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Τροπολογία 87
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές και 
τη δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια.

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τις γυναίκες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα, τους 
γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων, τις 
ορεινές περιοχές και τη δημιουργία 
βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει επίσης 
να χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των γυναικών που δραστηριοποιούνται στη γεωργία είναι εξαιρετικά μεγάλος, η δε 
εργασία τους δεν λαμβάνεται υπόψη, και τις περισσότερες φορές οι γυναίκες υποχρεούνται να 
συντηρούν την οικογένειά τους μόνο από τη γεωργική δραστηριότητα.

Τροπολογία 88
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές και 
τη δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια.

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές, τις 
ιδιαίτερα απομεμακρυσμένες περιφέρειες
και τη δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Τα θεματικά 
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν υψηλότερα 
ποσοστά στήριξης για ορισμένες δράσεις 
που καλύπτουν τα ίδια.

Or. pt

Τροπολογία 89
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της 
γεωργίας και της δασοκομίας και οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες 
επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») στις 

(14) Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της 
γεωργίας και της δασοκομίας και οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες 
επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») στις 



AM\909845EL.doc 5/47 PE494.555v01-00

EL

αγροτικές περιοχές απαιτούν κατάλληλο 
επίπεδο τεχνικής και οικονομικής 
κατάρτισης, καθώς και αυξημένη 
ικανότητα πρόσβασης και ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
και υπό μορφή διάδοσης των βέλτιστων 
γεωργικών και δασοκομικών μεθόδων 
παραγωγής. Οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης λαμβάνουν όχι 
μόνο τη μορφή παραδοσιακών μαθημάτων 
κατάρτισης, αλλά προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των αγροτικών φορέων. Πρέπει 
συνεπώς να δοθεί στήριξη σε 
εργομηγύρεις, στην ατομική καθοδήγηση, 
σε δραστηριότητες επίδειξης, σε δράσεις 
ενημέρωσης, αλλά και στα βραχυπρόθεσμα 
προγράμματα ανταλλαγής γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή επισκέψεων. Οι γνώσεις 
και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν 
πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές, τα 
άτομα που απασχολούνται στον τομέα των 
τροφίμων και των αγροτικών ΜΜΕ να 
ενισχύσουν ιδίως την ανταγωνιστικότητά 
τους και την αποδοτικότητα των πόρων, 
και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις τους, ενώ ταυτόχρονα 
συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της 
αγροτικής οικονομίας. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης είναι 
αποτελεσματικές στην επίτευξη αυτών των 
αποτελεσμάτων πρέπει να απαιτείται από 
τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς γνώσεων να διαθέτουν όλες τις 
απαραίτητες ικανότητες.

αγροτικές περιοχές απαιτούν κατάλληλο 
επίπεδο τεχνικής και οικονομικής 
κατάρτισης, καθώς και αυξημένη 
ικανότητα πρόσβασης και ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
και υπό μορφή διάδοσης των βέλτιστων 
γεωργικών και δασοκομικών μεθόδων 
παραγωγής. Οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης λαμβάνουν όχι 
μόνο τη μορφή παραδοσιακών μαθημάτων 
κατάρτισης αλλά και μαθημάτων που 
οργανώνονται μέσω του συστήματος της 
διά βίου μάθησης, το οποίο επίσης πρέπει 
να προσαρμόζεται στις ανάγκες των 
αγροτικών φορέων. Πρέπει συνεπώς να 
δοθεί στήριξη σε εργομηγύρεις, στην 
ατομική καθοδήγηση, σε δραστηριότητες 
επίδειξης, σε δράσεις ενημέρωσης, αλλά 
και στα βραχυπρόθεσμα προγράμματα 
ανταλλαγής γεωργικής εκμετάλλευσης ή 
επισκέψεων. Οι γνώσεις και οι 
πληροφορίες που αποκτήθηκαν πρέπει να 
δώσουν τη δυνατότητα στους γεωργούς, 
τους δασοκαλλιεργητές, τα άτομα που 
απασχολούνται στον τομέα των τροφίμων 
και των αγροτικών ΜΜΕ να ενισχύσουν 
ιδίως την ανταγωνιστικότητά τους και την 
αποδοτικότητα των πόρων, και να 
βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
τους, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη 
βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης είναι αποτελεσματικές στην 
επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων 
πρέπει να απαιτείται από τους φορείς 
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων 
να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες 
ικανότητες και να ενθαρρύνονται οι
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα για υπηρεσίες που ανταποκρίνονται 
σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Το σύστημα της διά βίου μάθησης θα επιτρέψει την προσέλκυση άνεργων ατόμων και από 
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άλλους τομείς δραστηριότητας.

Τροπολογία 90
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της 
γεωργίας και της δασοκομίας και οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες 
επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») στις 
αγροτικές περιοχές απαιτούν κατάλληλο 
επίπεδο τεχνικής και οικονομικής 
κατάρτισης, καθώς και αυξημένη 
ικανότητα πρόσβασης και ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
και υπό μορφή διάδοσης των βέλτιστων 
γεωργικών και δασοκομικών μεθόδων 
παραγωγής. Οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης λαμβάνουν όχι 
μόνο τη μορφή παραδοσιακών μαθημάτων 
κατάρτισης, αλλά προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των αγροτικών φορέων. Πρέπει 
συνεπώς να δοθεί στήριξη σε 
εργομηγύρεις, στην ατομική καθοδήγηση, 
σε δραστηριότητες επίδειξης, σε δράσεις 
ενημέρωσης, αλλά και στα βραχυπρόθεσμα 
προγράμματα ανταλλαγής γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή επισκέψεων. Οι γνώσεις 
και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν 
πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές, τα 
άτομα που απασχολούνται στον τομέα των 
τροφίμων και των αγροτικών ΜΜΕ να 
ενισχύσουν ιδίως την ανταγωνιστικότητά 
τους και την αποδοτικότητα των πόρων, 
και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις τους, ενώ ταυτόχρονα 
συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της 
αγροτικής οικονομίας. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης είναι 

