικούς, 
κοινωνικούς και  περιβαλλοντικούς λόγους, όσο για τη διατήρηση της κληρονομιάς. Τα 
διακυβευόμενα είναι τέτοια που θα πρέπει να δοθεί ένα σημαντικότερο περιθώριο κινήσεων στα 
κράτη μέλη που το επιθυμούν.

Τροπολογία 2112
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 10% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, υπό την 
προϋπόθεση ότι:

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν το ετήσιο εθνικό 
ανώτατο όριο που ορίζεται στο παράρτημα 
ΙΙ:

Or. en

Τροπολογία 2113
Juozas Imbrasas
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 10% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, υπό την 
προϋπόθεση ότι:

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν το ετήσιο εθνικό 
ανώτατο όριο που ορίζεται στο παράρτημα 
ΙΙ:

Or. en

Τροπολογία 2114
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν έως το 10% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιούν το ετήσιο εθνικό 
ανώτατο όριο που ορίζεται στο παράρτημα 
ΙΙ.

Or. lv

Τροπολογία 2115
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) εφαρμόζουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης όπως θεσπίζεται στον τίτλο V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα βάσει του 
άρθρου 111 του εν λόγω κανονισμού, ή 

διαγράφεται



AM\909525EL.doc 127/190 PE494.491v01-00

EL

τους αφορά η παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 
5,ή, στην περίπτωση της Μάλτας, στο 
άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού 
αυτού ή/και

Or. en

Τροπολογία 2116
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εφαρμόζουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης όπως θεσπίζεται στον τίτλο V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα βάσει του 
άρθρου 111 του εν λόγω κανονισμού, ή 
τους αφορά η παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 
5,ή, στην περίπτωση της Μάλτας, στο 
άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού 
αυτού ή/και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2117
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) εφαρμόζουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης όπως θεσπίζεται στον τίτλο V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα βάσει του 
άρθρου 111 του εν λόγω κανονισμού, ή 

διαγράφεται
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τους αφορά η παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 
5,ή, στην περίπτωση της Μάλτας, στο 
άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού 
αυτού ή/και

Or. en

Τροπολογία 2118
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εφαρμόζουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης όπως θεσπίζεται στον τίτλο V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα βάσει του 
άρθρου 111 του εν λόγω κανονισμού, ή 
τους αφορά η παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 
5,ή, στην περίπτωση της Μάλτας, στο 
άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού 
αυτού ή/και

(α) έως 20% υπό την προϋπόθεση ότι 
εφαρμόζουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, 
το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης όπως θεσπίζεται στον τίτλο V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα βάσει του 
άρθρου 111 του εν λόγω κανονισμού, ή 
τους αφορά η παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 5, 
ή, στην περίπτωση της Μάλτας, στο άρθρο 
69 παράγραφος 1 του κανονισμού αυτού 
ή/και

Or. en

Τροπολογία 2119
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εφαρμόζουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης όπως θεσπίζεται στον τίτλο V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή τα 

(α) έως το 20% εάν εφαρμόζουν, έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2013, το καθεστώς ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης όπως θεσπίζεται 
στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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χρηματοδοτούμενα μέτρα βάσει του 
άρθρου 111 του εν λόγω κανονισμού, ή 
τους αφορά η παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 
5,ή, στην περίπτωση της Μάλτας, στο 
άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού 
αυτού ή/και

73/2009, ή τα χρηματοδοτούμενα μέτρα 
βάσει του άρθρου 111 του εν λόγω 
κανονισμού, ή τους αφορά η παρέκκλιση 
που προβλέπεται στο άρθρο 69 
παράγραφος 5,ή, στην περίπτωση της 
Μάλτας, στο άρθρο 69 παράγραφος 1 του 
κανονισμού αυτού ή/και

Or. lv

Τροπολογία 2120
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον 
ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2013, 
πάνω από το 5% του διαθέσιμου ποσού 
για τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων 
όπως προβλέπονται στους τίτλους III, IV 
και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
με εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 
του τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2121
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο β



PE494.491v01-00 130/190 AM\909525EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον 
ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2013, 
πάνω από το 5% του διαθέσιμου ποσού 
για τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων 
όπως προβλέπονται στους τίτλους III, IV 
και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
με εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 
του τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2122
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον 
ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2013, 
πάνω από το 5% του διαθέσιμου ποσού 
για τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων 
όπως προβλέπονται στους τίτλους III, IV 
και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
με εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 
του τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 

διαγράφεται
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του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 2123
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον 
ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2013, 
πάνω από το 5% του διαθέσιμου ποσού για 
τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων 
όπως προβλέπονται στους τίτλους III, IV 
και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
με εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 
του τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 
προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού.

(β) έως 10% υπό την προϋπόθεση ότι
χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον ενός 
έτους κατά την περίοδο 2010-2013, πάνω 
από το 5% του διαθέσιμου ποσού για τη 
χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων όπως 
προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 
προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Amendment 2124
Alfreds Rubiks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον 
ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2013, 
πάνω από το 5% του διαθέσιμου ποσού για 
τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων 
όπως προβλέπονται στους τίτλους III, IV
και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
με εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 
του τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 
προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού.

(β) έως το 10% εάν χορήγησαν, στη 
διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους κατά την 
περίοδο 2010-2013, πάνω από το 5% του 
διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση των 
άμεσων ενισχύσεων όπως προβλέπονται 
στους τίτλους III, IV και V του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 
προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού.

Or. lv

Τροπολογία 2125
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον 
ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2013, 
πάνω από το 5% του διαθέσιμου ποσού για 
τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων 
όπως προβλέπονται στους τίτλους III, IV 
και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 
με εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 
του τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 
προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 

(β) έως 10% υπό την προϋπόθεση ότι
χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον ενός 
έτους κατά την περίοδο 2010-2013, πάνω 
από το 5% του διαθέσιμου ποσού για τη 
χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων όπως 
προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 
προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
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παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού.

παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 2126
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, 
τα κράτη μέλη που χορήγησαν, στη 
διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους κατά 
την περίοδο 2010-2013, πάνω από το 10% 
του διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση 
των άμεσων ενισχύσεων όπως 
προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα 
II κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2127
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, 
τα κράτη μέλη που χορήγησαν, στη 
διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους κατά 
την περίοδο 2010-2013, πάνω από το 10% 
του διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση 
των άμεσων ενισχύσεων όπως 
προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα 
II κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2128
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, 
τα κράτη μέλη που χορήγησαν, στη 
διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους κατά 
την περίοδο 2010-2013, πάνω από το 10% 
του διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση 
των άμεσων ενισχύσεων όπως 
προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα 
II κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2129
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, 
τα κράτη μέλη που χορήγησαν, στη 
διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους κατά 
την περίοδο 2010-2013, πάνω από το 10% 
του διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση 
των άμεσων ενισχύσεων όπως 

διαγράφεται
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προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα 
II κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ποσοστά για τη συνδεδεμένη στήριξη θα πρέπει να είναι τα ίδια σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα 
κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τα υπερβούν.

