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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0627),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και τα άρθρα 42 και 43 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0340/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υπεβλήθη, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου 
αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, 
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου, στην οποία υποστηρίζεται ότι το 
σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 8ης 
Μαρτίου 20121,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 25 Απριλίου 20122,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 4ης Μαΐου 20123,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της 
Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. διαπιστώνει ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που ορίζεται στη νομοθετική πρόταση 
συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος του δεν μπορεί 

                                               
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
3 Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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να καθοριστεί εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία επί της προτάσεως κανονισμού για τον 
καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020·

3. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 42 και 43,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 42 και 43, παράγραφος 2,

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση. Πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια νομική βάση για όλες τις νομοθετικές πράξεις 
της δέσμης μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή των 

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων 
επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη 
γεωργικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την 
αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή των 
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εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 
σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 
επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνονται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. 
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό μορφή 
ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς 
μικρών εκμεταλλεύσεων που θεσπίστηκε 
από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο 
οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
καθεστώς.

εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών 
σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη 
σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών 
ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει 
επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών 
εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει 
οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για 
σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει 
μόνο την αρχική περίοδο ζωής της 
επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνονται σε 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. 
Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη στους 
γεωργούς που δεσμεύονται να 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό. 
Για να καταστεί ελκυστικότερο το μέτρο, 
αυτού του είδους η στήριξη πρέπει να 
λάβει την μορφή εφάπαξ πληρωμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αντίστοιχες τροπολογίες στο άρθρο 20, παράγραφοι 1,2 και 7.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων περί 
οικολογικής διάστασης των άμεσων 
ενισχύσεων, σύμφωνα με την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει». Σε πολλές 
περιπτώσεις οι συνέργειες που προκύπτουν 
από τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από 
κοινού από ομάδα γεωργών ή από ομάδα 
άλλων διαχειριστών γης πολλαπλασιάζει 
τα οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
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γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα. 

κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
30 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων και μέτρων 
στη βιολογική γεωργία σε περιοχές που 
καλύπτονται από την εφαρμογή της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας1, της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών2 ή της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων3.
_____________
1 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σελ. 7.
2 ΕΕ L 20, 26.01.10, σελ. 7.
3 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σελ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αντίστοιχες τροπολογίες στο άρθρο 29 και στο άρθρο 64 παράγραφος 5 α.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι ενισχύσεις για τη μεταστροφή στη 
βιολογική γεωργία ή τη διατήρησή της 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους αγρότες να 
συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα, 
αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
αυξανόμενη ζήτηση της κοινωνίας για 
χρήση φιλικών προς το περιβάλλον 
γεωργικών πρακτικών και για υψηλά 
πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων. 
Προκειμένου να αυξηθεί η συνέργεια όσον 
αφορά τα οφέλη βιοποικιλότητας που 
παράγει το μέτρο, πρέπει να 
ενθαρρύνονται οι συλλογικές συμβάσεις ή 
η συνεργασία μεταξύ γεωργών ώστε να 
καλύπτονται ευρύτερες παρακείμενες 
περιοχές. Προκειμένου να αποφευχθεί η 
μεγάλης κλίμακας επιστροφή των γεωργών 
στη συμβατική γεωργία, πρέπει να λάβουν 
στήριξη τόσο τα μέτρα μεταστροφής όσο 
και τα μέτρα διατήρησης. Οι ενισχύσεις 
πρέπει να συμβάλλουν στην κάλυψη των 
πρόσθετων δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν και της απώλειας 
εισοδήματος ως αποτέλεσμα της 
δέσμευσης που ανελήφθη και να 
καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις που 
υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά 
πρότυπα και απαιτήσεις.

(30) Οι ενισχύσεις για τη μεταστροφή στη 
βιολογική γεωργία ή τη διατήρησή της 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους αγρότες να 
συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα, 
αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
αυξανόμενη ζήτηση της κοινωνίας για 
χρήση φιλικών προς το περιβάλλον 
γεωργικών πρακτικών και για υψηλά 
πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων. 
Προκειμένου να αυξηθεί η συνέργεια όσον 
αφορά τα οφέλη βιοποικιλότητας που 
παράγει το μέτρο, πρέπει να 
ενθαρρύνονται οι συλλογικές συμβάσεις ή 
η συνεργασία μεταξύ γεωργών ή άλλων 
διαχειριστών γης ώστε να καλύπτονται 
ευρύτερες παρακείμενες περιοχές. 
Προκειμένου να αποφευχθεί η μεγάλης 
κλίμακας επιστροφή των γεωργών στη 
συμβατική γεωργία, πρέπει να λάβουν 
στήριξη τόσο τα μέτρα μεταστροφής όσο 
και τα μέτρα διατήρησης. Οι ενισχύσεις 
πρέπει να συμβάλλουν στην κάλυψη των 
πρόσθετων δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν και της απώλειας 
εισοδήματος ως αποτέλεσμα της 
δέσμευσης που ανελήφθη και να 
καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις που 
υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά 
πρότυπα και απαιτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αντίστοιχη τροπολογία στο άρθρο30
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
Ένωσης και η ίση μεταχείριση των 
γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι 
ορεινές περιοχές και οι περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα πρέπει να ορίζονται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων. Στην 
περίπτωση περιοχών που αντιμετωπίζουν 
φυσικά μειονεκτήματα, τα κριτήρια αυτά 
πρέπει να είναι βιοφυσικά κριτήρια 
υποστηριζόμενα από ισχυρές 
επιστημονικές αποδείξεις. Πρέπει να 
θεσπισθούν μεταβατικές ρυθμίσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή 
κατάργηση των ενισχύσεων σε περιοχές 
που δεν θα θεωρούνται πλέον ως περιοχές 
με φυσικά μειονεκτήματα λόγω της 
εφαρμογής των εν λόγω κριτηρίων.

(33)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
Ένωσης και η ίση μεταχείριση των 
γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι 
ορεινές περιοχές και οι περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα πρέπει να ορίζονται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων. Στην 
περίπτωση περιοχών που αντιμετωπίζουν 
φυσικά μειονεκτήματα, τα κριτήρια αυτά 
πρέπει να είναι βιοφυσικά κριτήρια 
υποστηριζόμενα από ισχυρές 
επιστημονικές αποδείξεις. Ενδεικτικός 
κατάλογος τέτοιων κριτηρίων πρέπει να 
ορίζεται σε Παράρτημα προσαρτημένο 
στον παρόντα κανονισμό. Το αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η 
Επιτροπή οφείλει να υποβάλει αφενός 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τα 
υποχρεωτικά βιοφυσικά κριτήρια και τις 
αντίστοιχες οριακές τιμές που θα 
εφαρμοστούν για την μελλοντική 
οριοθέτηση και αφετέρου κατάλληλους 
κανόνες περί συντονισμού ακριβείας και 
μεταβατικών διευθετήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή οφείλει να παρουσιάσει χωριστή νομοθετική πρόταση περί υποχρεωτικών 
βιοφυσικών κριτηρίων για την οριοθέτηση περιοχών με σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα μόλις 
καταστούν διαθέσιμα όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση αντικτύπου 
αυτών των κριτηρίων καθώς και οι δέουσες οριακές τιμές αλλά εν πάση περιπτώσει όχι 
αργότερα από το τέλος του 2015. Εντωμεταξύ, θα έχουν τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
διατηρήσουν ή να προσαρμόσουν τις τρέχουσες οριοθετήσεις τους, αναλόγως του τι κρίνουν 
καταλληλότερο και σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας του Μαρακές για την γεωργία.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53a) Προκειμένου να διευκολύνεται ο 
προγραμματισμός, η ετήσια κατανομή 
ανά κράτος μέλος πρέπει να διατίθεται σε 
Παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή σε σχέση με 
την προσαρμογή του εν λόγω 
παραρτήματος η οποία καθίσταται 
απαραίτητη με τις αποφάσεις των 
κρατών μελών να μεταφέρουν πόρους 
μεταξύ του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανομή πόρων μεταξύ κρατών μελών δεν πρέπει να αποφασίζεται με εκτελεστική πράξη 
αλλά πρέπει να αποτελεί τμήμα νομικής πράξης (βλέπε τροπολογία στο άρθρο 64).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) «σύστημα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης»: μια γενική προσέγγιση που 
εκπονείται από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη και καθορίζει περιορισμένο αριθμό 
κοινών δεικτών σχετικά με την κατάσταση 
αναφοράς και τη δημοσιονομική 
εκτέλεση, εκροές, αποτελέσματα και 
επιπτώσεις των προγραμμάτων·