(14) Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της 
γεωργίας και της δασοκομίας και οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες 
επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») στις 
αγροτικές περιοχές απαιτούν κατάλληλο 
επίπεδο τεχνικής και οικονομικής 
κατάρτισης, καθώς και αυξημένη 
ικανότητα πρόσβασης και ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
και υπό μορφή διάδοσης των βέλτιστων 
γεωργικών και δασοκομικών μεθόδων 
παραγωγής. Οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης λαμβάνουν όχι 
μόνο τη μορφή παραδοσιακών μαθημάτων 
κατάρτισης, αλλά προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των αγροτικών φορέων. Πρέπει 
συνεπώς να δοθεί στήριξη σε 
εργομηγύρεις, στην ατομική καθοδήγηση, 
σε δραστηριότητες επίδειξης, σε δράσεις 
ενημέρωσης, σε περιφερειακές 
πλατφόρμες ανταλλαγής εμπειριών, αλλά 
και στα βραχυπρόθεσμα προγράμματα 
ανταλλαγής γεωργικής εκμετάλλευσης ή 
επισκέψεων. Οι γνώσεις και οι 
πληροφορίες που αποκτήθηκαν πρέπει να 
δώσουν τη δυνατότητα στους γεωργούς, 
τους δασοκαλλιεργητές, τα άτομα που 
απασχολούνται στον τομέα των τροφίμων 
και των αγροτικών ΜΜΕ να ενισχύσουν 
ιδίως την ανταγωνιστικότητά τους και την 
αποδοτικότητα των πόρων, και να 
βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
τους, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη 
βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας. . 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
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αποτελεσματικές στην επίτευξη αυτών των 
αποτελεσμάτων πρέπει να απαιτείται από 
τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς γνώσεων να διαθέτουν όλες τις 
απαραίτητες ικανότητες.

δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης είναι αποτελεσματικές στην 
επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων 
πρέπει να απαιτείται από τους φορείς 
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων 
να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες 
ικανότητες.

Or. ro

Τροπολογία 91
Richard Seeber

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 
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 

(21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας 
οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή 
νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων
τομέων δραστηριότητας, νέων
επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη 
γεωργία ή τη δασονομία ή νέων 
επενδύσεων σε μη γεωργικές 
δραστηριότητες, νέων επενδύσεων στην 
κοινωνική γεωργία και νέων επενδύσεων 
σε τουριστικές 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 
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 σχετίζονται με τη 
γεωργία ή τη δασονομία που είναι εν 
δυνάμει οικονομικά βιώσιμες.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα των νέων οικονομικών 
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επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη 
μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση 
σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνοται 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.

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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα επενδυτικά μέτρα θα πρέπει να καλύπτουν επίσης την διεύρυνση των δραστηριοτήτων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε τουριστικές δραστηριότητες (αγροτουρισμός) και κοινωνικές 
δραστηριότητες (Green Care). 

Τροπολογία 92
Vasilica Viorica Dăncilă

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 

(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 
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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 
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 εκτείνοται 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.

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 
εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική 
σύσταση, την ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας των γυναικών, 
μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά 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 εκτείνοται 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.

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Οι μη γεωργικές δραστηριότητες αποτελούν έναν τομέα που μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες 
για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο αγροτικό περιβάλλον.

Τροπολογία 93
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της αγροτικής οικονομίας της Ένωσης. Η 
ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
μη γεωργικών επιχειρήσεων πρέπει να 
αποσκοπεί στην προώθηση της 
απασχόλησης και στη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας στις αγροτικές 
περιοχές, στη διατήρηση των ήδη 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας, στη 
μείωση των διακυμάνσεων της 
απασχόλησης λόγω εποχικού χαρακτήρα, 
στην ανάπτυξη μη γεωργικών τομέων 
εκτός της γεωργίας και της μεταποίησης 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενοποίηση 
των επιχειρήσεων και τους τοπικούς 
διατομεακούς δεσμούς. Πρέπει να 
ενθαρρυνθούν έργα στα οποία 
ενσωματώνονται ταυτόχρονα η γεωργία, ο 
αγροτουρισμός μέσω της προώθησης ενός 
βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού στις 
αγροτικές περιοχές, η φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και οι 
επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

(22) Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της αγροτικής οικονομίας της Ένωσης. . Η 
ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
μη γεωργικών επιχειρήσεων πρέπει να 
αποσκοπεί στην προώθηση της 
απασχόλησης και στη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας στις αγροτικές 
περιοχές, ιδίως για νέους, στη διατήρηση 
των ήδη υφιστάμενων θέσεων εργασίας, 
στη μείωση των διακυμάνσεων της 
απασχόλησης λόγω εποχικού χαρακτήρα, 
στην ανάπτυξη μη γεωργικών τομέων 
εκτός της γεωργίας και της μεταποίησης 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενοποίηση 
των επιχειρήσεων και τους τοπικούς 
διατομεακούς δεσμούς. Πρέπει να 
ενθαρρυνθούν έργα στα οποία 
ενσωματώνονται ταυτόχρονα η γεωργία, ο 
αγροτουρισμός μέσω της προώθησης ενός 
βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού στις 
αγροτικές περιοχές, η φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και οι 
επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·.

Or. ro

Τροπολογία 94
Petru Constantin Luhan
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η ψυχαγωγία και ο 
πολιτισμός, η ανάπλαση χωριών και οι 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
χωριών και των αγροτικών τοπίων είναι 
ουσιαστικό στοιχείο κάθε προσπάθειας 
αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού 
και προώθησης της βιωσιμότητας των 
αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, πρέπει να 
δοθεί στήριξη σε δράσεις με αυτό το 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Με γνώμονα 
αυτούς τους στόχους, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδομών που οδηγούν στην κοινωνική 
ένταξη και την αντιστροφή των τάσεων 
κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης 
και απερήμωσης των αγροτικών περιοχών. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στήριξης, οι καλυπτόμενες δράσεις πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου υπάρχουν τέτοια 
σχέδια, τα οποία εκπονούνται από μία ή 
περισσότερες αγροτικές κοινότητες. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με 
τους στόχους της Ένωσης για την αλλαγή 
του κλίματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό των τύπων της 
υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που θα είναι επιλέξιμες για στήριξη

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η ψυχαγωγία και ο 
πολιτισμός, η ανάπλαση χωριών και οι 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
χωριών και των αγροτικών τοπίων είναι 
στοιχεία χωρίς τα οποία δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί η αξιοποίηση του 
αναπτυξιακού δυναμικού και του 
δυναμικού προώθησης της βιωσιμότητας 
των αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, πρέπει 
να δοθεί στήριξη σε δράσεις με αυτό το 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Με γνώμονα 
αυτούς τους στόχους, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδομών που οδηγούν στην κοινωνική 
ένταξη και την αντιστροφή των τάσεων 
κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης 
και απερήμωσης των αγροτικών περιοχών. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στήριξης, οι καλυπτόμενες δράσεις πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου υπάρχουν τέτοια 
σχέδια, τα οποία εκπονούνται από μία ή 
περισσότερες αγροτικές κοινότητες. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με 
τους στόχους της Ένωσης για την αλλαγή 
του κλίματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό των τύπων της 
υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που θα είναι επιλέξιμες για στήριξη.
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Or. ro