Τροπολογία 2130
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, 
τα κράτη μέλη που χορήγησαν, στη 
διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους κατά 
την περίοδο 2010-2013, πάνω από το 10% 
του διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση 
των άμεσων ενισχύσεων όπως 
προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 

διαγράφεται
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μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα 
II κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

Or. en

Τροπολογία 2131
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, 
τα κράτη μέλη που χορήγησαν, στη 
διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους κατά 
την περίοδο 2010-2013, πάνω από το 10% 
του διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση 
των άμεσων ενισχύσεων όπως 
προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 

διαγράφεται
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6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα 
II κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

Or. fr

Τροπολογία 2132
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, 
τα κράτη μέλη που χορήγησαν, στη 
διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους κατά 
την περίοδο 2010-2013, πάνω από το 10% 
του διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση 
των άμεσων ενισχύσεων όπως 
προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα 
II κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2133
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, 
τα κράτη μέλη που χορήγησαν, στη 
διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους κατά 
την περίοδο 2010-2013, πάνω από το 10% 
του διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση 
των άμεσων ενισχύσεων όπως 
προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα 
II κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 2134
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, 
τα κράτη μέλη που χορήγησαν, στη 
διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους κατά 
την περίοδο 2010-2013, πάνω από το 10% 
του διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση 
των άμεσων ενισχύσεων όπως 
προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη 
στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία (i) 
έως (iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) 
του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή 
για τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα 
II κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2135
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα 
κράτη μέλη που χορήγησαν, στη διάρκεια 
τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο 
2010-2013, πάνω από το 10% του 
διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση των 
άμεσων ενισχύσεων όπως προβλέπονται 

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα 
κράτη μέλη που χορήγησαν, στη διάρκεια 
τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο
2010-2013, πάνω από το 10% του 
διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση των 
άμεσων ενισχύσεων όπως προβλέπονται 
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στους τίτλους III, IV και V του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 
προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα II 
κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

στους τίτλους III, IV και V του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 
προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού, 
ή τη στήριξη όπως προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 4 του τίτλου V του εν λόγω 
κανονισμού μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό 20% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου όπως 
παρατίθεται στο παράρτημα II κατόπιν 
εγκρίσεως από την Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 41.

Or. bg

Τροπολογία 2136
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα 
κράτη μέλη που χορήγησαν, στη διάρκεια 
τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο
2010-2013, πάνω από το 10% του 
διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση των 
άμεσων ενισχύσεων όπως προβλέπονται 
στους τίτλους III, IV και V του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα 
κράτη μέλη που χορήγησαν, στη διάρκεια 
τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο
2010-2013, πάνω από το 10% του 
διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση των 
άμεσων ενισχύσεων όπως προβλέπονται 
στους τίτλους III, IV και V του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 
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προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα II 
κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 15% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα II 
κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός είναι να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία για να διατίθεται η κατάλληλη χρηματοδοτική 
στήριξη για την κάλυψη της ανάγκης ενός κράτους μέλους στο οποίο συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν ορισμένες δυσκολίες 
και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς ή/και κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους.

Τροπολογία 2137
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα 
κράτη μέλη που χορήγησαν, στη διάρκεια 
τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο
2010-2013, πάνω από το 10% του 
διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση των 
άμεσων ενισχύσεων όπως προβλέπονται 
στους τίτλους III, IV και V του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα 
κράτη μέλη που χορήγησαν, στη διάρκεια 
τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο
2010-2013, πάνω από το 10% του 
διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση των 
άμεσων ενισχύσεων όπως προβλέπονται 
στο άρθρο 182, παράγραφος 7, του 
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 
2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ1) και
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προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα II 
κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

στους τίτλους III, IV και V του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 
προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα II 
κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

Or. en

(ΕΕ L 299 της 16.11.07, σ. 1)

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προστεθεί η αναφορά στο άρθρο 182 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, ώστε να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό ολόκληρη η συνδεδεμένη στήριξη 
βάσει του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Τροπολογία 2138
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα 
κράτη μέλη που χορήγησαν, στη διάρκεια 
τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο
2010-2013, πάνω από το 10% του 
διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση των 
άμεσων ενισχύσεων όπως προβλέπονται 

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα 
κράτη μέλη που χορήγησαν, στη διάρκεια 
τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο
2010-2013, πάνω από το 10% του 
διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση των 
άμεσων ενισχύσεων όπως προβλέπονται 
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στους τίτλους III, IV και V του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 
προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα II 
κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

στους τίτλους III, IV και V του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 
προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
καθώς και τα κράτη μέλη που έχουν 
εφαρμόσει συμπληρωματικές εθνικές 
άμεσες ενισχύσεις όπως ορίζονται στο 
κεφάλαιο 4 του τίτλου V του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 και χωριστές 
ενισχύσεις, μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα II 
κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, θα πρέπει να παρέχεται σε όλα τα κράτη 
μέλη ίση δυνατότητα καθορισμού του ποσοστιαίου περιορισμού για τη συνδεδεμένη στήριξη.

Τροπολογία 2139
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα 
κράτη μέλη που χορήγησαν, στη διάρκεια 
τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο
2010-2013, πάνω από το 10% του 
διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση των 

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα 
κράτη μέλη που χορήγησαν, στη διάρκεια 
τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο
2010-2013, πάνω από το 10% του 
διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση των 
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άμεσων ενισχύσεων όπως προβλέπονται 
στους τίτλους III, IV και V του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 
προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα II 
κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41.

άμεσων ενισχύσεων όπως προβλέπονται 
στους τίτλους III, IV και V του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με 
εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως 
προβλέπεται στα σημεία (i) έως (iv) της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) και της 
παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του 
άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του 
κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 
6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού 
μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου 
ορίου όπως παρατίθεται στο παράρτημα II 
κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 41. Οι διατάξεις 
της παραγράφου αυτής θα καταργηθούν 
το αργότερο το 2016.

Or. en

Τροπολογία 2140
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 a. Το ποσοστό των εθνικών ανώτατων 
ορίων που αναφέρεται στις παραγράφους 
1 έως 3 αυξάνεται κατά 3 μονάδες για 
εκείνα τα κράτη μέλη που αποφασίζουν 
να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον 3% των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ για την 
υποστήριξη της παραγωγής 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο 
του παρόντος κεφαλαίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ, η οποία επί του παρόντος είναι 
ελλειμματική, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί στο πλαίσιο της εθελοντικής συνδεδεμένης στήριξης 
και, κατά συνέπεια, σε συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ στον ΠΟΕ.

Τροπολογία 2141
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2016, να επανεξετάζουν την 
απόφασή τους σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 και να 
αποφασίζουν, με ισχύ από το 2017:

διαγράφεται

a) την αύξηση του ποσοστού που ορίζεται 
δυνάμει των παραγράφων 1 και 2, εντός 
των ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά 
περίπτωση, και, ενδεχομένως, την 
τροποποίηση των όρων χορήγησης της 
στήριξης·
β) τη μείωση του ποσοστού που 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
της συνδεδεμένης στήριξης και, 
ενδεχομένως, την τροποποίηση των όρων 
χορήγησης της στήριξης αυτής·
γ) την παύση χορήγησης της στήριξης 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.

