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Τροπολογία 2293
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Με στόχο τη διασφάλιση ότι τα ποσά 
για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ 
συμμορφώνονται με τα ετήσια ανώτατα 
όρια που προβλέπονται στο άρθρο 16, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΟΡΚ], πρέπει να διατηρηθεί μια 
προσαρμογή του επιπέδου άμεσης 
ενίσχυσης σε οποιοδήποτε ημερολογιακό 
έτος. Η προσαρμογή των άμεσων 
ενισχύσεων πρέπει να εφαρμόζεται μόνο 
σε ενισχύσεις προς χορήγηση σε γεωργούς 
οι οποίες υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ στο 
αντίστοιχο ημερολογιακό έτος. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα των 
άμεσων ενισχύσεων για γεωργούς στη 
Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία 
στο πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού 
σταδιακής εισαγωγής στο σύνολο των 
άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε 
αυτά τα κράτη μέλη, το εν λόγω μέσο 
δημοσιονομικής πειθαρχίας πρέπει να 
εφαρμόζεται στη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία από την 1η Ιανουαρίου 2016 
και στην Κροατία από την 1η Ιανουαρίου 
2022.

(11) Με στόχο τη διασφάλιση ότι τα ποσά 
για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ 
συμμορφώνονται με τα ετήσια ανώτατα 
όρια που προβλέπονται στο άρθρο 16, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΟΡΚ], πρέπει να διατηρηθεί μια 
προσαρμογή του επιπέδου άμεσης 
ενίσχυσης σε οποιοδήποτε ημερολογιακό 
έτος. Η προσαρμογή των άμεσων 
ενισχύσεων πρέπει να εφαρμόζεται μόνο 
σε ενισχύσεις προς χορήγηση σε γεωργούς 
οι οποίες υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ στο 
αντίστοιχο ημερολογιακό έτος. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα των 
άμεσων ενισχύσεων για γεωργούς στην 
Κροατία στο πλαίσιο εφαρμογής του 
μηχανισμού σταδιακής εισαγωγής στο 
σύνολο των άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγούνται σε αυτό το κράτος μέλος, το 
εν λόγω μέσο δημοσιονομικής πειθαρχίας 
πρέπει να εφαρμόζεται στην Κροατία από 
την 1η Ιανουαρίου 2022.

Or. en

Τροπολογία 2294
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 – τελευταίο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ίση 
μεταχείριση των γεωργών, οι άμεσες 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ίση 
μεταχείριση των γεωργών, οι άμεσες 
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ενισχύσεις των οποίων υπόκεινται στη 
διαδικασία σταδιακής εισαγωγής στη 
Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία, 
το ελάχιστο κατώτατο όριο πρέπει να 
βασίζεται στα τελικά ποσά που παρέχονται 
στο τέλος της διαδικασίας σταδιακής 
εισαγωγής.

ενισχύσεις των οποίων υπόκεινται στη 
διαδικασία σταδιακής εισαγωγής στην 
Κροατία το ελάχιστο κατώτατο όριο πρέπει 
να βασίζεται στα τελικά ποσά που 
παρέχονται στο τέλος της διαδικασίας 
σταδιακής εισαγωγής.

Or. en

Τροπολογία 2295
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο της σταδιακής εισαγωγής 
των άμεσων ενισχύσεων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 16, η παράγραφος 
1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται στη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία από την 1η 
Ιανουαρίου 2016 και στην Κροατία από 
την 1η Ιανουαρίου 2022.

2. Στο πλαίσιο της σταδιακής εισαγωγής 
των άμεσων ενισχύσεων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 16, η παράγραφος 
1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται στην 
Κροατία από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Or. en

Τροπολογία 2296
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 –  τελευταίο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Κροατία, για τα έτη 2014-2021, το 
ποσό που έχει αιτηθεί ή πρόκειται να 
καταβληθεί όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 υπολογίζεται με βάση το 
ποσό που ορίζεται στο παράρτημα Vα 
σημείο Α. 

Στην Κροατία, για τα έτη 2014-2021, το 
ποσό που έχει αιτηθεί ή πρόκειται να 
καταβληθεί όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 υπολογίζεται με βάση το 
ποσό που ορίζεται στο παράρτημα Vα 
σημείο Α, χωρίς αυτό να συνεπάγεται 
αρνητικές επιπτώσεις στις άμεσες 
ενισχύσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ των 
27.
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Τροπολογία 2297
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σταδιακή εισαγωγή άμεσων ενισχύσεων 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

διαγράφεται

Or. en