Τροπολογία 95
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι ομάδες παραγωγών βοηθούν τους 
γεωργούς να αντιμετωπίσουν από κοινού 
τις προκλήσεις που θέτουν η αύξηση του 
ανταγωνισμού και η παγίωση των κατάντη 
αγορών σε σχέση με την εμπορία των 
προϊόντων τους, συμπεριλαμβανομένων 
των τοπικών αγορών. Συνεπώς, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η σύσταση ομάδων
παραγωγών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η καλύτερη χρήση των περιορισμένων 
οικονομικών πόρων, μόνο οι ομάδες
παραγωγών που μπορούν να θεωρηθούν ως 
ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνουν στήριξη. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια 
ομάδα παραγωγών καθίσταται βιώσιμη 
οντότητα πρέπει να υποβληθεί ένα 
επιχειρηματικό σχέδιο ως προϋπόθεση για 
την αναγνώριση της ομάδας παραγωγών 
από τα κράτη μέλη. Για να αποφευχθεί η 
χορήγηση ενίσχυσης λειτουργίας και να 
διατηρηθεί ο ρόλος της στήριξης ως 
κινήτρου, η μέγιστη διάρκειά της πρέπει να 
περιορίζεται σε πέντε έτη.

(27) Οι οργανώσεις παραγωγών βοηθούν 
τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν από 
κοινού τις προκλήσεις που θέτουν η 
αύξηση του ανταγωνισμού και η παγίωση 
των κατάντη αγορών σε σχέση με την 
εμπορία των προϊόντων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
αγορών. Συνεπώς, πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
σύσταση ή η αύξηση του μεγέθους των 
οργανώσεων παραγωγών. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η καλύτερη χρήση των 
περιορισμένων οικονομικών πόρων, μόνο 
οι οργανώσεις παραγωγών που μπορούν 
να θεωρηθούν ως ΜΜΕ πρέπει να 
λαμβάνουν στήριξη. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι μια οργάνωση
παραγωγών καθίσταται βιώσιμη οντότητα 
πρέπει να υποβληθεί ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο ως προϋπόθεση για την αναγνώριση 
της οργάνωσης παραγωγών από τα κράτη 
μέλη. Για να αποφευχθεί η χορήγηση 
ενίσχυσης λειτουργίας και να διατηρηθεί ο 
ρόλος της στήριξης ως κινήτρου, η μέγιστη 
διάρκειά της πρέπει να περιορίζεται σε 
πέντε έτη.

Or. en

Τροπολογία 96
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
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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 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι 
σε θέση να εφαρμόσουν σωστά τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, τα κράτη 
μέλη πρέπει να προσπαθήσουν να τους 

(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
κυρίως να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 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. Σύμφωνα με την 
αρχή ο «ο ρυπαίνων πληρώνει», οι 
ενισχύσεις πρέπει να συμβάλλουν στην 
κάλυψη των πρόσθετων δαπανών και της 
απώλειας εισοδήματος που προκύπτουν 
από τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν. Οι 
επιδόσεις αναγνωρισμένων 
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων θα 
πρέπει να υπολογίζονται όσον αφορά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
οικολογικοποίησης (greening) στο 
πλαίσιο του συστήματος των άμεσων 
πληρωμών. 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 
γεωργοί είναι σε θέση να εφαρμόσουν 
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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.

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 υποχρεωτικά
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. Αυτό το μέτρο 
θα πρέπει να αφορά κατά προτεραιότητα 
τους διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων.

Or. de

Τροπολογία 97
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των 
ορεινών περιοχών ή άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα πρέπει να συμβάλλουν, 
μέσω της ενθάρρυνσης της συνεχούς 
χρήσης των γεωργικών γαιών, στη 
διατήρηση της υπαίθρου, καθώς και στη 
διατήρηση και προώθηση βιώσιμων 
γεωργικών συστημάτων. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα της εν 
λόγω στήριξης, οι ενισχύσεις πρέπει να 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για την 
απώλεια εισοδήματος και τις πρόσθετες 
δαπάνες που συνδέονται με το 

(32) Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των 
ορεινών περιοχών, των ιδιαίτερα 
απομεμακρυσμένων περιφερειών ή άλλων 
περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα πρέπει να 
συμβάλλουν, μέσω της ενθάρρυνσης της 
συνεχούς χρήσης των γεωργικών γαιών, 
στη διατήρηση της υπαίθρου, καθώς και 
στη διατήρηση και προώθηση βιώσιμων 
γεωργικών συστημάτων. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα της εν 
λόγω στήριξης, οι ενισχύσεις πρέπει να 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για την 
απώλεια εισοδήματος και τις πρόσθετες 
δαπάνες που συνδέονται με το 
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μειονέκτημα της συγκεκριμένης περιοχής. μειονέκτημα της συγκεκριμένης περιοχής.

Or. pt

Τροπολογία 98
Richard Seeber

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 κριτήρια υποστηριζόμενα 
από ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις, που 
να λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τους στόχους 
ανάπτυξης των συναφών περιοχών, και 
τα οποία να έχουν προσαρμοστεί 
κατάλληλα στην κλίμακα των εγγενών 
φυσικών μειονεκτημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι εν λόγω περιοχές και 
στο είδος της παραγωγής και/ή της 
οικονομικής διάρθρωσης των 
εκμεταλλεύσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης της Επιτροπής για μια καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων 
στους γεωργούς των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα (COM(2009)0161) δεν είναι 
ικανοποιητικά και πρέπει εκτός αυτού να ληφθούν υπόψη και οι ειδικές συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος. Θα πρέπει να δημιουργηθούν επαρκείς δυνατότητες 
διαφοροποίησης ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.
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Τροπολογία 99
Luís Paulo Alves

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, οι ιδιαίτερα 
απομεμακρυσμένες περιφέρειες 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.