Or. fr

Τροπολογία 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2016, να επανεξετάζουν την 
απόφασή τους σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 και να 
αποφασίζουν, με ισχύ από το 2017:

4. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου κάθε έτους, να αναθεωρήσουν 
την απόφασή τους σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 και να 
αποφασίσουν, με ισχύ από το επόμενο 
έτος:

Or. es

Τροπολογία 2143
Mariya Gabriel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2016, να επανεξετάζουν την 
απόφασή τους σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 και να 
αποφασίζουν, με ισχύ από το 2017:

4. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου κάθε έτους, να αναθεωρήσουν 
την απόφασή τους σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 και να 
αποφασίσουν, με ισχύ από το επόμενο 
έτος:

Or. bg

Τροπολογία 2144
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2016, να επανεξετάζουν την 
απόφασή τους σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 και να 
αποφασίζουν, με ισχύ από το 2017:

4. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2015 ή/και την 1η Αυγούστου 
2017, να αναθεωρήσουν την απόφασή τους 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 
και να αποφασίζουν, με ισχύ από το 
επόμενο έτος:
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Or. en

Τροπολογία 2145
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2016, να επανεξετάζουν την 
απόφασή τους σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 και να 
αποφασίζουν, με ισχύ από το 2017:

4. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2016, να επανεξετάσουν την 
απόφασή τους σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και να αποφασίζουν, με ισχύ 
από το 2017:

Or. en

Τροπολογία 2146
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2016, να επανεξετάζουν την 
απόφασή τους σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 και να 
αποφασίζουν, με ισχύ από το 2017:

4. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2016, να επανεξετάσουν την 
απόφασή τους σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και να αποφασίζουν, με ισχύ 
από το 2017:

Or. en

Τροπολογία 2147
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2016, να επανεξετάζουν την 
απόφασή τους σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 και να 
αποφασίζουν, με ισχύ από το 2017:

4. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η 
Αυγούστου 2016, να επανεξετάσουν την 
απόφασή τους σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και να αποφασίζουν, με ισχύ 
από το 2017:

Or. en

Τροπολογία 2148
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την αύξηση του ποσοστού που ορίζεται 
δυνάμει των παραγράφων 1 και 2, εντός 
των ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά 
περίπτωση, και, ενδεχομένως, την 
τροποποίηση των όρων χορήγησης της 
στήριξης·

(α) την αύξηση του ποσοστού που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 1, εντός των 
ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά 
περίπτωση, και, ενδεχομένως, την 
τροποποίηση των όρων χορήγησης της 
στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 2149
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) την αύξηση του ποσοστού που ορίζεται 
δυνάμει των παραγράφων 1 και 2, εντός 
των ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά 
περίπτωση, και, ενδεχομένως, την 
τροποποίηση των όρων χορήγησης της 
στήριξης·

(a) την αύξηση του ποσοστού που ορίζεται 
δυνάμει της παραγράφου 1, εντός των 
ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά 
περίπτωση, και, ενδεχομένως, την 
τροποποίηση των όρων χορήγησης της 
στήριξης·

Or. en
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Τροπολογία 2150
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αύξηση του ποσοστού που ορίζεται 
δυνάμει των παραγράφων 1 και 2, εντός 
των ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά 
περίπτωση, και, ενδεχομένως, την 
τροποποίηση των όρων χορήγησης της 
στήριξης·

α) την αύξηση του ποσοστού που ορίζεται 
δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3, εντός 
των ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά 
περίπτωση, και, ενδεχομένως, την 
τροποποίηση των όρων χορήγησης της 
στήριξης·

Or. es

Τροπολογία 2151
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αύξηση του ποσοστού που ορίζεται 
δυνάμει των παραγράφων 1 και 2, εντός 
των ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά 
περίπτωση, και, ενδεχομένως, την 
τροποποίηση των όρων χορήγησης της 
στήριξης·

α) την αύξηση του ποσοστού που ορίζεται 
δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3, εντός 
των ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά 
περίπτωση, και, ενδεχομένως, την 
τροποποίηση των όρων χορήγησης της 
στήριξης·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την υιοθέτηση πιο 
προσεκτικής προσεγγίσεις στην αρχική φάση σχεδιασμού των μέτρων. Τα μέτρα αυτά μπορεί να 
χορηγήσουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε μεταγενέστερη φάση, με βάση τα αποτελέσματα των 
προηγούμενων ετών, σε περίπτωση που η ζήτηση αποδειχθεί μεγαλύτερη από την αρχικά 
εκτιμώμενη και μπορεί να επεκταθούν για να καλύψουν τομείς που αρχικά δεν καλύπτονταν.
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Τροπολογία 2152
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την απόφαση που λαμβάνουν 
τα κράτη μέλη δυνάμει των παραγράφων 
1 έως 4 για το ποσοστό του εθνικού 
ανώτατου ορίου που πρόκειται να 
χρησιμοποιείται, η Επιτροπή ορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, το 
αντίστοιχο ανώτατο όριο για τη στήριξη 
σε ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 2153
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την απόφαση που λαμβάνουν 
τα κράτη μέλη δυνάμει των παραγράφων 
1 έως 4 για το ποσοστό του εθνικού 
ανώτατου ορίου που πρόκειται να 
χρησιμοποιείται, η Επιτροπή ορίζει, με την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων, το 
αντίστοιχο ανώτατο όριο για τη στήριξη σε 
ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 56 παράγραφος 2.

5. Με βάση την απόφαση που λαμβάνουν 
τα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 1
για το ποσοστό του εθνικού ανώτατου 
ορίου που πρόκειται να χρησιμοποιείται, η 
Επιτροπή ορίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, το αντίστοιχο 
ανώτατο όριο για τη στήριξη σε ετήσια 
βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 
παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 2154
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την απόφαση που λαμβάνουν 
τα κράτη μέλη δυνάμει των παραγράφων 1 
έως 4 για το ποσοστό του εθνικού 
ανώτατου ορίου που πρόκειται να 
χρησιμοποιείται, η Επιτροπή ορίζει, με την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων, το 
αντίστοιχο ανώτατο όριο για τη στήριξη σε 
ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 56 παράγραφος 2.

5. Με βάση την απόφαση που λαμβάνουν 
τα κράτη μέλη δυνάμει των παραγράφων 1
και 2 για το ποσοστό του εθνικού 
ανώτατου ορίου που πρόκειται να 
χρησιμοποιείται, η Επιτροπή ορίζει, με την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων, το 
αντίστοιχο ανώτατο όριο για τη στήριξη σε 
ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 56 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2155
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την απόφαση που λαμβάνουν 
τα κράτη μέλη δυνάμει των παραγράφων 1 
έως 4 για το ποσοστό του εθνικού 
ανώτατου ορίου που πρόκειται να 
χρησιμοποιείται, η Επιτροπή ορίζει, με την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων, το 
αντίστοιχο ανώτατο όριο για τη στήριξη σε 
ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

5. Με βάση την απόφαση που λαμβάνουν 
τα κράτη μέλη δυνάμει των παραγράφων 1 
έως 4 για το ποσοστό του εθνικού 
ανώτατου ορίου που πρόκειται να 
χρησιμοποιείται, εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55, ώστε 
να ορίζει το αντίστοιχο ανώτατο όριο για 
τη στήριξη σε ετήσια βάση.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός του ανώτατου ορίου στον τομέα της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης δεν 
αποτελεί καθαρά τεχνική απόφαση.

Τροπολογία 2156
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 α
Προαιρετική συμπληρωματική εθνική 

υποστήριξη
1. Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
θεσπίσουν μια προαιρετική συνδεδεμένη 
στήριξη στον τομέα της θηλάζουσας 
αγελάδας  σύμφωνα με το άρθρο 38, 
δύνανται να χορηγούν συμπληρωματική 
εθνική πριμοδότηση σε γεωργό για να 
συμπληρωθεί το ποσό της συνδεδεμένης 
στήριξης που λαμβάνει για το ίδιο 
ημερολογιακό έτος.
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους όρους 
της εν λόγω συμπληρωματικής εθνικής 
στήριξης ταυτόχρονα και με τις ίδιες 
λεπτομέρειες εφαρμογής που ισχύουν για 
τη συνδεδεμένη στήριξη

Or. fr

Τροπολογία 2157
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40 διαγράφεται
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Κοινοποίηση
1. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 39 κοινοποιούνται στην Επιτροπή 
μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται 
στο άρθρο αυτό και, εκτός από την 
απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 4 στοιχείο γ), η κοινοποίηση 
περιλαμβάνει πληροφορίες για τις 
στοχευμένες περιφέρειες, τους 
επιλεγμένους τύπους γεωργικής 
δραστηριότητας ή τομείς και το επίπεδο 
της στήριξης που πρόκειται να 
χορηγηθεί.
2. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 39 παράγραφοι 2 και 3, ή, κατά 
περίπτωση, στο άρθρο 39 παράγραφος 4 
στοιχείο α), περιλαμβάνουν λεπτομερή 
περιγραφή της συγκεκριμένης 
κατάστασης στη στοχευμένη περιφέρεια 
και των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών 
των τύπων γεωργικής δραστηριότητας ή 
των ειδικών γεωργικών τομέων, τα οποία 
καθιστούν το ποσοστό που προβλέπεται 
στο άρθρο 39 παράγραφος 1 ανεπαρκές 
για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 38 παράγραφος 
2 και οι οποίες δικαιολογούν το αυξημένο 
επίπεδο στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 2158
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 39 κοινοποιούνται στην Επιτροπή 
μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται 
στο άρθρο αυτό και, εκτός από την 
απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 4 στοιχείο γ), η κοινοποίηση 

1. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 39 κοινοποιούνται στην Επιτροπή 
μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται 
στο άρθρο αυτό και, εκτός από την 
απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 4 στοιχείο γ), η κοινοποίηση 
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περιλαμβάνει πληροφορίες για τις 
στοχευμένες περιφέρειες, τους 
επιλεγμένους τύπους γεωργικής 
δραστηριότητας ή τομείς και το επίπεδο 
της στήριξης που πρόκειται να χορηγηθεί.