(στ) «σύστημα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης»: μια γενική προσέγγιση που 
εκπονείται από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη και καθορίζει περιορισμένο αριθμό 
κοινών δεικτών σχετικά με την κατάσταση 
αναφοράς, τις εκροές, τα αποτελέσματα 
και τις επιπτώσεις καθώς και σχετικά με 
τη δημοσιονομική εκτέλεση των 
προγραμμάτων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως 
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής 
συνοχής και της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Θα συμβάλλει σε έναν εδαφικά 
και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένο, 
φιλικό στο περιβάλλον, ανθεκτικό στην 
αλλαγή του κλίματος και καινοτόμο 
γεωργικό τομέα στην Ένωση.

Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως 
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής 
συνοχής και της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Θα συμβάλλει στην 
διαμόρφωση ενός εδαφικά και 
περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένου, 
φιλικού στο περιβάλλον, ανθεκτικού στην 
αλλαγή του κλίματος και καινοτόμου 
γεωργικού τομέα στην Ένωση και στην 
ανάπτυξη ζωτικών αγροτικών περιοχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι στόχοι του ΕΓΤΑΑ, όπως περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 αφορούν επίσης 
μέτρα για αγροτικές περιοχές πέραν του τομέα της γεωργίας, πρέπει η αποστολή του ΕΓΤΑΑ να 
διατυπωθεί με πιο περιεκτικό τρόπο. 

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ανταγωνιστικότητα της γεωργίας· (1) την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας 
και της δασοκομίας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο στόχος της ανταγωνιστικότητας δεν πρέπει να περιορίζεται στον τομέα της γεωργίας. 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων 
των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στους 
ακόλουθους τομείς:

(2) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων 
των τύπων γεωργίας και της δασοκομίας 
και ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με έμφαση 
στους ακόλουθους τομείς:

(a) διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά 
προβλήματα, κυρίως των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων με χαμηλό βαθμό 
συμμετοχής στην αγορά, των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων με προσανατολισμό στην 
αγορά σε συγκεκριμένους τομείς και των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
χρειάζεται να διαφοροποιηθούν ως προς 
τη γεωργία·

(α) ενθάρρυνση των επενδύσεων σε 
καινοτόμες γεωργικές τεχνολογίες και 
διευκόλυνση της διάδοσης και της 
απορρόφησης αυτών·

(β) διευκόλυνση της ανανέωσης των 
γενεών στο γεωργικό τομέα.

(β) διευκόλυνση της εισόδου στο 
γεωργικό επάγγελμα νέων και πλήρως 
καταρτισμένων ανθρώπων, μεταξύ άλλων 
και μέσω της ανανέωσης των γενεών 

(γ) βελτίωση της οικονομικής απόδοσης 
όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
αύξηση της συμμετοχής στην αγορά, 
προσανατολισμός και διαφοροποίηση· 
(δ) διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά 
προβλήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο της έννοιας της ανταγωνιστικότητας πρέπει να διευρυνθεί προκειμένου να 
ανταποκρίνεται στο φάσμα των προκλήσεων που θέτει η βιωσιμότητα των γεωργικών 
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εκμεταλλεύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) αποκατάσταση, διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από την γεωργία και τη 
δασοκομία, με έμφαση στους ακόλουθους 
τομείς:

(4) αποκατάσταση, διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
επηρεάζονται από την γεωργία και τη 
δασοκομία, με έμφαση στους ακόλουθους 
τομείς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διευκρίνιση.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) βελτίωση της διαβίωσης των ζώων·

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) μείωση των εκπομπών υποξειδίου του 
αζώτου και μεθανίου από τη γεωργία·

(δ) μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη 
γεωργία και βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο εύρος στην έννοια της μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) προώθηση της δέσμευσης του 
διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη 
δασοκομία· 

(ε) προώθηση της διατήρησης και
δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη 
γεωργία και τη δασοκομία·

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) ένα σχέδιο δεικτών που περιλαμβάνει 
για καθεμία από τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, τους 
δείκτες και τα επιλεγμένα μέτρα με 
προγραμματισμένες εκροές και 
προγραμματισμένες δαπάνες που 
κατανέμονται μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα· 

(ι) ένα σχέδιο δεικτών που περιλαμβάνει 
για καθεμία από τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, τους 
δείκτες και τα επιλεγμένα μέτρα με 
προγραμματισμένη διαδικασία και 
επικεντρωμένες στην πολιτική εκροές και 
με προγραμματισμένες δαπάνες που 
κατανέμονται μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί μια σαφής σύνδεση μεταξύ των στόχων της πολιτικής για την 
αγροτική ανάπτυξη και των αποδεικτικών στοιχείων που περιέχονται στα έγγραφα 
προγραμματισμού και αιτιολογούν συγκεκριμένους στόχους όπου η παρέμβαση είναι 
απαραίτηση, είναι ανάγκη να δίδεται έμφαση στους στόχους πολιτικής όσον αφορά τα μέτρα για 
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τις προγραμματισμένες εκροές.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ένα ξεχωριστό ειδικό σχέδιο δεικτών, 
με προγραμματισμένες εκροές και 
προγραμματισμένες δαπάνες που 
κατανέμονται μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα.

(γ) ένα ξεχωριστό ειδικό σχέδιο δεικτών, 
με προγραμματισμένες εκροές που δίνουν 
έμφαση στην διαδικασία και στην 
πολιτική και προγραμματισμένες δαπάνες 
που κατανέμονται μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί μια σαφής σύνδεση μεταξύ των στόχων της πολιτικής για την 
αγροτική ανάπτυξη και των αποδεικτικών στοιχείων που περιέχονται στα έγγραφα 
προγραμματισμού και αιτιολογούν συγκεκριμένους στόχους όπου η παρέμβαση είναι 
απαραίτητη, είναι ανάγκη να δίδεται έμφαση στους στόχους πολιτικής όσον αφορά τα μέτρα για 
τις προγραμματισμένες εκροές.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
έγκριση θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν 
η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση επί 
της αίτησης εντός διμήνου από την 
παραλαβή της αίτησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις του προγράμματος δεν πρέπει να υποβάλλονται σε μακροχρόνιες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει 
δαπάνες που προκύπτουν από 
δραστηριότητες ενημέρωσης και  
προώθησης στο πλαίσιο των συστημάτων 
ποιότητας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σημεία α και β. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες ενημέρωσης και  προώθησης αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο των 
συστημάτων ποιότητας και πρέπει να είναι επιλέξιμες προκειμένου να καθίστανται τα 
συστήματα ελκυστικότερα για τους γεωργούς που αναζητούν πρόσβαση σε τοπικές αγορές.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις της 
γεωργικής εκμετάλλευσης·

(α) βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις της 
γεωργικής εκμετάλλευσης, 
συμπεριλαμβανομένων της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και του επιπέδου των 
αερίων θερμοκηπίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την προτεραιότητα αριθ. 5, καλό είναι να διευκρινιστεί η έννοια των «συνολικών 
επιδόσεων» από άποψη «πράσινης ανάπτυξης».
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) αφορούν υποδομές που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη και την προσαρμογή της 
γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε γεωργική και δασική γη, τον 
αναδασμό και τη βελτίωση, τον ενεργειακό 
εφοδιασμό και τη διαχείριση των υδάτων· 
or

(γ) αφορούν υποδομές που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη και την προσαρμογή της 
γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε γεωργική και δασική γη, τον 
αναδασμό και τη βελτίωση, τον ενεργειακό 
εφοδιασμό και τη διαχείριση και παροχή 
ύδατος· or

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) είναι μη παραγωγικές επενδύσεις που 
συνδέονται με την επίτευξη των 
γεωργοδασοπεριβαλλοντικών 
υποχρεώσεων, την κατάσταση διατήρησης 
της βιοποικιλότητας των ειδών και των 
ενδιαιτημάτων καθώς και την ενίσχυση της 
αξίας ως δημόσιου αγαθού ενός τόπου που 
υπάγεται στο Natura 2000 ή άλλης 
περιοχής μεγάλης φυσικής αξίας που 
καθορίζεται στο πρόγραμμα.