Or. pt

Τροπολογία 100
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η προσέγγιση LEADER για την 
τοπική ανάπτυξη έχει, επί σειρά ετών, 
αποδείξει τη χρησιμότητά της στην 
προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών 
περιοχών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις 
πολυτομεακές ανάγκες της ενδογενούς 
αγροτικής ανάπτυξης μέσω της 

(38) Η προσέγγιση LEADER για την 
τοπική ανάπτυξη έχει, επί σειρά ετών, 
αποδείξει τη χρησιμότητά της στην 
προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών 
περιοχών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις 
πολυτομεακές ανάγκες της ενδογενούς 
αγροτικής ανάπτυξης μέσω της 
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προσέγγισης από τη βάση προς την 
κορυφή. Επομένως, η προσέγγιση 
LEADER πρέπει να συνεχιστεί στο μέλλον 
και η εφαρμογή της να παραμείνει 
υποχρεωτική για όλα τα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης.

προσέγγισης από τη βάση προς την 
κορυφή. Επομένως, η προσέγγιση 
LEADER πρέπει να συνεχιστεί στο μέλλον 
και η εφαρμογή της να παραμείνει 
υποχρεωτική για όλα τα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης. Οι ήδη υπάρχουσες 
ομάδες LEADER θα πρέπει να 
χαρακτηρισθούν ως ομάδες τοπικής 
δράσης, υπό τον όρο ότι οι ομάδες αυτές 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του 
κανονισμού [γενικός κανονισμός].

Or. en

Τροπολογία 101
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Η υλοποίηση καινοτόμων έργων στο 
πλαίσιο των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας πρέπει να 
αναληφθεί από επιχειρησιακές ομάδες στις 
οποίες συμμετέχουν γεωργοί, ερευνητές, 
σύμβουλοι, επιχειρήσεις και άλλοι φορείς 
που ενδιαφέρονται για την καινοτομία 
στον τομέα της γεωργίας. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι τα αποτελέσματα των εν 
λόγω έργων ωφελούν τον τομέα στο 
σύνολό του, τα εν λόγω αποτελέσματα
πρέπει να διαδίδονται.

(52) Η υλοποίηση καινοτόμων έργων στο 
πλαίσιο των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας πρέπει να 
αναληφθεί από επιχειρησιακές ομάδες στις 
οποίες συμμετέχουν γεωργοί, ερευνητές, 
πανεπιστήμια που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα, σύμβουλοι, επιχειρήσεις και 
άλλοι φορείς που ενδιαφέρονται για την 
καινοτομία στον τομέα της γεωργίας. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα 
αποτελέσματα των εν λόγω έργων 
ωφελούν τον τομέα στο σύνολό του, 
πρέπει να ενθαρρύνεται η διάδοση των 
αποτελεσμάτων και να χρηματοδοτούνται 
δράσεις διάδοσης στον τομέα της 
τεχνικής βοήθειας.

Or. ro

Τροπολογία 102
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) «λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες»:
περιφέρειες των οποίων το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κατά κεφαλήν είναι 
μικρότερο από το 75 % του μέσου ΑΕΠ 
της ΕΕ των 27·

(ι) «λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες»:
περιφέρειες που περιλαμβάνονται στον 
στόχο σύγκλισης του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, των 
οποίων το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ΑΕΠ) κατά κεφαλήν είναι μικρότερο από 
το 75 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 27·

Or. pt

Τροπολογία 103
Richard Seeber

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 και την οικονομική 
μεγέθυνση στις αγροτικές περιοχές 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 ανταγωνιστικό, 
παραγωγικό και καινοτόμο γεωργικό, 
δασοκομικό και τομέα των τροφίμων
στην Ένωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι του κανονισμού ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να είναι συναφείς με τους αναπτυξιακούς στόχους 
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της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" και για αυτό θα πρέπει να γίνει αναφορά στην 
ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των δασοκομικών επιχειρήσεων.

Τροπολογία 104
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά 
προβλήματα, κυρίως των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων με χαμηλό βαθμό 
ςσυμμετοχής 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) διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και 
του εκσυγχρονισμού των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων

Or. pt

Τροπολογία 105
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της 
δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

(α) διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της 
δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων, με 
έμφαση σε αυτές που συστήνουν γυναίκες 
και νέοι, και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η ενθάρρυνση της σύστασης πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων από νέους και 



PE494.555v01-00 20/47 AM\909845EL.doc

EL

γυναίκες θα συμβάλει στην παραμονή αυτής της πληθυσμιακής ομάδας στην ύπαιθρο.

Τροπολογία 106
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της 
δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

(α) διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της 
δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων, 
της ανάπτυξης εκείνων που ήδη 
υπάρχουν, και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας·

Or. fi

Τροπολογία 107
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της 
δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

(α) διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της 
δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, 
ιδίως για νέους·

Or. ro

Τροπολογία 108
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις ορεινές περιοχές που αναφέρονται (γ) τις ορεινές περιοχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 33 παράγραφος 2 και οι 
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στο άρθρο 33 παράγραφος 2· περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
φυσικά μειονεκτήματα που αναφέρονται 
στο άρθρο 33, αριθ. 4·

Or. pt

Τροπολογία 109
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ A (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ A) Την ανάπτυξη και την προώθηση 
γεωργικών προϊόντων με επίσημα σήματα 
ποιότητος, όπως η βιολογικές 
καλλιέργειες.

Or. pt

Τροπολογία 110
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται 
στο παράρτημα Ι μπορούν να αυξηθούν 
κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις 
δράσεις που λαμβάνουν στήριξη στο 
πλαίσιο των θεματικών υποπρογραμμάτων 
που αφορούν τις μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και τις βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού. Στην περίπτωση των νέων 
γεωργών και των ορεινών περιοχών, τα 
ανώτατα ποσοστά στήριξης μπορούν να 
αυξηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
παράρτημα I. Ωστόσο, το ανώτατο 
συνδυασμένο ποσοστό στήριξης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 90 %.

3. Τα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται 
στο παράρτημα Ι μπορούν να αυξηθούν 
κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις 
δράσεις που λαμβάνουν στήριξη στο 
πλαίσιο των θεματικών υποπρογραμμάτων 
που αφορούν τις μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και τις βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού. Στην περίπτωση των νέων 
γεωργών και των ορεινών περιοχών και 
των ιδιαίτερα απομεμακρυσμένων 
περιφερειών, τα ανώτατα ποσοστά 
στήριξης μπορούν να αυξηθούν σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο παράρτημα I.
Ωστόσο, το ανώτατο συνδυασμένο 
ποσοστό στήριξης δεν μπορεί να 



PE494.555v01-00 22/47 AM\909845EL.doc

EL

υπερβαίνει το 90 %.