περιλαμβάνει πληροφορίες για τις 
στοχευμένες περιφέρειες, τους 
επιλεγμένους τύπους γεωργικής 
δραστηριότητας ή τομείς, το επίπεδο της 
στήριξης που πρόκειται να χορηγηθεί και 
τα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής στους εν 
λόγω τομείς και τις εν λόγω περιφέρειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθιερωθούν ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνδεδεμένη 
στήριξη χορηγείται μόνο στον βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία κινήτρου για τη 
διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής στις περιοχές αυτές.

Τροπολογία 2159
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 39 παράγραφοι 2 και 3, ή, κατά 
περίπτωση, στο άρθρο 39 παράγραφος 4 
στοιχείο α), περιλαμβάνουν λεπτομερή 
περιγραφή της συγκεκριμένης κατάστασης 
στη στοχευμένη περιφέρεια και των 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των 
τύπων γεωργικής δραστηριότητας ή των 
ειδικών γεωργικών τομέων, τα οποία 
καθιστούν το ποσοστό που προβλέπεται 
στο άρθρο 39 παράγραφος 1 ανεπαρκές για 
την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 
και οι οποίες δικαιολογούν το αυξημένο 
επίπεδο στήριξης.

2. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή της 
συγκεκριμένης κατάστασης στη 
στοχευμένη περιφέρεια και των 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των 
τύπων γεωργικής δραστηριότητας ή των 
ειδικών γεωργικών τομέων, τα οποία 
καθιστούν το ποσοστό που προβλέπεται 
στο άρθρο 39 παράγραφος 1 ανεπαρκές για 
την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 
και οι οποίες δικαιολογούν το αυξημένο 
επίπεδο στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 2160
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 39 κοινοποιούνται στην Επιτροπή 
μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται 
στο άρθρο αυτό και, εκτός από την 
απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 4 στοιχείο γ), η κοινοποίηση 
περιλαμβάνει πληροφορίες για τις 
στοχευμένες περιφέρειες, τους 
επιλεγμένους τύπους γεωργικής 
δραστηριότητας ή τομείς και το επίπεδο 
της στήριξης που πρόκειται να χορηγηθεί.

1. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 39 κοινοποιούνται στην Επιτροπή 
μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται 
στο άρθρο αυτό και, εκτός από την 
απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 39 
στοιχείο γ), η κοινοποίηση περιλαμβάνει 
πληροφορίες για τις στοχευμένες 
περιφέρειες, τους επιλεγμένους τύπους 
γεωργικής δραστηριότητας ή τομείς και το 
επίπεδο της στήριξης που πρόκειται να 
χορηγηθεί.

Or. en

Τροπολογία 2161
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 39 παράγραφοι 2 και 3, ή, κατά 
περίπτωση, στο άρθρο 39 παράγραφος 4 
στοιχείο α), περιλαμβάνουν λεπτομερή 
περιγραφή της συγκεκριμένης 
κατάστασης στη στοχευμένη περιφέρεια 
και των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών 
των τύπων γεωργικής δραστηριότητας ή 
των ειδικών γεωργικών τομέων, τα οποία 
καθιστούν το ποσοστό που προβλέπεται 
στο άρθρο 39 παράγραφος 1 ανεπαρκές 
για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 38 παράγραφος 
2 και οι οποίες δικαιολογούν το αυξημένο 
επίπεδο στήριξης.

2. Μέχρι την 1η Αυγούστου του έτους 
μετά το πρώτο έτος εφαρμογής της εν 
λόγω στήριξης κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν 
επέλθει στα επίπεδα παραγωγής στους 
τομείς και τις περιφέρειες όπου έχει 
εισαχθεί η συνδεδεμένη στήριξη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συνδεδεμένη στήριξη θα πρέπει να χορηγείται μόνο στον βαθμό που απαιτείται για τη 
δημιουργία κινήτρου για τη διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής στις περιοχές 
αυτές.

Τροπολογία 2162
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41 διαγράφεται
Έγκριση από την Επιτροπή
1. Η Επιτροπή εγκρίνει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, την απόφαση που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 
ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 39 
παράγραφος 4 στοιχείο α), όταν 
καταδεικνύεται στην οικεία περιοχή ή 
τομέα μία από τις ακόλουθες ανάγκες:
(α) η ανάγκη διατήρησης ενός ορισμένου 
επιπέδου ειδικής παραγωγής λόγω της 
έλλειψης εναλλακτικών λύσεων, και 
μείωσης του κινδύνου εγκατάλειψης της 
παραγωγής και των απορρεόντων 
κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών 
προβλημάτων,
(β) η ανάγκη παροχής σταθερού 
εφοδιασμού στην τοπική μεταποιητική 
βιομηχανία, αποφεύγοντας κατ' αυτόν τον 
τρόπο τις αρνητικές κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης 
αναδιάρθρωσης,
(γ) η ανάγκη αντιστάθμισης των 
μειονεκτημάτων εις βάρος των γεωργών 
σε έναν συγκεκριμένο τομέα, τα οποία 
αποτελούν συνέπεια των συνεχών 
διαταραχών στη σχετική αγορά·
(δ) η ανάγκη παρέμβασης όταν η ύπαρξη 
οποιασδήποτε άλλης στήριξης η οποία 
διατίθεται δυνάμει του παρόντος 
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κανονισμού, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [RDR] ή οποιουδήποτε εγκεκριμένου 
καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης κρίνεται 
ανεπαρκής να καλύψει τις ανάγκες που 
προβλέπονται στα στοιχεία α), β) και γ).
2. Η Επιτροπή θεσπίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, κανόνες για τη 
διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των 
αποφάσεων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2163
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, την απόφαση που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 
ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 39 
παράγραφος 4 στοιχείο α), όταν 
καταδεικνύεται στην οικεία περιοχή ή 
τομέα μία από τις ακόλουθες ανάγκες:

1. Σε περιπτώσεις στις οποίες, βάσει των 
πληροφοριών που παρέχονται από ένα 
κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 40 
παράγραφος 2, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν 
πληρούνται οι όροι του άρθρου 38 
παράγραφος 4, απαιτεί μέσω 
εκτελεστικών πράξεων από το εν λόγω 
κράτος μέλος να προσαρμόσει το επίπεδο 
συνδεδεμένης στήριξης, ώστε να 
συμμορφώνεται με τους εν λόγω όρους. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή προβλέπονται περαιτέρω ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η συνδεδεμένη στήριξη θα χορηγείται μόνο για τη διατήρηση των επιπέδων 
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παραγωγής στις εν λόγω περιφέρειες.