(δ) είναι μη παραγωγικές επενδύσεις που 
συνδέονται με την επίτευξη των 
γεωργοδασοπεριβαλλοντικών 
υποχρεώσεων, την κατάσταση διατήρησης 
της βιοποικιλότητας των ειδών και των 
ενδιαιτημάτων και την βιώσιμη 
διαχείριση των θηραματικών πόρων
καθώς και την ενίσχυση της αξίας ως 
δημόσιου αγαθού ενός τόπου που υπάγεται 
στο Natura 2000 ή άλλης περιοχής μεγάλης 
φυσικής αξίας που καθορίζεται στο 
πρόγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφύλαξη των θηραματικών πόρων μέσω βιώσιμης διαχείρισης μπορεί να συνεισφέρει 
σημαντικά στην επιτυχία της πολιτικής της ΕΕ για την βιοποικιλότητα. Επιπλέον, σε ορισμένες 
περιοχές οι θηραματικοί πόροι αποτελούν τους σημαντικότερους αν όχι τους μοναδικούς 
πόρους με εμπορική αξία που υπάρχουν.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Στήριξη μπορεί να παρέχεται σε 
σχέση με επενδύσεις που 
πραγματοποίησαν γεωργοί προκειμένου 
να συμμορφωθούν με προσφάτως 
εισαχθέντα πρότυπα της Ένωσης στα 
πεδία της προστασίας του περιβάλλοντος, 
της δημόσιας υγείας, της υγείας των 
ζώων και των φυτών, της καλής 
διαβίωσης των ζώων και της ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας. Τα πρότυπα αυτά 
πρέπει να έχουν εισαχθεί πρόσφατα στην 
εθνική νομοθεσία κατ' εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης και να επιβάλουν 
στη γεωργική πρακτική νέες υποχρεώσεις 
ή περιορισμούς που έχουν σημαντική 
επίπτωση στο τυπικό λειτουργικό κόστος 
της εκμετάλλευσης και αφορούν 
σημαντικό αριθμό γεωργών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τρέχων κανονισμός προβλέπει ενίσχυση για την συμμόρφωση με νέα κοινοτικά πρότυπα 
(βλέπε άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005). Καλό είναι να διατηρηθεί μια 
παρόμοια διάταξη αλλά πρέπει να περιοριστεί στην στήριξη συγκεκριμένων επενδύσεων στις 
οποίες προέβησαν γεωργοί. 

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις ετήσιες ενισχύσεις στους γεωργούς 
που συμμετέχουν στο καθεστώς για τους 
γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων το 
οποίο θεσπίστηκε από τον τίτλο V του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012 (εφεξής 

(γ) εφάπαξ ενισχύσεις στους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο καθεστώς για τους 
γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων το 
οποίο θεσπίστηκε από τον τίτλο V του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012 (εφεξής 
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«το καθεστώς για τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων») που μεταβιβάζουν τη 
μόνιμη εκμετάλλευσή τους σε άλλο 
γεωργό.

«το καθεστώς για τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων») που μεταβιβάζουν τη 
μόνιμη εκμετάλλευσή τους σε άλλο 
γεωργό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 20, παρ. 7. 

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) συνταξιοδοτικές ενισχύσεις για 
γεωργούς που μεταβιβάζουν τη μόνιμη 
εκμετάλλευσή τους σε άλλο γεωργό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ισχύον σύστημα πρόωρης συνταξιοδότησης πρέπει να διατηρηθεί και να μην περιοριστεί 
στους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων. Πρέπει εντούτοις να τροποποιηθεί ώστε να συνδέεται 
με υψηλότερο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης και να μετατραπεί σε εφάπαξ πληρωμή που δεν 
θα ξεπερνά τα 35000 ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ του ισχύοντος μέγιστου ποσού και 
στο ήμισυ του μέγιστου ποσού που διατίθεται για την εγκατάσταση νέων γεωργών).

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) περίπτωση ii) χορηγείται σε 
γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού 
που ασκούν διαφοροποιημένες 
δραστηριότητες μη γεωργικού χαρακτήρα 
και σε μη γεωργικές πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές.

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) περίπτωση ii) χορηγείται σε 
γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού 
που ασκούν διαφοροποιημένες 
δραστηριότητες μη γεωργικού χαρακτήρα 
και σε μη γεωργικές πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές, 
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συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού..

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 
στοιχείο γ) χορηγείται στους γεωργούς οι 
οποίοι συμμετέχουν στο καθεστώς για τους 
γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων, κατά 
τη στιγμή της υποβολής της αίτησής τους 
για στήριξη, επί ένα τουλάχιστον έτος, και 
οι οποίοι δεσμεύονται να μεταβιβάσουν 
μόνιμα ολόκληρη την εκμετάλλευσή τους 
και τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης 
σε ένα άλλο γεωργό. Η ενίσχυση 
καταβάλλεται από την ημερομηνία της 
μεταβίβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2020.

Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 
στοιχείο γ) χορηγείται στους γεωργούς οι 
οποίοι συμμετέχουν στο καθεστώς για τους 
γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων, κατά 
τη στιγμή της υποβολής της αίτησής τους 
για στήριξη, επί ένα τουλάχιστον έτος, και 
οι οποίοι δεσμεύονται να μεταβιβάσουν 
μόνιμα ολόκληρη την εκμετάλλευσή τους 
και τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης 
σε ένα άλλο γεωργό. Η ενίσχυση 
υπολογίζεται από την ημερομηνία της 
μεταβίβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση σε γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων που μεταβιβάζουν την εκμετάλλευσή τους 
καταβάλλεται ως εφάπαξ πληρωμή.  

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 
στοιχείο γα) χορηγείται στους γεωργούς 
οι οποίοι έχουν ασκήσει το επάγγελμα του 
γεωργού επί δέκα τουλάχιστον έτη, 
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δεσμεύονται να μεταβιβάσουν μόνιμα 
ολόκληρη την εκμετάλλευσή τους και τα 
αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης σε 
άλλο γεωργό και παύουν οριστικά κάθε 
εμπορική γεωργική δραστηριότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ισχύον σύστημα πρόωρης συνταξιοδότησης πρέπει να διατηρηθεί και να μην περιοριστεί 
στους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων. Πρέπει εντούτοις να τροποποιηθεί ώστε να συνδέεται 
με υψηλότερο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης και να μετατραπεί σε εφάπαξ πληρωμή που δεν 
θα ξεπερνά τα 35000 ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ του ισχύοντος μέγιστου ποσού και 
στο ήμισυ του μέγιστου ποσού που διατίθεται για την εγκατάσταση νέων γεωργών).