Or. pt

Τροπολογία 111
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) ανάλυση των αναγκών σχετικά με τις 
απαιτήσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης και με το σχέδιο 
αξιολόγησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012]. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν επαρκείς πόρους και διεξάγουν 
δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων 
για την αντιμετώπιση των 
διαπιστωμένων αναγκών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 112
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από τους εκ των προτέρων 
καθορισμένους όρους που αναφέρονται 
στο παράρτημα IV, για το ΕΓΤΑΑ ισχύουν 
οι γενικοί, εκ των προτέρων 
καθορισμένοι, όροι του παραρτήματος ΙV 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012].

Οι εκ των προτέρων καθορισμένοι όροι
που αναφέρονται στο παράρτημα IV
ισχύουν για τον προγραμματισμό του
ΕΓΤΑΑ, εφόσον είναι σχετικοί και 
εφαρμόσιμοι στους ειδικούς στόχους που 
ακολουθούνται στο πλαίσιο των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το εύρος των εκ των προτέρων καθορισμένων όρων που προτείνονται για τα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να περιέχουν στόχους ειδικούς για τα προγράμματα αυτά. Οι 
όροι που αναφέρονται στο παράρτημα IV έχουν μεγαλύτερο εύρος - μια μεγάλη πλειοψηφία εξ 
αυτών (εκτός των σημείων 1, 2, 4.1 - 4.3, 6.1 και των οριζόντιων όρων αριθ. 2 και 3) πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη στο πείπεδο μιας σύμβασης εταιρικής σχέσης και η αξιολόγησή τους θα 
πρέπει να προβλέπεται στη σύμβαση.

Τροπολογία 113
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από τους εκ των προτέρων 
καθορισμένους όρους που αναφέρονται 
στο παράρτημα IV, για το ΕΓΤΑΑ ισχύουν 
οι γενικοί, εκ των προτέρων καθορισμένοι, 
όροι του παραρτήματος ΙV του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012].

Οι εκ των προτέρων καθορισμένοι όροι 
που αναφέρονται στο παράρτημα IV 
ισχύουν για το ΕΓΤΑΑ εάν είναι σχετικοί 
και εάν μπορούν να εφαρμοστούν όσον 
αφορά τους ειδικούς στόχους που 
επιδιώκονται με τις προτεραιότητες του 
προγράμματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την κάλυψη απαιτήσεων 
άλλων τομέων. Θα πρέπει να ισχύουν μόνο εκ των προτέρων καθορισμένοι όροι που 
συνδέονται πράγματι με αυτήν την πολιτική.

Τροπολογία 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη βάσει αυτού του μέτρου δεν 
περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα ή 
κατάρτιση τα οποία αποτελούν μέρος 
κανονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Η στήριξη βάσει αυτού του μέτρου δεν 
περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα ή 
κατάρτιση τα οποία αποτελούν μέρος 
κανονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
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ή συστημάτων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας 
ή ανώτερης εκπαίδευσης.

ή συστημάτων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας 
ή ανώτερης εκπαίδευσης, αλλά μπορεί να 
περιλαμβάνει μαθήματα τα οποία 
οργανώνονται μέσω του συστήματος της 
διά βίου μάθησης και του επαγγελματικού 
αναπροσανατολισμού, με συνεκτίμηση 
των αναγκών των αγροτικών φορέων.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Το σύστημα της διά βίου μάθησης επιτρέπει τον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό και την 
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 115
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 A (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 A. Η ενίσχυση μπορεί επίσης να 
καλύπτει κόστη που απορρέουν από 
δραστηριότητες ενημέρωσης και 
προώθησης προϊόντων στο πλαίσιο των 
συστημάτων ποιότητος που αναφέρονται 
στον αριθ. 1.

Or. pt

Τροπολογία 116
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. προωθούν την ανάπτυξη, τη 
διασφάλιση θέσεων εργασίας σε όλα τα 
στάδια της αλυσίδας παραγωγής και την 
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ανάπτυξη νέων τομέων δραστηριότητας 
για γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για 
παράδειγμα στον τουριστικό ή κοινωνικό 
κλάδο, 

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα επενδυτικά μέτρα θα πρέπει να καλύπτουν επίσης την διεύρυνση των δραστηριοτήτων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε τουριστικές δραστηριότητες (αγροτουρισμός) και κοινωνικές 
δραστηριότητες (Green Care). 

Τροπολογία 117
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Η παροχή της μέγιστης στήριξης στο 
πλαίσιο της παραγράφου 1, στοιχείο β), 
περιορίζεται στις πολύ μικρές, τις μικρές 
και τις μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την 
έννοια της σύστασης της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ. Για τις επιχειρήσεις που 
δεν καλύπτονται από το άρθρο 2, 
παράγραφος 1, της εν λόγω σύστασης με 
λιγότερους από 750 εργαζομένους ή με 
κύκλο εργασιών μικρότερο από 200 εκατ. 
ευρώ, η μέγιστη ένταση βοήθειας 
μειώνεται κατά το ήμισυ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αξιολογώ αρνητικά την πρόταση που επιτρέπει τη στήριξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων 
ανεξαρτήτως του μεγέθους τους (μέχρι στιγμής, οι μεγαλύτερες οντότητες αποκλείονται). Οι 
μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ισχυρή θέση στην αγορά μπορούν, λόγω οικονομιών κλίμακας, 
να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους, χωρίς τη δημόσια στήριξη. Η παροχή στα κράτη μέλη της 
δυνατότητας να αποφασίζουν για το θέμα αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρέβλωση των 
περί ανταγωνισμού κανόνων της ενιαίας αγοράς.



PE494.555v01-00 26/47 AM\909845EL.doc

EL

Τροπολογία 118
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) συνταξιοδοτικές πληρωμές για τους 
γεωργούς που μεταβιβάζουν μόνιμα την 
εκμετάλλευσή τους σε άλλο γεωργό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθεί το ισχύον σύστημα πρόωρης συνταξιοδότησης.

Τροπολογία 119
Czesław Adam Siekierski

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, 
σε άλλους κατοίκους αγροτικών περιοχών
και σε μη γεωργικές πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 120
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) χορηγείται σε μη γεωργικές 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε 
αγροτικές περιοχές και σε γεωργούς ή 
μέλη γεωργικού νοικοκυριού.