Τροπολογία 2164
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, την απόφαση που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 
ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 39 
παράγραφος 4 στοιχείο α), όταν 
καταδεικνύεται στην οικεία περιοχή ή 
τομέα μία από τις ακόλουθες ανάγκες:

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 55, ώστε να 
εγκρίνει την απόφαση που προβλέπεται 
στο άρθρο 39 παράγραφος 3 ή, κατά 
περίπτωση, στο άρθρο 39 παράγραφος 4 
στοιχείο α), όταν καταδεικνύεται στην 
οικεία περιοχή ή τομέα μία από τις 
ακόλουθες ανάγκες:

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για καθαρά τεχνική απόφαση.

Τροπολογία 2165
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, την απόφαση που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 3
ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 39 
παράγραφος 4 στοιχείο α), όταν 
καταδεικνύεται στην οικεία περιοχή ή 
τομέα μία από τις ακόλουθες ανάγκες:

1. Η Επιτροπή εγκρίνει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, την απόφαση που 
προβλέπεται ή, κατά περίπτωση, στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο α), όταν 
καταδεικνύεται στην οικεία περιοχή ή 
τομέα μία από τις ακόλουθες ανάγκες:

Or. en
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Τροπολογία 2166
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) η ανάγκη διατήρησης ενός ορισμένου 
επιπέδου ειδικής παραγωγής λόγω της 
έλλειψης εναλλακτικών λύσεων, και 
μείωσης του κινδύνου εγκατάλειψης της 
παραγωγής και των απορρεόντων 
κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών 
προβλημάτων,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2167
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η ανάγκη παροχής σταθερού 
εφοδιασμού στην τοπική μεταποιητική 
βιομηχανία, αποφεύγοντας κατ' αυτόν τον 
τρόπο τις αρνητικές κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης 
αναδιάρθρωσης,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2168
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η ανάγκη παροχής σταθερού 
εφοδιασμού στην τοπική μεταποιητική 
βιομηχανία, αποφεύγοντας κατ' αυτόν τον 
τρόπο τις αρνητικές κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης 
αναδιάρθρωσης,

(β) η ανάγκη παροχής σταθερού 
εφοδιασμού στην τοπική μεταποιητική 
βιομηχανία και τις τοπικές τροφικές 
αλυσίδες, αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τις αρνητικές κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης 
αναδιάρθρωσης,

Or. en

Τροπολογία 2169
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η ανάγκη αντιστάθμισης των 
μειονεκτημάτων εις βάρος των γεωργών 
σε έναν συγκεκριμένο τομέα, τα οποία 
αποτελούν συνέπεια των συνεχών 
διαταραχών στη σχετική αγορά·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2170
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) η ανάγκη παρέμβασης όταν η ύπαρξη 
οποιασδήποτε άλλης στήριξης η οποία 
διατίθεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [RDR] ή οποιουδήποτε εγκεκριμένου 
καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης κρίνεται 
ανεπαρκής να καλύψει τις ανάγκες που 

διαγράφεται
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προβλέπονται στα στοιχεία α), β) και γ).

Or. en

Τροπολογία 2171
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Η απόφαση που προβλέπεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 3 ή, κατά 
περίπτωση, στο άρθρο 39 παράγραφος 4 
στοιχείο α) δεν πρέπει να οδηγεί σε 
στρέβλωση της αγοράς και σε ανισότητες 
στο ευρωπαϊκό πεδίο ισότιμου 
ανταγωνισμού. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
δεν πρέπει να παρέχεται έγκριση από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 2172
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η ανάγκη για δίκαιη, αναλογική 
στήριξη προς τους παραγωγούς οι οποίοι 
μέχρι το 2013 θα εισπράττουν πληρωμές 
με βάση τα επίπεδα παραγωγής, σε 
περιόδους βάσης, (αριθμός ζώντων 
ζώων) συγκομιδή ή ποσοστώσεις 
παραγωγής.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Solicitamos el incremento del 10 % del límite máximo estatal de ayudas asociadas 
voluntarias, dado que se cumplen las condiciones del articulo 39.3 de la propuesta de 
Reglamento. Para facilitar la viabilidad de la propuesta del articulo 39.3 (aprobación por 
parte de la Comisión de la autorización de destinar más del 10% del limite nacional a ayudas 
asociadas) se propone que se tenga en consideración la necesidad de dar un soporte 
proporcional y equitativo a los productores que hasta el 2013 han recibido ayudas basadas 
en los niveles de producción de los periodos de base (cabezas de ganado) o en los 
rendimientos obtenidos o en las cuotas de producción, como una más de las necesidades de la 
región o sector en cuestión.

Τροπολογία 2173
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η ανάγκη για δίκαιη, αναλογική 
στήριξη προς τους παραγωγούς οι οποίοι, 
με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 ή τον κανονισμό (EΚ)
αριθ. 73/2009, μέχρι το 2013 θα 
εισπράττουν πληρωμές με βάση τα 
επίπεδα παραγωγής, σε περιόδους βάσης, 
(αριθμός ζώντων ζώων) συγκομιδή ή 
ποσοστώσεις παραγωγής.

Or. es

Τροπολογία 2174
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, κανόνες για τη 
διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των 
αποφάσεων που προβλέπονται στην 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 55, ώστε να
θεσπίζει κανόνες για τη διαδικασία 
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παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

αξιολόγησης και έγκρισης των αποφάσεων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για καθαρά τεχνική απόφαση.

Τροπολογία 2175
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος IV – κεφάλαιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο 41 α
Ενίσχυση των αγροτών με βασική 

δραστηριότητα την αγροτική
Άρθρο 41α
Γενικοί κανόνες
1. Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
πληρωμή ανά αγροτική μονάδα εργασίας 
στους αγρότες με κύρια δραστηριότητα 
την αγροτική.
2. Δικαιούχοι είναι οι εξής:
a) φυσικά πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και 
άνω, τα οποία δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί 
ούτε εισπράττουν επίδομα ολικής 
αναπηρίας όσον αφορά το σύνολο των 
αγροτικών δραστηριοτήτων, και τα οποία
αποκτούν τουλάχιστον το 50% του 
συνολικού τους εισοδήματος από 
αγροτικές δραστηριότητες στα 
αγροκτήματά τους και σπαταλούν
λιγότερο από το 50% του συνολικού 
χρόνου εργασίας τους σε δραστηριότητες 
πέραν της γεωργικής, και
β) νομικά πρόσωπα των οποίων 
τουλάχιστον οι μισοί μέτοχοι είναι φυσικά 
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πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την 
αγροτική, ή των οποίων τουλάχιστον οι 
μισές μετοχές ή το μετοχικό κεφάλαιο 
κατέχεται από τέτοιου είδους πρόσωπα. 
Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα που 
απαρτίζονται αποκλειστικά ή στο 
μεγαλύτερο μέρος τους από άλλα νομικά 
πρόσωπα, λαμβάνονται υπόψη οι σχέσεις 
ή οι δεσμοί με άλλες εταιρίες, 
προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον οι 
δεσμοί ή οι σχέσεις αυτές συνεπάγονται 
ότι τουλάχιστον το ήμισυ των μετοχών 
τους ή του μετοχικού κεφαλαίου τους 
κατέχεται από φυσικά πρόσωπα που 
έχουν ως κύρια δραστηριότητα την 
αγροτική.
Άρθρο 41β
Ποσό πληρωμής
Για κάθε αντίστοιχο έτος, η πληρωμή ανά 
αγροτική μονάδα εργασίας υπολογίζεται 
διαιρώντας το εθνικό ή περιφερειακό 
ανώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 
41(γ)(1) διά του αριθμού των ετήσιων 
αγροτικών μονάδων εργασίας που 
καταγράφονται για κάθε δικαιούχο.
Άρθρο 41γ
Δημοσιονομικές διατάξεις
1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης 
που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 15% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.
2. Η Επιτροπή ορίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, το αντίστοιχο 
ανώτατο όριο για την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο σε 
ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται
στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Or. es
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Τροπολογία 2176
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 4 – κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το 
βαμβάκι

Προσωρινή ειδική καλλιεργητική 
ενίσχυση για το βαμβάκι

Or. de

Τροπολογία 2177
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 42 διαγράφεται
Πεδίο εφαρμογής
Ενίσχυση χορηγείται σε γεωργούς που 
παράγουν βαμβάκι υπαγόμενο στον 
κωδικό ΣΟ 5201 00 σύμφωνα με τους 
όρους που θεσπίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο («ειδική καλλιεργητική 
ενίσχυση για το βαμβάκι»).