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 
(α)(i) μπορεί επίσης να έχει στόχο την 
μίσθωση γης για νέους γεωργούς με τη 
μορφή τραπεζικής εγγύησης για 
συμβόλαια μίσθωσης γης και ενίσχυσης 
για τα επιτόκια. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιπλέον των προτεινόμενων εφάπαξ πληρωμών για την ενίσχυση του επιχειρηματικού 
ξεκινήματος των νέων γεωργών, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να διευκολύνουν 
την πρόσβαση σε γη για τους γεωργούς αυτούς διότι πρόκειται για μείζον εμπόδιο στο ξεκίνημα 
νέας εκμετάλλευσης σε πολλές ευρωπαϊκές περιοχές. Η προσφορά τραπεζικών εγγυήσεων μέσω 
των ταμείων αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να δώσει στους νέους γεωργούς πρόσβαση σε μακράς 
διάρκειας συμβόλαια μίσθωσης (και σε προκαταβολές) ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ευνοϊκή 
σχέση δαπάνης-κόστους για τα δημόσια ταμεία. 
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 
στοιχείο γ) πρέπει να ισούται με το 120 % 
της ετήσιας ενίσχυσης που έλαβε ο 
δικαιούχος στο πλαίσιο του καθεστώτος 
για τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων.

7. Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 
στοιχείο γ) πρέπει να ισούται με το 120 % 
της ετήσιας ενίσχυσης που έλαβε ο 
δικαιούχος στο πλαίσιο του καθεστώτος 
για τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, υπολογιζόμενη για την 
περίοδο από την ημερομηνία 
μεταβίβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2020. Το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται 
ως εφάπαξ πληρωμή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση σε γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων που μεταβιβάζουν την εκμετάλλευσή τους 
καταβάλλεται ως εφάπαξ πληρωμή.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 
στοιχείο γα) καταβάλλεται ως εφάπαξ 
πληρωμή που δεν υπερβαίνει το ανώτατο 
ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα Ι. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ισχύον σύστημα πρόωρης συνταξιοδότησης πρέπει να διατηρηθεί και να μην περιοριστεί 
στους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων. Πρέπει εντούτοις να τροποποιηθεί ώστε να συνδέεται 
με υψηλότερο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης και να μετατραπεί σε εφάπαξ πληρωμή που δεν 
θα ξεπερνά τα 35000 ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ του ισχύοντος μέγιστου ποσού και 
στο ήμισυ του μέγιστου ποσού που διατίθεται για την εγκατάσταση νέων γεωργών).
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επενδύσεις για τη δημιουργία, 
βελτίωση ή επέκταση όλων των ειδών 
υποδομών μικρής κλίμακας, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

(β) επενδύσεις για τη δημιουργία, 
βελτίωση ή επέκταση όλων των ειδών 
υποδομών μικρής κλίμακας, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
στον αγροτουρισμό και σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και επισήμανση τουριστικών 
αξιοθέατων·

(ε) επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 
υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες, μικρής κλίμακας 
τουριστικές υποδομές, εμπορική διάθεση 
υπηρεσιών αγροτουρισμού και 
επισήμανση τουριστικών αξιοθέατων

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι περιορισμοί στην ιδιοκτησία των 
δασών που προβλέπονται στα άρθρα 36
έως 40 δεν ισχύουν για τα τροπικά ή 
υποτροπικά δάση και τις δασικές εκτάσεις 
στο έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, 
των Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών 

2. Οι περιορισμοί στην ιδιοκτησία των 
δασών που προβλέπονται στα άρθρα 23
έως 27 δεν ισχύουν για τα τροπικά ή 
υποτροπικά δάση και τις δασικές εκτάσεις 
στο έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, 
των Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών 
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του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του 
Συμβουλίου και των γαλλικών 
υπερπόντιων διαμερισμάτων.

του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του 
Συμβουλίου και των γαλλικών 
υπερπόντιων διαμερισμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Technical correction

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο 
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, 
άλλους διαχειριστές γης, σε δήμους και σε 
ενώσεις τους, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη της απώλειας 
γεωργικού εισοδήματος και των δαπανών 
συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων της 
πρόωρων και όψιμων καθαρισμών, για 
μέγιστη περίοδο δεκαπέντε ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη και για ιστορικούς λόγους που σχετίζονται με τις πρακτικές της βοσκής 
και της υλοτομίας, η δημόσια γη τελεί υπό τη διαχείριση προσώπων που κάνουν συλλογική 
χρήση της γης, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε δημόσια ούτε ιδιωτική.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε 
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ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, 
δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών.

ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, άλλους 
διαχειριστές γης, δήμους και ενώσεις τους, 
και καλύπτει το κόστος εγκατάστασης και 
την ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για 
την κάλυψη των δαπανών συντήρησης για 
μέγιστη περίοδο πέντε ετών.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα 
οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με 
εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. Ο 
μέγιστος αριθμός δένδρων που πρέπει να 
φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα 
δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 
της γεωργικής χρήσης της γης.

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα 
οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με 
εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. Ο 
μέγιστος αριθμός δένδρων που πρέπει να 
φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα
δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 
της βιώσιμης γεωργικής χρήσης της γης.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε 
ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους 
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, δήμους, 
κρατικά δάση και ενώσεις τους, και 
καλύπτει τις δαπάνες για:

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε 
ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους 
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, άλλους 
διαχειριστές γης, δήμους, κρατικά δάση 
και ενώσεις τους, και καλύπτει τις δαπάνες 
για:
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Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε ημικρατικούς φορείς, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους. Όσον αφορά 
τα δημόσια δάση, η στήριξη μπορεί επίσης 
να χορηγείται σε φορείς που διαχειρίζονται 
τα εν λόγω δάση, οι οποίοι δεν εξαρτώνται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε ημικρατικούς φορείς, 
άλλους διαχειριστές γης, σε δήμους και σε 
ενώσεις τους. Όσον αφορά τα δημόσια 
δάση, η στήριξη μπορεί επίσης να 
χορηγείται σε φορείς που διαχειρίζονται τα 
εν λόγω δάση, οι οποίοι δεν εξαρτώνται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε δήμους και 
σε ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για 
επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού 
δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση 
και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη 
αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο 
έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των 
Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η 
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, άλλους 
διαχειριστές γης, σε δήμους και σε 
ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για επενδύσεις 
ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού ή 
σχετικές με τη μεταποίηση και εμπορία 
που παράγουν προστιθέμενη αξία για τα 
δασοκομικά προϊόντα. Στο έδαφος των 
Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων 
Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των γαλλικών 
υπερπόντιων διαμερισμάτων η στήριξη 
μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
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επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ. επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ. 

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες 
παραγωγών που εμπίπτουν στον ορισμό 
των ΜΜΕ.

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Καμία στήριξη δεν παρέχεται σε 
ομάδες παραγωγών που δεν πληρούν τα 
κριτήρια που θεσπίζονται με τον ορισμό 
των ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Linguistic clarification

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές ελάχιστες 
απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και όλες τις σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές ελάχιστες 
απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
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και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση. Όλες οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα πρέπει να 
υπερβαίνουν τις απαιτήσεις περί οικολογικής διάστασης.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών ή ομάδες άλλων διαχειριστών 
γης, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Καμία στήριξη από το ΕΓΤΑΑ δεν  
παρέχεται για υποχρεώσεις που 
καλύπτονται από το Κεφάλαιο 2 του 
Τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
DP/2012. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Διπλές πληρωμές βάσει των συστημάτων περί οικολογικής διάστασης και ΑΕΜ πρέπει να 
αποκλείονται. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο κίνητρο για συλλογικές υποχρεώσεις, καθώς και 
για συνεργασία μεταξύ άλλων διαχειριστών γης ή μεταξύ γεωργών και άλλων διαχειριστών γης. 
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Η διατύπωση πρέπει να συνάδει με εκείνη του άρθρου 29, παράγραφος 1.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για τις 
δεσμεύσεις. Όταν οι δεσμεύσεις 
αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών, το 
ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για τις 
δεσμεύσεις. Όταν οι δεσμεύσεις 
αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών ή 
ομάδες άλλων διαχειριστών γης, το 
ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο κίνητρο για συλλογικές υποχρεώσεις, καθώς και για 
συνεργασία μεταξύ άλλων διαχειριστών γης ή μεταξύ γεωργών και άλλων διαχειριστών γης. Η 
διατύπωση πρέπει να συνάδει με εκείνη του άρθρου 29, παράγραφος 1. 