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) χορηγείται σε μη γεωργικές 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε 
αγροτικές περιοχές και σε γεωργούς ή 
μέλη γεωργικού νοικοκυριού και σε 
άλλους κατοίκους αγροτικών περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 121
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1, 
στοιχείο γα) χορηγείται στους γεωργούς 
που έχουν ασκήσει τη γεωργία για 10 
τουλάχιστον έτη, δεν είναι μικρότεροι από 
60 ετών, δεσμεύονται να μεταβιβάσουν 
μόνιμα όλη την εκμετάλλευσή τους και τα 
αντίστοιχα δικαιώματα πληρωμών σε 
άλλο γεωργό και σταματούν οριστικά 
κάθε εμπορική γεωργική δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 122
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων 
παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και 

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου χορηγείται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η σύσταση ή η μεγέθυνση 
των διαστάσεων και η διεύρυνση της 
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της δασοκομίας με σκοπό: κλίμακας των ομάδων παραγωγών στους 
τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας με 
σκοπό:

Or. pt

Τροπολογία 123
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την προσαρμογή της παραγωγής και 
των αποδόσεων των παραγωγών που είναι 
μέλη αυτών των ομάδων στις απαιτήσεις 
της αγοράς·

(α) την προσαρμογή της παραγωγής και 
των αποδόσεων των παραγωγών που είναι 
μέλη αυτών των οργανώσεων στις 
απαιτήσεις της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 124
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να 
διεξάγονται από ομάδες παραγωγών, όπως 
η ανάπτυξη δεξιοτήτων και οργάνωσης 
επιχειρήσεων και εμπορίας, και η 
διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

(δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να 
διεξάγονται από οργανώσεις παραγωγών, 
όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας, και 
η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

Or. pt

Τροπολογία 125
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ Α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ A) Αύξηση των διαστάσεων με την 
αύξηση του αριθμού των εταίρων ή της 
αξίας της διατιθέμενης στο εμπόριο 
παραγωγής μέχρι ενός ανώτατου ορίου 
της σχετικής αγοράς.

Or. pt

Τροπολογία 126
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ B (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ B) Οικονομίες κλίμακας με την 
συνένωση, την συγχώνευση ή μέσω 
εμπορικών συμφωνιών που προωθούν 
συνέργειες και συμπληρωματικότητα 
δραστηριοτήτων μεταξύ οργανώσεων 
παραγωγών ή μέσω κάθετης 
ολοκλήρωσης·

Or. pt

Τροπολογία 127
Luís Paulo Alves

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 οργανώσεις
παραγωγών επίσημα ανεγνωρισμένες από
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών
βάσει του άρθρου 106 του Κανονισμού 
[κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ] και βάσει ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη αυτή
περιορίζεται στις οργανώσεις ομάδες 
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παραγωγών που εμπίπτουν στον ορισμό 
των ΜΜΕ.

Or. pt

Τροπολογία 128
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ελέγχουν κατά πόσο οι 
στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν 
επιτευχθεί εντός πέντε ετών μετά την
αναγνώριση της ομάδας παραγωγών.

Τα κράτη μέλη ελέγχουν κατά πόσο οι 
στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν 
επιτευχθεί εντός πέντε ετών μετά την
χορήγηση της προβλεπόμενης ενίσχυσης 
από το παρόν άρθρο.

Or. pt

Τροπολογία 129
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή 
ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις κατά τα πρώτα 
πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την 
οποία αναγνωρίσθηκε η ομάδα 
παραγωγών με βάση το επιχειρηματικό 
της σχέδιο. Υπολογίζεται με βάση την
ετήσια παραγωγή της ομάδας η οποία έχει 
διατεθεί στο εμπόριο. Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν την τελευταία δόση μόνο 
εφόσον ελέγξουν την ορθή υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου.

Η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή 
ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις κατά τα πρώτα 
πέντε έτη από την ημερομηνία χορήγησης 
της προβλεπόμενης ενίσχυσης από το 
παρόν άρθρο. Υπολογίζεται με βάση την
αξία της ετήσιας παραγωγής της ομάδας 
η οποία έχει διατεθεί στο εμπόριο. Τα 
κράτη μέλη καταβάλλουν την τελευταία 
δόση μόνο εφόσον ελέγξουν την ορθή 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Or. pt
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Τροπολογία 130
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο έτος, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταβάλλουν στήριξη στην ομάδα
παραγωγών υπολογιζόμενη με βάση την 
μέση ετήσια αξία της διατεθείσας στο 
εμπόριο παραγωγής των μελών της κατά 
τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη 
συμμετοχή τους στην ομάδα. Όσον αφορά 
τις ομάδες παραγωγών στον τομέα της 
δασοκομίας, η στήριξη υπολογίζεται με 
βάση τη μέση παραγωγή των μελών της 
ομάδας που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά 
τα τελευταία πέντε έτη πριν από την 
αναγνώριση, αφού αφαιρεθούν η 
υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

Το πρώτο έτος, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταβάλλουν στήριξη στην οργάνωση
παραγωγών υπολογιζόμενη με βάση την 
μέση ετήσια αξία της διατεθείσας στο 
εμπόριο παραγωγής των μελών της κατά 
τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη 
συμμετοχή τους στην οργάνωση. Όσον 
αφορά τις ομάδες παραγωγών στον τομέα 
της δασοκομίας, η στήριξη υπολογίζεται 
με βάση τη μέση παραγωγή των μελών της 
ομάδας που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά 
τα τελευταία πέντε έτη πριν από την 
αναγνώριση, αφού αφαιρεθούν η 
υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

Or. pt

Τροπολογία 131
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα χορηγούνται σε 
γεωργούς, ομάδες γεωργών ή άλλους 
διαχειριστές γης που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται σε μία ή περισσότερες 
δεσμεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα σε γεωργική γη. Εφόσον αυτό 
δικαιολογείται δεόντως για την επίτευξη 
περιβαλλοντικών στόχων, οι ενισχύσεις για 
τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα 
μπορούν να χορηγούνται και σε άλλους 
διαχειριστές γης ή ομάδες άλλων 

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα χορηγούνται σε 
γεωργούς, ομάδες γεωργών ή άλλους 
διαχειριστές γης που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται σε μία ή περισσότερες 
δεσμεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα σε γεωργική γη ή γη 
κατάλληλη για γεωργική χρήση ή που 
έχουν επενδύσει σε μέτρα προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή. Εφόσον αυτό 
δικαιολογείται δεόντως για την επίτευξη 
περιβαλλοντικών στόχων, οι ενισχύσεις για 



PE494.555v01-00 32/47 AM\909845EL.doc

EL

διαχειριστών γης. τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα 
μπορούν να χορηγούνται και σε ομάδες
γεωργών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ομάδα στόχος αυτού του μέτρου είναι κυρίως οι γεωργοί. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
υπάρχοντα προγράμματα και μέτρα.