Or. en

Τροπολογία 2178
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43 διαγράφεται
Επιλεξιμότητα
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1. Η ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το 
βαμβάκι χορηγείται ανά εκτάριο 
επιλέξιμης έκτασης βαμβακιού. 
Επιλέξιμη έκταση είναι εκείνη που 
βρίσκεται σε γεωργική γη την οποία έχει 
εγκρίνει το κράτος μέλος για 
βαμβακοπαραγωγή, έχει σπαρεί με 
εγκεκριμένες ποικιλίες και έχει πράγματι 
συγκομισθεί υπό κανονικές συνθήκες 
ανάπτυξης των φυτών.
Η ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το 
βαμβάκι καταβάλλεται για βαμβάκι 
ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και 
σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη.
2. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις εκτάσεις 
και τις ποικιλίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 σύμφωνα με τους κανόνες 
και τους όρους προς θέσπιση δυνάμει της 
παραγράφου 3.
3. Για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής διαχείρισης της ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, 
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με κανόνες και 
όρους για την έγκριση των εκτάσεων και 
των ποικιλιών για τους σκοπούς της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι.
4. Η Επιτροπή θεσπίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, κανόνες για τη 
διαδικασία έγκρισης και σχετικά με την 
έγκριση αυτή κοινοποιήσεις προς τους 
παραγωγούς. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 2179
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το 
βαμβάκι καταβάλλεται για βαμβάκι 
ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και 
σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη.

Η ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το 
βαμβάκι καταβάλλεται για βαμβάκι 
ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και 
σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη. Η 
μονοκαλλιέργεια βαμβακιού δεν είναι 
επιλέξιμη.

Or. en

Τροπολογία 2180
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2181
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2182
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45 διαγράφεται
Εγκεκριμένες διεπαγγελματικές 
οργανώσεις
1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «εγκεκριμένη 
διεπαγγελματική οργάνωση» νοείται 
νομικό πρόσωπο, συγκροτούμενο από 
βαμβακοπαραγωγούς και από έναν 
τουλάχιστον εκκοκκιστή, οι οποίοι 
αναπτύσσουν δραστηριότητες όπως:
(a) βοήθεια για τον καλύτερο συντονισμό 
του τρόπου με τον οποίο το βαμβάκι 
διατίθεται στην αγορά, ιδίως με την 
εκπόνηση ερευνητικών μελετών και 
μελετών αγοράς·
(β) κατάρτιση υποδειγμάτων συμβάσεων 
ανταποκρινόμενων στους κανόνες της 
Ένωσης·
(γ) προσανατολισμό της παραγωγής προς 
προϊόντα καλύτερα προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες της αγοράς και στη ζήτηση των 
καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την 
ποιότητα και την προστασία των 
καταναλωτών·
(δ) επικαιροποίηση των μεθόδων και των 
μέσων βελτίωσης της ποιότητας των 
προϊόντων·
(ε) ανάπτυξη στρατηγικών εμπορίας για 
την προώθηση του βαμβακιού μέσω 
καθεστώτων πιστοποίησης της 
ποιότητας.
2. Το κράτος μέλος, στην επικράτεια του 
οποίου είναι εγκατεστημένοι οι 
εκκοκκιστές, εγκρίνει τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις οι οποίες 
τηρούν τα κριτήρια που θεσπίζονται 
δυνάμει της παραγράφου 3.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
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σύμφωνα με το άρθρο 55 της Συνθήκης 
για:
(a) κριτήρια για την έγκριση των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·
(β) υποχρεώσεις των παραγωγών·
(γ) κανόνες για την περίπτωση στην 
οποία η εγκεκριμένη διεπαγγελματική 
οργάνωση δεν τηρεί τα εν λόγω κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 2183
James Nicholson, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46 διαγράφεται
Χορήγηση της ενίσχυσης
1. Η ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το 
βαμβάκι ανά επιλέξιμο εκτάριο 
καταβάλλεται στους γεωργούς σύμφωνα 
με το άρθρο 44.
2. Στους γεωργούς που είναι μέλη 
εγκεκριμένης διεπαγγελματικής 
οργάνωσης χορηγείται η ειδική ενίσχυση 
καλλιέργειας για το βαμβάκι ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στο πλαίσιο της 
βασικής έκτασης που καθορίζεται στο 
άρθρο 44 παράγραφος 1, προσαυξημένη 
με το ποσό των 2 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 2184
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46 διαγράφεται
Χορήγηση της ενίσχυσης
1. Η ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το 
βαμβάκι ανά επιλέξιμο εκτάριο 
καταβάλλεται στους γεωργούς σύμφωνα 
με το άρθρο 44.
2. Στους γεωργούς που είναι μέλη 
εγκεκριμένης διεπαγγελματικής 
οργάνωσης χορηγείται η ειδική ενίσχυση 
καλλιέργειας για το βαμβάκι ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στο πλαίσιο της 
βασικής έκτασης που καθορίζεται στο 
άρθρο 44 παράγραφος 1, προσαυξημένη 
με το ποσό των 2 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 2185
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το 
βαμβάκι ανά επιλέξιμο εκτάριο 
καταβάλλεται στους γεωργούς σύμφωνα 
με το άρθρο 44.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2186
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στους γεωργούς που είναι μέλη 
εγκεκριμένης διεπαγγελματικής 
οργάνωσης χορηγείται η ειδική ενίσχυση 
καλλιέργειας για το βαμβάκι ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στο πλαίσιο της 
βασικής έκτασης που καθορίζεται στο 
άρθρο 44 παράγραφος 1, προσαυξημένη 
με το ποσό των 2 ευρώ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2187
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46 α
Αξιολόγηση

Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει έκθεση 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα και 
την αναγκαιότητα των μέτρων που 
περιλαμβάνονται στα άρθρα 42-46 και 
προβλέπουν την παροχή της ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι 
στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την 
Πορτογαλία και την Ισπανία. Η έκθεση 
πρέπει να υποβληθεί στο Συμβούλιο έως 
τις 31 Μαρτίου 2014 και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει προτάσεις σχετικά με 
εναλλακτικούς τρόπους στήριξης του 
τομέα του βαμβακιού, οι οποίοι να είναι 
συμβατοί με την εξέλιξη της ΚΓΠ.

Or. de

Τροπολογία 2188
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46 α
Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις των 

επιδοτήσεων για το βαμβάκι
Η Επιτροπή θα καταρτίσει έκθεση 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων που περιλαμβάνονται στα άρθρα 
42-46 για την παροχή της στήριξης στον 
τομέα του βαμβακιού στην ΕΕ που 
προβλέπεται στις πράξεις προσχώρησης 
της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της 
Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Η έκθεση 
θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο πριν από την 31η Μαρτίου 
2014 και θα πραγματοποιεί συστάσεις 
σχετικά με εναλλακτικές μεθόδους 
παροχής στήριξης οι οποίες θα είναι 
συμβατές με τις εξελίξεις στην ΚΓΠ και 
με την υποχρέωση συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής δυνάμει του 
άρθρου 208 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνέχιση της ειδικής για το βαμβάκι ενίσχυσης είναι μη βιώσιμη από περιβαλλοντική άποψη 
και εμποδίζει την επίτευξη προόδου στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις.  Η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάσει εάν υπάρχει καλύτερος τρόπος να καλυφθεί η υποχρέωση που προβλέπεται 
στις πράξεις προσχώρησης της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.