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

33 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις 
είναι φθίνουσες, αρχής γενομένης από το 
πρώτο έτος με το 80 % της ενίσχυσης που 
ελάμβαναν το 2013 και καταλήγουν στο 
20 % το τέταρτο έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πληρωμή είναι φθίνουσα επί τετραετή περίοδο αλλά μπορεί να δοθεί περιθώριο ευελιξίας στα 
κράτη μέλη εκτός κι αν υπάρξει νέα οριοθέτηση. Η αναφορά στο άρθρο 33(3) αποτελεί τεχνική 
διόρθωση.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, που
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, ως επιλέξιμες για 
ενισχύσεις βάσει του άρθρου 32. Οι εν 
λόγω περιοχές χαρακτηρίζονται από 
σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα, ιδίως 
από χαμηλή παραγωγικότητα του 
εδάφους ή κακές κλιματικές συνθήκες, 
και από το γεγονός ότι η διατήρηση 
εκτατικής γεωργικής δραστηριότητας να 
είναι σημαντική στις περιοχές αυτές για 
τη διαχείριση της γης.  

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

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

Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2015, η Επιτροπή υποβάλλει αφενός 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τα 
υποχρεωτικά βιοφυσικά κριτήρια και τις 
αντίστοιχες οριακές τιμές που θα 
εφαρμοστούν για την μελλοντική 
οριοθέτηση και αφετέρου κατάλληλους 
κανόνες περί συντονισμού ακριβείας και 
μεταβατικών διευθετήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή καταθέτει χωριστή νομοθετική πρόταση περί υποχρεωτικών βιοφυσικών κριτηρίων 
για την οριοθέτηση περιοχών με σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα μόλις καταστούν διαθέσιμα 
όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση αντικτύπου αυτών των κριτηρίων και 
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οι δέουσες οριακές τιμές. Εντωμεταξύ, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν κριτήρια οριοθέτησης που 
συμμορφώνονται με  τις διατάξεις της συμφωνίας του Μαρακές για την γεωργία του ΠΟΕ.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη επισυνάπτουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης:

5. Τα κράτη μέλη επισυνάπτουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης την 
ισχύουσα ή τροποποιημένη οριοθέτηση 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4. 

(a) την ισχύουσα ή τροποποιημένη 
οριοθέτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 
2 και 4· 
(β) τη νέα οριοθέτηση των περιοχών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή καταθέτει χωριστή νομοθετική πρόταση περί υποχρεωτικών βιοφυσικών κριτηρίων 
για την οριοθέτηση περιοχών με σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα μόλις καταστούν διαθέσιμα 
όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση αντικτύπου αυτών των κριτηρίων και 
οι δέουσες οριακές τιμές. Εντωμεταξύ, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν κριτήρια οριοθέτησης που 
συμμορφώνονται με  τις διατάξεις της συμφωνίας του Μαρακές για την γεωργία του ΠΟΕ.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενισχύσεις για την καλή διαβίωση 
των ζώων καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις 
που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά 
πρότυπα που καθορίστηκαν σύμφωνα με 
το κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012 και άλλες 
σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που 
επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία. 
Οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις 

2. Οι ενισχύσεις για την καλή διαβίωση 
των ζώων καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις 
που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά 
πρότυπα που καθορίστηκαν σύμφωνα με 
το κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012 και άλλες 
σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που 
επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία. 
Οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις 
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προσδιορίζονται στο πρόγραμμα. προσδιορίζονται στο πρόγραμμα.
Οι εν λόγω δεσμεύσεις αναλαμβάνονται 
για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι εν λόγω δεσμεύσεις αναλαμβάνονται 
για διάστημα από ένα έτος έως επτά έτη 
με δυνατότητα ανανέωσης.

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς 
ή σε 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·

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν· ή από αντίξοα μετεωρολογικά 
φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων των 
ξηρασιών. 

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. 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. en

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο 
για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή 
φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή για μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα που 
έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της 
ετήσιας παραγωγής κατά ποσοστό 
υψηλότερο του 30 % σε σύγκριση με την 
μέση ετήσια παραγωγή του γεωργού. Η εν 
λόγω μέση ετήσια παραγωγή υπολογίζεται 
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πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.

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

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ταμεία αλληλοβοήθειας για τις ζωικές και 
φυτικές ασθένειες, τα περιβαλλοντικά 
συμβάντα και τα αντίξοα μετεωρολογικά 
φαινόμενα

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο καλύπτει επίσης αντίξοα μετεωρολογικά φαινόμενα όπως οι ξηρασίες. Για τον λόγο 
αυτό πρέπει να διατυπωθεί εκ νέου ο τίτλος του άρθρου.
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Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμπλήρωση των ταμείων αλληλοβοήθειας με ασφαλιστικά 
συστήματα μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικότερα συστήματα διαχείρισης κινδύνου. Τα 
κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να έχουν την επιλογή αυτή. 

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, 
στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 

3. Στην περίπτωση της άρδευσης, νέες
επενδύσεις που περιλαμβάνουν τον 
εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 
συστημάτων για την βελτίωση της 
απόδοσης ως προς την χρήση νερού
θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
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επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, 
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 90 για την θέσπιση ελάχιστων 
προτύπων σχετικά με την αποδοτικότητα 
στη χρήση νερού και την περιβαλλοντική 
απόδοση του αρδευτικού εξοπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαφοροποίηση μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών δεν δικαιολογείται. 
Νέος αρδευτικός εξοπλισμός καθώς και επενδύσεις σε πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά 
μηχανήματα πρέπει να θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες εφόσον τηρούν συγκεκριμένα κριτήρια 
απόδοσης όσον αφορά την αποδοτική χρήση νερού και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Τα 
κριτήρια θα αποσαφηνιστούν περαιτέρω από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. 

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή προβαίνει, με εκτελεστική 
πράξη, στην ετήσια κατανομή ανά κράτος 
μέλος των ποσών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ύστερα από αφαίρεση του 
ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
λαμβάνοντας υπόψη τη μεταφορά 
κονδυλίων που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012. Κατά την ετήσια 
κατανομή η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη:

4. Η ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος 
των ποσών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ύστερα από αφαίρεση του 
ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
λαμβάνοντας υπόψη τη μεταφορά 
κονδυλίων που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, καθορίζεται στο 
Παράρτημα Ια.. 

(a) αντικειμενικά κριτήρια συνδεόμενα με 
τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 
4· και
(β) τις προηγούμενες επιδόσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος καθορίζεται σε παράρτημα της νομικής πράξης. 
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο παράρτημα κριθούν αναγκαίες μπορούν να υλοποιηθούν από 
την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 
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Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Επιπλέον των ποσών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4, η εκτελεστική πράξη 
που αναφέρεται στην ίδια παράγραφο 
περιλαμβάνει επίσης τα κονδύλια που 
μεταφέρθηκαν στο ΕΓΤΑΑ, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 και 
του άρθρου 14 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 για την τροποποίηση, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, του Παραρτήματος Ια 
προκειμένου να περιλάβει επίσης τα 
κονδύλια που μεταφέρθηκαν στο ΕΓΤΑΑ, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 
2 και του άρθρου 14 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο παράρτημα Ια κριθούν αναγκαίες μπορούν να υλοποιηθούν 
από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Τέτοιες τροποποιήσεις αφορούν ιδίως ποσά 
που μεταφέρονται μετά την εφαρμογή ανωτάτων ορίων και ευελιξίας μεταξύ των πυλώνων 
αλλά και την μεταφορά των μη χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων από την διάταξη περί περί 
οικολογικής διάστασης, που πρέπει να κατανεμηθούν σε ΑΕΜ.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τους σκοπούς της κατανομής του 
αποθεματικού επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012], τα
έσοδα για ειδικό προορισμό που 
συγκεντρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 45 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012 για το 
ΕΓΤΑΑ, προστίθεται στα ποσά που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012]. 
Χορηγούνται στα κράτη μέλη ανάλογα με 
το μερίδιό τους στο συνολικό ποσό 

6. Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που 
συγκεντρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 45 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012 για το
ΕΓΤΑΑ χορηγούνται στα κράτη μέλη 
ανάλογα με το μερίδιό τους στο συνολικό 
ποσό ενίσχυσης από το ΕΓΤΑΑ
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ενίσχυσης από το ΕΓΤΑΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αποθεματικό επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[ΚΣΠ/2012] διαγράφεται (βλέπε αντίστοιχη τροπολογία στη γνωμοδότηση που συνέταξε ο κ. 
Caronna).