Τροπολογία 132
Richard Seeber

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

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, τις σχετικές ελάχιστες 
απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατόν για όλα τα γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα να 
αναγνωρίζονται για τους σκοπούς των άμεσων πληρωμών, χωρίς να αυξάνεται η γραμμή 
βάσης, ως μέτρα οικολογικοποίησης (greening) μέσα στο πλαίσιο των άμεσων πληρωμών.
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Τροπολογία 133
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται ετησίως 
και οι δικαιούχοι αποζημιώνονται 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 
γεωργών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

6. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται ετησίως 
και οι δικαιούχοι αποζημιώνονται 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 %. 
Οι ενισχύσεις από το ΕΓΤΑΑ μπορούν να 
αφορούν μέτρα που καλύπτονται από τον 
Τίτλο ΙΙΙ του Κεφαλαίου 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα πιστοποιημένα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και μέτρα για το κλίμα θα πρέπει να πληρούν 
αυτόματα τις απαιτήσεις οικολογικοποίησης (greening) και κατά συνέπεια θα πρέπει όλα τα 
μέτρα να συνυπολογίζεται και για να είναι επιλέξιμα για την οικολογικοποίηση (greening) και 
στους δύο πυλώνες.

Τροπολογία 134
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 A (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 A. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης 
που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, 
σε περίπτωση καταστάσεων όπου 
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υφίσταται κίνδυνος εγκατάλειψης 
πρακτικών επωφελών για το περιβάλλον 
και το κλίμα, το κράτος μέλος μπορεί να 
κάνει χρήση της έννοιας του κόστους 
ευκαιρίας.

Or. pt

Τροπολογία 135
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πρόσθετες δαπάνες και η απώλεια 
εισοδήματος υπολογίζονται σε σύγκριση 
με περιοχές που δεν πλήττονται από 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ενισχύσεις 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 του τίτλου ΙΙΙ 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012. Οι 
πληρωμές διαφοροποιούνται δεόντως 
ανάλογα με:
- την κατάσταση και τους αναπτυξιακούς 
στόχους που προσιδιάζουν σε κάθε 
περιφέρεια·
- τη σοβαρότητα των μόνιμων φυσικών 
μειονεκτημάτων που επηρεάζουν τη 
γεωργική δραστηριότητα·
- τον τύπο παραγωγής και, ενδεχομένως, 
την οικονομική διάρθρωση της 
εκμετάλλευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εκμεταλλεύσεις με διαφορετικούς τύπους παραγωγής σε διαφορετικούς τομείς έχουν 
διαφορετικές εφαρμογές και έξοδα και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.
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Τροπολογία 136
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι ενισχύσεις καθορίζονται μεταξύ του 
κατώτατου και του ανώτατου ποσού που 
προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Μπορούν 
να χορηγούνται εξισωτικές αποζημιώσεις 
υψηλότερες από το μέγιστο αυτό ποσό, 
υπό τον όρο ότι ο μέσος όρος όλων των 
εξισωτικών αποζημιώσεων που 
χορηγούνται στο συγκεκριμένο επίπεδο 
προγραμματισμού δεν υπερβαίνει το εν 
λόγω ανώτατο όριο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στα κράτη μέλη να ορίζουν διαφορετικά ποσά για εκμεταλλεύσεις με 
διαφορετικά είδη παραγωγής.

Τροπολογία 137
Richard Seeber

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 

διαγράφεται
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αυτού του μέτρου. Οι γεωργοί περιοχών 
που δεν είναι πλέον επιλέξιμες 
εξακολουθούν να λαμβάνουν ενισχύσεις 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.

Or. de

Τροπολογία 138
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν
ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 σε
περιοχές, εκτός των ορεινών περιοχών, που
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα και οι οποίες ήταν 
επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 36,
στοιχείο α σημείο ii του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013. Τα κριτήρια
καθορισμού των περιοχών, εκτός των 
ορεινών περιοχών, που αντιμετωπίζουν 
φυσικά μειονεκτήματα θα πρέπει να 
υποστηρίζονται από ισχυρές 
επιστημονικές αποδείξεις, να λαμβάνουν 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και 
τους στόχους ανάπτυξης των συναφών 
περιοχών, και θα πρέπει να έχουν 
προσαρμοστεί κατάλληλα στην κλίμακα 
των εγγενών φυσικών μειονεκτημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω περιοχές 
και στο είδος της παραγωγής και/ή της 
οικονομικής διάρθρωσης των 
εκμεταλλεύσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον νέο ορισμό άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν 
φυσικούς περιορισμούς δεν εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη. Ένα νέο σύστημα θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη τις διάφορες συνθήκες στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου.
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Τροπολογία 139
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. την ανάπτυξη και/ή διάθεση στην 
αγορά τουριστικών υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τον αγροτικό τουρισμό·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά προσφορών στον τομέα του αγροτικού τουρισμού είναι 
ζωτικής σημασίας για τις αγροτικές περιοχές, καθώς σε πολλές περιοχές αυτό το είδος 
δραστηριότητας συνδέεται στενά με τη γεωργία.

Τροπολογία 140
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 141
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο 
για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή 
φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή για μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 15% 
της παραγωγής εν σχέσει προς την μέση 
ετήσια παραγωγή του γεωργού. Η μέση 
ετήσια παραγωγή υπολογίζεται βάσει των 
στοιχείων της προηγούμενης τριετίας ή 
της προηγούμενης πενταετίας, ύστερα 
από αφαίρεση των υψηλότερων και των 
χαμηλότερων τιμών ή σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, 
βάσει των στοιχείων ενός συγκεκριμένου 
έτους μεταξύ των πέντε προηγουμένων.