Τροπολογία 2189
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 
δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 
1 μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή σε 
ένα απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα 
με τους όρους που θεσπίζονται στον 
παρόντα τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως 
«καθεστώς μικροκαλλιεργητών»

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώσουν απλουστευμένο καθεστώς 
για «μικροκαλλιεργητές», το οποίο θα 
αναφέρεται ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς μικροκαλλιεργητών θα πρέπει να είναι εθελοντικό όσον αφορά τη δυνατότητα των 
κρατών μελών να επιλέξουν εάν θα το παρέχουν ή όχι.

Τροπολογία 2190
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 
δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 
1 μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή σε 
ένα απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα 
με τους όρους που θεσπίζονται στον 
παρόντα τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως 
«καθεστώς μικροκαλλιεργητών»

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώσουν απλουστευμένο καθεστώς 
για «μικροκαλλιεργητές», το οποίο θα 
αναφέρεται ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

Or. en

Τροπολογία 2191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 
δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 
1 μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή σε
ένα απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

1. Τα κράτη μέλη που έχουν προσχωρήσει 
στην ΕΕ πριν από την 1η Μαΐου 2004
μπορούν να εφαρμόσουν ένα 
απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών».

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προτείνει η συμμετοχή στο σύστημα των μικρών αγροτών να είναι προαιρετική 
για τα κράτη μέλη που έχουν προσχωρήσει στην ΕΕ πριν από την 1η Μαΐου 2004, καθόσον το 
πρόγραμμα αυτό σημαίνει, στην πράξη, ότι υποχρεούνται να δημιουργήσουν ένα νέο παράλληλο 
σύστημα διαχείρισης το οποίο περιπλέκει σημαντικά τη λειτουργία του συστήματος άμεσων 
πληρωμών.

Τροπολογία 2192
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 
δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή σε 
ένα απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
δημιουργήσουν ένα απλουστευμένο 
καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές 
σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται 
στον παρόντα Τίτλο. Εάν ένα κράτος 
μέλος εφαρμόσει ένα τέτοιο καθεστώς, οι 
γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 
δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
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μικροκαλλιεργητών» πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
να επιλέξουν τη συμμετοχή σε ένα 
απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

Or. en

Τροπολογία 2193
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 
δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή σε 
ένα απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα 
με τους όρους που θεσπίζονται στον 
παρόντα τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως 
«καθεστώς μικροκαλλιεργητών»

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν ένα απλουστευμένο 
καθεστώς σύμφωνα με τους όρους που 
ορίζονται στον παρόντα Τίτλο, 
αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών». Οι γεωργοί που 
κατέχουν δικαιώματα ενίσχυσης που 
χορηγούνται το 2014 δυνάμει του άρθρου 
21 και οι οποίοι πληρούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 μπορούν να 
επιλέξουν τη συμμετοχή στο «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών».

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς μικροκαλλιεργητών θα πρέπει να είναι εθελοντικό όσον αφορά την εφαρμογή του 
από τα κράτη μέλη και όχι μόνο όσον αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής από πλευράς των 
γεωργών.

Τροπολογία 2194
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson, Anne E.
Jensen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 
δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή σε 
ένα απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν ένα απλουστευμένο 
καθεστώς σύμφωνα με τους όρους που 
ορίζονται στον παρόντα Τίτλο, 
αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών». Οι γεωργοί που 
κατέχουν δικαιώματα ενίσχυσης που 
χορηγούνται το 2014 δυνάμει του άρθρου 
21 και οι οποίοι πληρούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 μπορούν να 
επιλέξουν τη συμμετοχή σε ένα 
απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ακόμη μία τροπολογία με την οποία γίνεται σαφές ότι η εν λόγω ενίσχυση θα 
πρέπει να είναι εθελοντική για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 2195
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 
δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή σε 
ένα απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώσουν ένα καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που ορίζονται στον παρόντα 
Τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως 
«καθεστώς μικροκαλλιεργητών»: Οι 
γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 
δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
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μικροκαλλιεργητών» προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή σε 
ένα απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν εθελοντικά εάν θα 
εφαρμόσουν το καθεστώς μικροκαλλιεργητών και να κρίνουν εάν το κόστος δημιουργίας και 
εφαρμογής ενός παράλληλου συστήματος αποτελεί αντικειμενικό στόχο για αυτά. Υπάρχουν ήδη 
άλλες δυνατότητες για την απλούστευση των διαδικασιών υποβολής αίτησης, για παράδειγμα 
για γεωργούς που υποβάλλουν αίτηση βάσει της ίδιας έκτασης κάθε έτος.

Τροπολογία 2196
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 
δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή σε
ένα απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν 
ειδικό και απλοποιημένο καθεστώς για 
τους μικροκαλλιεργητές, αναφερόμενο 
εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών».  Οι γεωργοί που 
κατέχουν δικαιώματα ενίσχυσης που 
χορηγούνται το 2014 δυνάμει του άρθρου 
21 και οι οποίοι πληρούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 μπορούν να 
επιλέξουν τη συμμετοχή στο καθεστώς  
αυτό σύμφωνα με τους όρους που 
θεσπίζονται στον παρόντα τίτλο, εφόσον 
αυτό θεσπίζεται από το κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 2197
James Nicholson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 
δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή σε 
ένα απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι οι γεωργοί που κατέχουν 
δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται το 
2014 δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
μπορούν να έχουν την επιλογή να 
συμμετέχουν σε ένα απλουστευμένο 
καθεστώς σύμφωνα με τους όρους που 
θεσπίζονται στον παρόντα τίτλο, 
αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

Or. en

Τροπολογία 2198
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 
δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή σε 
ένα απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι οι γεωργοί που κατέχουν 
δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται το 
2014 δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
μπορούν να έχουν την επιλογή να 
συμμετέχουν σε ένα απλουστευμένο 
καθεστώς σύμφωνα με τους όρους που 
θεσπίζονται στον παρόντα τίτλο, 
αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

Or. en
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Τροπολογία 2199
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 
δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή σε 
ένα απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι οι γεωργοί που κατέχουν 
δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται το 
2014 δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
να επιλέξουν τη συμμετοχή σε ένα 
απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

Or. en

Τροπολογία 2200
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 
δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1
μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή σε 
ένα απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

1. Οι γεωργοί που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού που 
προβλέπονται στο άρθρο 9, μπορούν να 
επιλέξουν τη συμμετοχή σε ένα 
απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

Or. fr
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Τροπολογία 2201
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 
δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή σε 
ένα απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

1. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν 
προαιρετικώς ότι οι γεωργοί που κατέχουν 
δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται το 
2014 δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή σε 
ένα απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς 
μικροκαλλιεργητών»

Or. pt

Τροπολογία 2202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Τα κράτη μέλη δημιουργούν ένα 
καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές 
σύμφωνα με τον παρόντα Τίτλο. Ωστόσο, 
όταν το ποσοστό των εν δυνάμει 
δικαιούχων ενισχύσεως σε ένα κράτος 
μέλος είναι χαμηλότερο του 5% των 
γεωργών του, το κράτος μέλος δεν 
χρειάζεται να εφαρμόζει το καθεστώς για 
τους μικροκαλλιεργητές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η υπερβολική γραφειοκρατία, η συγκρότηση ενός καθεστώτος για τους 
μικροκαλλιεργητές πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 2203
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οι αγρότες - εκτός από αυτούς στα 
κράτη μέλη που έχουν επιλέξει με βάση 
τις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου να μην εφαρμόσουν το 
πρόγραμμα των μικρών αγροτών – που 
έχουν δικαιώματα πληρωμής 
εγγεγραμμένα στο 2014 σύμφωνα με το 
άρθρο 21 και πληρούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 10, 
παράγραφος 1, μπορούν να επιλέξουν να 
συμμετάσχουν σε απλουστευμένο 
πρόγραμμα, με βάση τις διατάξεις που 
ορίζει ο παρών τίτλος.