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 4 – στοιχείο αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) 60% για τις ενισχύσεις για τη 
γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα που 
αναφέρονται στο άρθρο 29. Μπορεί να 
αυξηθεί σε 90 % για τα προγράμματα στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις 
άκρως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2019/93·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη κάνουν χρήση του αυξημένου συντελεστή συγχρηματοδότησης που παρέχεται 
σήμερα για τον άξονα 2. Μια αυξημένη κοινοτική στήριξη των μέτρων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα πρέπει να είναι δυνατή και στον νέο κανονισμό. 

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 3, τα κονδύλια που 
μεταφέρθηκαν στο ΕΓΤΑΑ, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. DP/2012 υπάγονται σε 100% 
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ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ.
Τα κονδύλια που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1α 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012 
προορίζονται για μέτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 29. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται συγχρηματοδότηση για κονδύλια που μεταφέρονται εκουσίως από τον πρώτο 
στον δεύτερο πυλώνα βάσει της διάταξης περί ευελιξίας του κανονισμού περί άμεσων 
ενισχύσεων. Το αυτό συμβαίνει για τα αχρησιμοποίητα κονδύλια που μεταφέρονται στο ΕΓΤΑΑ 
και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενίσχυση των μέτρων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα.   

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Τουλάχιστον το 30 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης προορίζεται για 
μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 29, 30 και 
31. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας κατά νου  την αποτελεσματικότερη χορήγηση δημόσιων αγαθών μέσω στοχευμένων 
πληρωμών, πρέπει να προβλεφθεί διάταξη υποχρεωτικού ελάχιστου ποσοστού για μέτρα για τη 
γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα όχι μόνο σε αιτιολογική σκέψη αλλά και στο αντίστοιχο 
άρθρο. Δεδομένης της πρότασης περί μεταφοράς αχρησιμοποίητων κονδυλίων οικολογικής 
διάστασης στα ΑΕΜ, πρέπει να υπάρξει ελαφρά αύξηση στην ισχύουσα διάταξη βάσει της 
οποίας κατανέμεται τουλάχιστον 25% σε μέτρα του άξονα 2. Η στήριξη για τα LFA δεν πρέπει 
να περιλαμβάνεται σε αυτή την διάταξη διότι αποτελεί αποζημίωση για φυσικά μειονεκτήματα 
και ως τέτοια δεν συνδέεται με συμπληρωματικές (περιβαλλοντικές) απαιτήσεις. 
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Η εθνική εισφορά στις επιλέξιμες 
δημόσιες δαπάνες μπορεί να 
αντικατασταθεί από ιδιωτικές εισφορές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά τα αυξημένα ποσοστά κοινοτικής χρηματοδότησης που προβλέπονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1312/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, πολλά κράτη μέλη 
απώλεσαν προγραμματισμένη στήριξη του ΕΓΤΑΑ λόγω των σοβαρών δημοσιονομικών 
περιορισμών και της έλλειψης πόρων για τις εθνικές εισφορές στις δαπάνες για την αγροτική 
ανάπτυξη. Τα κράτη μέλη πρέπει συνεπώς μνα είναι σε θέση να αντικαθιστούν τις οικονομικές 
εισφορές τους με ιδιωτικά κονδύλια (π.χ. από ιδρύματα ή από ιδιωτικές εισφορές από τον 
δικαιούχο) 

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τον παρόντα Τίτλο, 
εκπονείται κοινό σύστημα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης σε 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών και εγκρίνεται από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις που 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 91.

Σύμφωνα με τον παρόντα Τίτλο, 
εκπονείται κοινό σύστημα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης σε 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 90 με τις οποίες καθορίζει την 
μέθοδο εργασίας και τους δείκτες που θα 
χρησιμοποιηθούν από το εν λόγω 
σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή των κατάλληλων δεικτών έχει ζωτική σημασία όχι μόνο για την εποπτεία και την 
αξιολόγηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης αλλά και για τον συντονισμό με άλλα 
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προγράμματα εντός του κοινού στρατηγικού πλαισίου καθώς και για την κοινή παρακολούθηση 
ως προς τους κοινούς στόχους. Πρόκειται για απόφαση γενικής εφαρμογής, η οποία πρέπει να 
λαμβάνεται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. 

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Σειρά 5 – Στήλες 3 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

70.000 - Ανά νέο γεωργό δυνάμει του 
άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
περίπτωση i)
70.000 - Ανά επιχείρηση δυνάμει του 
άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
περίπτωση ii)
15.000 - Ανά μικρή γεωργική 
εκμετάλλευση δυνάμει του άρθρου 20 
παράγραφος 1 στοιχείο α) περίπτωση iii)

70.000 - Ανά νέο γεωργό δυνάμει του 
άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
περίπτωση i)
70.000 - Ανά επιχείρηση δυνάμει του 
άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
περίπτωση ii)
15.000 - Ανά μικρή γεωργική 
εκμετάλλευση δυνάμει του άρθρου 20 
παράγραφος 1 στοιχείο α) περίπτωση iii) 
35.000 – ανά συνταξιοδότηση δυνάμει 
του άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο γa)

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ισχύον σύστημα πρόωρης συνταξιοδότησης πρέπει να διατηρηθεί και να μην περιοριστεί 
στους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων. Πρέπει εντούτοις να τροποποιηθεί ώστε να συνδέεται 
με υψηλότερο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης και να μετατραπεί σε εφάπαξ πληρωμή που δεν 
θα ξεπερνά τα 35000 ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ του ισχύοντος μέγιστου ποσού και 
στο ήμισυ του μέγιστου ποσού που διατίθεται για την εγκατάσταση νέων γεωργών).

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια

Εθνικά κονδύλια που αναφέρονται στο άρθρο 64

(εκατ. EUR) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Βέλγιο 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838

Βουλγαρία 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215
Τσεχική 
Δημοκρατία 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820

Δανία 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536

Γερμανία 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922

Εσθονία 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623

Ιρλανδία 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842

Ελλάδα 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667

Ισπανία 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781

Γαλλία 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806

Ιταλία 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055

Κύπρος 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926

Λετονία 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703

Λιθουανία 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461

Λουξεμβούργο 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383

Ουγγαρία 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679

Μάλτα 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762

Κάτω Χώρες 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850

Αυστρία 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744

Πολωνία 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504

Πορτογαλία 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811

Ρουμανία 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645

Σλοβενία 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743

Σλοβακία 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467

Φινλανδία 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416

Σουηδία 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736
Ηνωμένο 
Βασίλειο 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κατανομή πόρων μεταξύ κρατών μελών δεν πρέπει να αποφασίζεται με εκτελεστική πράξη 
αλλά πρέπει να αποτελεί τμήμα νομικής πράξης (βλέπε τροπολογία στο άρθρο 64). Η κλείδα 
κατανομής που εφαρμόστηκε στην περίοδο 2007-2013 χρησιμοποιείται ως βάση για τον 
προσδιορισμό των οικονομικών πόρων από τα κράτη μέλη. Τα ποσά έχουν προσαρμοστεί στα 
προτεινόμενα συνολικά αριθμητικά στοιχεία για την αγροτική ανάπτυξη όπως προτείνεται στην 
πρόταση της Επιτροπής για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. 