Or. es

Τροπολογία 2204
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του 
καθεστώτος μικροκαλλιεργητών 
αντικαθιστούν τις ενισχύσεις που 
πρόκειται να χορηγηθούν δυνάμει των 
τίτλων ΙΙΙ και IV.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες 
για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
καθεστώς μικροκαλλιεργητών

Or. en
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Τροπολογία 2205
Robert Dušek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του 
καθεστώτος μικροκαλλιεργητών 
αντικαθιστούν τις ενισχύσεις που 
πρόκειται να χορηγηθούν δυνάμει των 
τίτλων ΙΙΙ και IV.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι οι ενισχύσεις στο 
πλαίσιο του καθεστώτος 
μικροκαλλιεργητών θα αντικαταστήσουν 
τις ενισχύσεις που πρόκειται να 
χορηγηθούν δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ και IV.

Or. en

Τροπολογία 2206
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του 
καθεστώτος μικροκαλλιεργητών 
αντικαθιστούν τις ενισχύσεις που 
πρόκειται να χορηγηθούν δυνάμει των 
τίτλων ΙΙΙ και IV.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι οι ενισχύσεις στο 
πλαίσιο του καθεστώτος 
μικροκαλλιεργητών θα αντικαταστήσουν 
τις ενισχύσεις που πρόκειται να 
χορηγηθούν δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ και IV.

Or. en

Τροπολογία 2207
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του 
καθεστώτος μικροκαλλιεργητών 

2. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του 
καθεστώτος μικροκαλλιεργητών μπορούν 
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αντικαθιστούν τις ενισχύσεις που 
πρόκειται να χορηγηθούν δυνάμει των 
τίτλων ΙΙΙ και IV.

να αντικαταστήσουν τις ενισχύσεις που 
πρόκειται να χορηγηθούν δυνάμει των 
τίτλων ΙΙΙ και IV κατά τη διακριτική 
ευχέρεια του κράτους μέλους ή της 
περιφέρειας.

Or. en

Τροπολογία 2208
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικροκαλλιεργητών 
εξαιρούνται από τις γεωργικές 
δραστηριότητες που θεσπίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 τίτλος ΙΙΙ θα 
πρέπει να είναι κατ’ αρχήν υποχρεωτική για όλους τους τύπους γεωργικών συστημάτων.

Τροπολογία 2209
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικροκαλλιεργητών 
εξαιρούνται από τις γεωργικές 
δραστηριότητες που θεσπίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικροκαλλιεργητές δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή τυχόν μέτρων 
οικολογικού προσανατολισμού.

Τροπολογία 2210
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικροκαλλιεργητών 
εξαιρούνται από τις γεωργικές 
δραστηριότητες που θεσπίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2211
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικροκαλλιεργητών εξαιρούνται 
από τις γεωργικές δραστηριότητες που 
θεσπίζονται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου 
ΙΙΙ.

3. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικροκαλλιεργητών πληρούν
όλες τις απαιτήσεις πολλαπλής 
συμμόρφωσης κατ’ αντιστοιχία προς 
τους δικαιούχους της βασικής ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 2212
Brian Simpson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικροκαλλιεργητών εξαιρούνται 
από τις γεωργικές δραστηριότητες που 
θεσπίζονται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ.

3. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικροκαλλιεργητών εξαιρούνται 
από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως 
ορίζονται στο κεφάλαιο 2, τίτλος ΙΙΙ του 
παρόντος κανονισμού. Πληρούν ωστόσο 
τις υποχρεώσεις πολλαπλής 
συμμόρφωσης όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] [HZR].

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης θα πρέπει να ισχύουν για τους μικροκαλλιεργητές, 
καθώς είναι σημαντικό όλοι οι γεωργοί που λαμβάνουν κονδύλια της ΕΕ, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος των εκμεταλλεύσεών τους, να τηρούν ορισμένα ελάχιστα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Τροπολογία 2213
Hynek Fajmon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην 
καταβάλλεται ενίσχυση σε γεωργούς οι 
οποίοι, αποδεδειγμένως, μετά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της πρότασης 
της Επιτροπής για τον παρόντα 
κανονισμό, διαιρούν την εκμετάλλευσή 
τους με μόνο σκοπό να απολαύουν του 
καθεστώτος μικροκαλλιεργητών. Αυτό 
ισχύει επίσης σε γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια 
διαίρεση.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 2214
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην 
καταβάλλεται ενίσχυση σε γεωργούς οι 
οποίοι, αποδεδειγμένως, μετά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της πρότασης 
της Επιτροπής για τον παρόντα 
κανονισμό, διαιρούν την εκμετάλλευσή 
τους με μόνο σκοπό να απολαύουν του 
καθεστώτος μικροκαλλιεργητών. Αυτό 
ισχύει επίσης σε γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια 
διαίρεση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των αναμενόμενων δυσκολιών κατά τη συμμόρφωση με τη διάταξη σχετικά με τη ρήτρα 
καταστρατήγησης (και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις η παρακολούθηση των 
σκόπιμων ενεργειών των αγροτών θα είναι απλώς αδύνατη), ζητούμε τη διαγραφή της 
παρούσας διάταξης.

Τροπολογία 2215
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Article 47 – παράγραφος 4 α (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 
20, τα κ μπορούν να ορίσουν 
διαφορετικές χρηματοδοτήσεις για τις 
περιφέρειες που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο.

Or. pt
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Τροπολογία 2216
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικροκαλλιεργητών και 
συνεργάζονται με ομάδα παραγωγών 
όπως ορίζεται στα άρθρα 28 και 36 του 
κανονισμού 627 με σκοπό τη βελτίωση 
της βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης 
διαθέτουν πρόσβαση σε μια αύξηση 
ύψους 25% για κάθε μεμονωμένη 
ενίσχυση.

Or. en

Τροπολογία 2217
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Εφόσον εφαρμόζεται το άρθρο 20, τα 
κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν 
διαφορετική χρηματοδότηση στις 
περιφερειακές ζώνες που καθορίζονται 
κατά την έννοια του ιδίου άρθρου. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιτρέπει μια εφαρμογή σε περιφερειακό επίπεδο, με την έννοια του άρθρου 
20.
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Τροπολογία 2218
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 47 α
Γενικοί κανόνες που διέπουν την 

υποστήριξη των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων

1- Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια 
ενίσχυση στις μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και στους 
μικροκαλλιεργητές που δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο 1 
2- Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις ή μικροκαλλιεργητές 
νοούνται εκμεταλλεύσεις το μέγεθος των 
οποίων καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 
Τα κριτήρια καθορισμού διευκρινίζονται 
στις πράξεις που ανατίθενται κατ’ 
εξουσιοδότηση στην Επιτροπή.
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, της 
σταδιακής επιβολής ανωτάτων ορίων, 
των γραμμικών μειώσεων όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 7, και 
ενδεχόμενων μειώσεων και αποκλεισμών 
που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 
65 του κανονισμού (ΕΕ ) αριθ. […] 
[HZR], η ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
χορηγείται ετησίως κατόπιν 
ενεργοποίησης των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης από τον γεωργό.
4- Τα κράτη μέλη ορίζουν το ποσό που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, εντός 
του ορίου των δημοσιονομικών 
διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 
51, παράγραφος 2, του παρόντος 
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κανονισμού.
5- Οι γεωργοί που λαμβάνουν ενίσχυση 
στο πλαίσιο της ενίσχυσης στις μικρές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους 
μικροκαλλιεργητές μπορούν να 
συμμετάσχουν στο θεματικό 
υποπρόγραμμα που ορίζει το άρθρο 8, 
παράγραφος 1 β, του κανονισμού για την 
αγροτική ανάπτυξη, τρίτο εδάφιο.

Or. fr