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βιοφυσικά κριτήρια για την οριοθέτηση 
περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά 
μειονεκτήματα

Ενδεικτικά βιοφυσικά κριτήρια για την 
οριοθέτηση περιοχών που αντιμετωπίζουν 
φυσικά μειονεκτήματα

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή καταθέτει χωριστή νομοθετική πρόταση περί υποχρεωτικών βιοφυσικών κριτηρίων 
για την οριοθέτηση περιοχών με σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα μόλις καταστούν διαθέσιμα 
όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση αντικτύπου αυτών των κριτηρίων και 
οι δέουσες οριακές τιμές. Εντωμεταξύ, τα κριτήρια που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα 
είναι ενδεικτικής αξίας.  
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρώπη ζει σε ένα κοινωνικό, οικονομικό, δημοσιονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο με 
εντελώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το οποίο απαιτεί πολιτική απάντηση σε όλα τα επίπεδα. 
Ένα από αυτά είναι η γεωργία και ο κόσμος της υπαίθρου, οι κοινές πολιτικές του οποίου 
απαιτούν θαρραλέα αναδιαμόρφωση για την αντιμετώπιση των σημερινών και των 
μελλοντικών προκλήσεων.

Είναι απαραίτητο οι ευρωπαίοι αγρότες να εξακολουθήσουν να έχουν τις προϋποθέσεις ώστε 
να μπορούν να εγγυηθούν στους πολίτες κατάλληλο επίπεδο επάρκειας σε τρόφιμα και 
πρώτες ύλες, σε ποσότητα και ποιότητα αλλά και σε προσιτές τιμές.

Τούτο σημαίνει ότι η γεωργική δραστηριότητα πρέπει να συνδυαστεί με μια βιώσιμη 
παραγωγή και να εξασφαλιστεί το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, η ανταγωνιστικότητα 
της οποίας πρέπει να συμβαδίζει με τη βιωσιμότητά της. Η προοπτική αυτή πρέπει επίσης να 
εξετάζει το γεγονός ότι η βιωσιμότητα δεν αφορά μόνον την περιβαλλοντική διάσταση αλλά 
και την ίδια την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της γεωργίας, τόσο από οικονομική όσο και 
από κοινωνική άποψη. Συνεπώς, η μετάβαση προς μια γεωργία στην Ευρώπη η οποία θα είναι 
πιο φιλική προς το περιβάλλον συνιστά προϋπόθεση εκ των ουκ άνευ για την ίδια τη 
βιωσιμότητά της.

Είναι επίσης απαραίτητο η ευρωπαϊκή γεωργία να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της 
έναντι των κυριότερων εμπορικών της εταίρων, οι οποίοι λειτουργούν επιδοτούμενοι σε 
μεγάλο βαθμό ή/και αντιμετωπίζουν λιγότερο απαιτητικούς κανόνες παραγωγής.

Ο γεωργικός τομέας διαθέτει το απαραίτητο δυναμικό και οφείλει να συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην ουσιαστική επιτυχία της νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο θέμα 
της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης, πράγμα το οποίο προϋποθέτει ότι θα πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις ζώνες της υπαίθρου, ειδικότερα στις πλέον μειονεκτούσες, έχοντας υπόψη την ενίσχυση 
της κοινωνικής και οικονομικής τους δυναμικής σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας.

Η νέα πολιτική για τη γεωργία και τον αγροτικό κόσμο στην Ευρώπη πρέπει να βασίζεται στο 
τρίπτυχο νομιμότητα/δικαιοσύνη/αποτελεσματικότητα: διάθεση των πόρων για 
αναγνωρισμένους όσο και θετικούς στόχους για τους φορολογούμενους και για την κοινωνία· 
κατανομή όσο το δυνατόν δικαιότερη μεταξύ αγροτών, περιφερειών και κρατών μελών· 
χρησιμοποίηση των πόρων βάσει της βελτιστοποίησης των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία της ευρωπαϊκής γεωργίας, ποικιλία την οποία είναι 
σκόπιμο να διατηρήσουμε, και την ανάγκη να διατηρηθεί κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
εφαρμογή της γεωργικής πολιτικής και της ανάπτυξης της υπαίθρου, η επικουρικότητα πρέπει 
να αποτελεί την έκφραση της σωστής ισορροπίας μεταξύ των δύο αυτών δυναμικών και η 
απλοποίηση, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων όσον αφορά την αυστηρή χρησιμοποίηση 
του δημοσίου χρήματος, πρέπει να αποτελεί κρίσιμη έκφραση σε όλους τους κανονισμούς.

Από την άλλη πλευρά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κατά το τελευταίο έτος, και με 
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ευρείες πλειοψηφίες, στο πλαίσιο των εκθέσεων "Lyon" και "Dess", ένα σύνολο γενικών  
πολιτικών κατευθύνσεων οι οποίες και εξετιμήθησαν δεόντως.

Μετά τις νομοθετικές προτάσεις που κατετέθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει τώρα 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφανθεί σχετικά με τα σημαντικότερα μέτρα και τα όργανα 
πολιτικής για την υλοποίηση των προτεινόμενων στόχων, και, εν προκειμένω, επί της 
προτάσεως κανονισμού η οποία ορίζει κανόνες για τις άμεσες πληρωμές στους αγρότες στο 
πλαίσιο συστημάτων υποστήριξης της κοινής γεωργικής πολιτικής εις τρόπον ώστε να 
συμπληρώνεται και να συντονίζεται με το δεύτερο πυλώνα της κοινής αγροτικής πολιτικής.

Σχετικώς, ο εισηγητής προτείνει να αποσαφηνιστούν και να διευκρινιστούν οι στόχοι και οι 
προτεραιότητες όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, τα δάση, την καινοτομία, στο πλαίσιο 
της ανταγωνιστικότητας των περιοχών της υπαίθρου και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
την καλή μεταχείριση των ζώων, τους αέριους ρύπους και τον άνθρακα.

Νέοι αγρότες
Ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη σύμφωνα με την οποία ο δυναμισμός της γεωργίας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της υπαίθρου και ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να 
αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην είσοδο νέου αίματος στο γεωργικό τομέα, τόσο με την 
ανανέωση των γενεών όσο και με την είσοδο νέων στις γεωργικές δραστηριότητες.

Προκειμένου να διευκολυνθεί και να καταστεί ελκυστικότερη η εγκατάσταση νέων αγροτών 
αλλά και να συμπληρωθούν τα προτεινόμενα μέτρα στην έκθεση για τον κανονισμό που 
αφορά τις άμεσες πληρωμές, ο εισηγητής προτείνει να δημιουργηθεί ένα καθεστώς παροχής 
κινήτρων προκειμένου να παρακαμφθεί αυτό που εκτιμά ότι είναι το κύριο εμπόδιο για την 
εγκατάσταση των νέων, ήτοι η πρόσβαση στη γη, χορηγώντας ενισχύσεις οι οποίες θα τους 
επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν την επιβάρυνση από τους τόκους των δανείων ή τις τραπεζικές 
εγγυήσεις για την ενοικίαση της γης.

Παύση της δραστηριότητας
Ο εισηγητής συνιστά την επανεισαγωγή, υπό απλοποιημένη και ολιγότερο δαπανηρή μορφή, 
του συστήματος της παύσης της δραστηριότητας. Πρόκειται για την εφ' άπαξ καταβολή 
ποσού ίσου με το 50% της αποζημίωσης εγκατάστασης των νέων αγροτών, στους αγρότες 
άνω των 65 ετών που μεταβιβάζουν την αγροτική τους εκμετάλλευση και των σχετικών 
δικαιωμάτων πληρωμής σε άλλους αγρότες.

Αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Προκειμένου να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, η ανανέωση των γενεών και η εγκατάσταση νέων αγροτών, ο εισηγητής 
προτείνει επίσης την τελειοποίηση του προτεινόμενου από την Επιτροπή μηχανισμού ο 
οποίος συνίσταται στη χορήγηση, μέχρι το 2020 μιας ετήσιας πληρωμής ίσης προς το 120% 
του ποσού που αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό ενίσχυσης που χορηγείται στους αγρότες που 
συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που καθιερώθηκε από 
τον κανονισμό των «άμεσων πληρωμών», μεταβάλλοντάς το σε ενιαία επιχορήγηση ώστε να 
προσλάβει ένα χαρακτήρα κινήτρου περιορίζοντας ταυτοχρόνως και τη γραφειοκρατία.

Επενδύσεις
Ο εισηγητής εκτιμά ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός τομέων για 
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τη χορήγηση ενίσχυσης των επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και γεωργικές ή όχι
δραστηριότητες καθώς και σε άλλες υποδομές.

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επενδύσεις ο εκσυγχρονισμός των οποίων έχει καταστεί 
απαραίτητος λόγω των νέων υγειονομικών απαιτήσεων ή οι επενδύσεις που αποσκοπούν 
στην προώθηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, να μειωθούν οι περιορισμοί αγροτο-
κλιματικού χαρακτήρα, όπως είναι η περίπτωση των επενδύσεων σε νέα συστήματα 
ποτίσματος ή στον εκσυγχρονισμό υφισταμένων συστημάτων για ορθολογικότερη 
χρησιμοποίηση του νερού και της ενέργειας, δεδομένου ότι όλες αυτές οι επενδύσεις θα 
δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και θα επιτρέψουν την παραμονή του πληθυσμού στις 
αγροτικές περιοχές.

Μέτρα αγροτο-περιβαλλοντικά
Όσον αφορά τα αγροτο-περιβαλλοντικά μέτρα, ο εισηγητής υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
ελάχιστου υποχρεωτικού δημοσιονομικού κονδυλίου 30%, περιλαμβανομένης της βιολογικής 
καλλιέργειας και των πληρωμών για το δίκτυο Natura 2000 και την οδηγία-πλαίσιο για το 
νερό.

Εισάγει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλα τα αγροτο-περιβαλλοντικά μέτρα που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου τα οποία πρέπει να υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη οφείλουν, από περιβαλλοντική άποψη, να πηγαίνουν πέρα από τα μέτρα για 
την οικολογική παραγωγή που προβλέπονται στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, ήτοι πιο πέρα 
από τα μέτρα για τα οποία προβλέπεται πληρωμή ως γεωργικές πρακτικές που λειτουργούν 
θετικά για το κλίμα και το περιβάλλον στο πλαίσιο του συστήματος των άμεσων πληρωμών, 
εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο πυλώνων της 
ΚΓΠ.

Δάση
Ο εισηγητής προτείνει την επέκταση σε μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων των μέτρων 
ενίσχυσης υπέρ των δασών, λαμβάνοντας συγκεκριμένα υπόψη τους οργανισμούς διαχείρισης 
των δασών στην Ένωση οι οποίοι δεν έχουν το καθεστώς δημόσιας ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας. 
Προτείνει επίσης η προβλεπόμενη ενίσχυση υπέρ της αναδάσωσης και της δημιουργίας 
δασικών εκτάσεων να μπορεί να χορηγείται για περίοδο 15 ετών, και όχι πλέον 10 ετών, 
καθώς και η ενίσχυση για τη δημιουργία αγροτο-δασικών συστημάτων να μπορεί να 
επεκταθεί σε πέντε και όχι σε τρία έτη.

Περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα
Όσον αφορά τον περιορισμό των περιοχών, εκτός των ορεινών, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
φυσικά σημαντικά μειονεκτήματα, ο εισηγητής προτείνει μια άλλη προσέγγιση από αυτήν της 
Επιτροπής, δεδομένου ότι, κατά τη στιγμή της σύνταξης της παρούσης εκθέσεως, δεν ήταν 
δυνατόν να υπάρχει πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να εκτιμηθούν οι 
συνέπειες τις οποίες θα είχε στην πράξη η εφαρμογή των κριτηρίων που προτείνει η 
Επιτροπή.

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής προτείνει τα κράτη μέλη να ορίσουν τις ζώνες αυτές σύμφωνα με 
κριτήρια που αντανακλούν τα σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα και τα οποία κριτήρια 
συνάδουν με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Προς τον σκοπό 
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αυτό θα μπορούσε ενδεικτικώς να χρησιμοποιηθεί η κατάσταση των φυσικών κριτηρίων 
αναφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ.

Διαχείριση των κινδύνων
Όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης των κινδύνων, ο εισηγητής υποστηρίζει να επεκταθεί η 
προσφυγή στους μηχανισμούς ασφάλισης σε άλλα όργανα του συστήματος και εισάγει τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούνται, όλως εξαιρετικώς, κλιματικοί και βιολογικοί δείκτες σε 
τοπική, περιφερειακή ή εθνική κλίμακα προκειμένου να υπολογίζονται οι απώλειες που δεν 
μπορούν να αποδειχθούν στο επίπεδο της εκμετάλλευσης. Η «ξηρασία», ως δυσμενές 
κλιματικό φαινόμενο, μπορεί επίσης να είναι λόγος χορήγησης ενισχύσεων στο πλαίσιο 
ταμείων αλληλοβοήθειας για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών φαινομένων. Οι ασθένειες 
των μελισσών προστίθενται στον αριθμό των ασθενειών των ζώων που παρέχουν δικαίωμα 
σε αποζημίωση από τα ταμεία αλληλοβοήθειας για την αποζημίωση των απωλειών.

Ποσοστά συγχρηματοδότησης
Στο κεφάλαιο των ποσοστών συμβολής του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης στη χρηματοδότηση των αγροτο-περιβαλλοντικών μέτρων, ο εισηγητής προτείνει 
την αύξησή τους σε 60% και 90% αντί 50% και 85% που προτείνονται από την Επιτροπή, για 
τις περισσότερες περιφέρειες και για τις ολιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιφέρειες και τις μικρές νήσους του Αιγαίου Πελάγους.

Προτείνει οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις για την «οικολογική διάσταση» των άμεσων 
πληρωμών να μεταφερθούν στο δεύτερο πυλώνα για τη χρηματοδότηση των «αγροτο-
περιβαλλοντικών μέτρων», χωρίς εθνική συγχρηματοδότηση. Προτείνει επίσης οι πιστώσεις 
τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν από τον πρώτο προς τον δεύτερο πυλώνα, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της πρότασης κανονισμού «άμεσες πληρωμές», να εξαιρούνται από 
την εθνική συγχρηματοδότηση.
Ο εισηγητής προτείνει επίσης η εθνική συγχρηματοδότηση να προέρχεται πλήρως από 
ιδιωτικές πηγές.

Εθνικές χρηματοδοτήσεις
Τέλος, ελλείψει προτάσεως της Επιτροπής με ακριβή ποσοτικά στοιχεία όσον αφορά την 
κατανομή, κατά κράτος μέλος, του προϋπολογισμού που προορίζεται για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου για την περίοδο 2014/2020, ο εισηγητής προτείνει την κάλυψη του κενού αυτού 
υποβάλλοντας μια πρόταση η οποία, στη βάση της δημοσιονομικής πρότασης της Επιτροπής 
για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014/2020, χρησιμοποιεί την αυτή κλείδα κατανομής 
με αυτήν που είχε επιλεγεί για την περίοδο του εσωτερικού προγραμματισμού, δεδομένου ότι 
δεν σημειώθηκε καμία σημαντική αλλαγή.

Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε βάσει του συνολικού δημοσιονομικού κονδυλίου που 
προορίζεται για την ΚΓΠ το οποίο πρότεινε η Επιτροπή σε σχέση με το μελλοντικό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που η πρόταση αυτή ετροποποιείτο στα κύρια σημεία 
της το περιεχόμενο της έκθεσης θα πρέπει να τροποποιηθεί.