Ο υπολογισμός της έκτασης των ζημιών 
μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε 
είδους προϊόντων χρησιμοποιώντας:
(a) Βιολογικούς δείκτες (ποσότητα 
απολεσθείσης βιομάζας) ή αντίστοιχους 
δείκτες απώλειας εισοδήματος που 
ορίζονται στο επίπεδο της εκμετάλλευσης 
ή σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό 
επίπεδο· ή
β) Κλιματικούς δείκτες (βροχοπτώσεις, 
θερμοκρασία, κλπ.) που ορίζονται σε 
τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Or. pt

Τροπολογία 142
Czesław Adam Siekierski
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 143
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) να εκτελούν επιπλέον καθήκοντα που 
τους έχουν ανατεθεί από τη διαχειριστική 
αρχή ή/και τον οργανισμό πληρωμών· ή

Or. en

Τροπολογία 144
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) να εκτελούν, μόνες ή από κοινού με 
εταίρους, επιχειρήσεις με ευρεία εδαφική 
διάσταση που αποκαλούνται "σχέδιο-
ομπρέλα" στο πλαίσιο της στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 145
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οι ομάδες τοπικής δράσης 
περιλαμβάνουν τις υπάρχουσες ομάδες 
LEADER που ήδη λαμβάνουν στήριξη 
στο πλαίσιο του Leader II1 ή Leader+2 ή 
του άρθρου 62 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 
(ΕΓΤΑΑ)3 υπό τον όρο ότι οι ομάδες 
αυτές πληρούν όλες τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του 
κανονισμού [γενικός κανονισμός].
______________
1 Ανακοίνωση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με τον καθορισμό των 
κατευθύνσεων για τις συνολικές 
επιδοτήσεις ή τα ολοκληρωμένα 
επιχειρησιακά προγράμματα για τα οποία 
τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλλουν 
αιτήσεις συνδρομής στο πλαίσιο της 
κοινοτικής πρωτοβουλίας που αφορά την 
αγροτική ανάπτυξη (Leader II) (ΕΕ C 180 
της 1.7.1994, σ. 48).
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα 
κράτη μέλη, της 14ης Απριλίου 2000, με 
την οποία καθορίζονται οι γενικές 
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κατευθύνσεις για την κοινοτική 
πρωτοβουλία όσον αφορά την αγροτική 
ανάπτυξη (Leader+) (ΕΕ C 139 της 
18.5.2000, σ. 5). Ανακοίνωση η οποία 
τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την τροποποίηση της 
ανακοίνωσης προς τα κράτη μέλη της 
14ης Απριλίου 2000 με την οποία 
καθορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις για 
την κοινοτική πρωτοβουλία όσον αφορά 
την αγροτική ανάπτυξη (Leader+) (ΕΕ C 
294 της 4.12.2003, σ. 11).
3 Κανονισμός 1698/2005 του Συμβουλίου, 
της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Or. en

Τροπολογία 146
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές ομάδες δράσης, 
προτείνουμε την άυξσηη του ποσού των προκαταβολών στο 80%.
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Τροπολογία 147
Czesław Adam Siekierski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Η προπαρασκευαστική στήριξη που 
αναφέρεται στο στοιχείο β) μπορεί να 
λάβει τη μορφή πληρωμής προκαταβολής 
έως και 100% της δημόσιας ενίσχυσης, 
εάν στο πρόγραμμα προβλέπεται τέτοια 
δυνατότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 148
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης είναι επιλέξιμες δαπάνες εάν 
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση είναι βιώσιμη και σύμφωνη με 
την οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα.
Επενδύσεις συνδεόμενες με τον 
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων 
συστημάτων είναι επιλέξιμες εάν 
αποδεικνύεται ότι εξασφαλίζουν 
βελτίωση της χρησιμοποίησης των 
υδάτων στο πλαίσιο των παραμέτρων που 
ορίζονται από τα Εθνικά Σχέδια για την 
Αποτελεσματική Χρήση των Υδάτων που 
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επιπτώσεις στο περιβάλλον. έχουν καταρτισθεί στο πλαίσιο της 
οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα.

Or. pt

Τροπολογία 149
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις προηγούμενες επιδόσεις (β) τις προηγούμενες επιδόσεις με βάση 
την περίοδο 2007-2013.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναφορά του έτους 2013 δεν είναι κατάλληλη, δεδομένου ότι τα προφίλ των κρατών μελών 
διαφέρουν σημαντικά κατά την περίοδο 2007-2013. Ένας μέσος όρος για την περίοδο αυτή 
είναι συνεπώς η κατάλληλη βάση.

Τροπολογία 150
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το 85 % των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, στις άκρως απόκεντρες 
περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93·

(α) το 85 % των επιλέξιμων δημόσιων 
δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, στις περιφέρειες σταδιακής 
εξόδου, στις άκρως απόκεντρες περιοχές 
και στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93·

Or. en
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Τροπολογία 151
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) 80 % για τα μέτρα που αναφέρονται 
στα άρθρα 15, 28 και 36, για την τοπική 
ανάπτυξη LEADER που αναφέρεται στο 
άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012] και για τις δράσεις 
δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 1 
στοιχείο α) περίπτωση i). 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·

(α) 80 % για τα μέτρα που αναφέρονται 
στα άρθρα 15, 28 και 36, για την τοπική 
ανάπτυξη LEADER που αναφέρεται στο 
άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012] και για τις δράσεις 
δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 1 
στοιχείο α) περίπτωση i). Μπορεί να 
αυξηθεί σε 90 % για τα προγράμματα στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
σταδιακής εξόδου, τις άκρως απόκεντρες 
περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93·

Or. en

Τροπολογία 152
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 4 – στοιχείο α A (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α A) 60% των μέτρων που σχετίζονται με 
το γεωργικό περιβάλλον και το κλίμα και 
αναφέρονται στο άρθρο 29. Το ποσοστό 
αυτό 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. pt
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Τροπολογία 153
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) 100 % για τις δράσεις που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση βάσει του άρθρου 66.

(β) 100 % για τις δράσεις που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση βάσει του άρθρου 66 και 
του άρθρου 38.

Or. pt

Τροπολογία 154
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Για κονδύλια που μεταφέρθηκαν στο 
ΕΓΤΑΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012 
εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας, τα κονδύλια που μεταφέρονται στο ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της ευελιξίας θα 
πρέπει να καλύπτονται από το ίδιο ποσοστό συνεισφοράς όπως και άλλα μέτρα του ΕΓΤΑΑ.

Τροπολογία 155
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εξετάζει τις δραστηριότητες και τις 
εκροές που σχετίζονται με το σχέδιο 

(β) εξετάζει το σχέδιο αξιολόγησης που 
παρουσιάζει η διαχειριστική αρχή και την 
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αξιολόγησης του προγράμματος· πρόοδο στην υλοποίησή του·

Or. en

Τροπολογία 156
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 31η Μαΐου 2016 και έως την 
31η Μαΐου κάθε επόμενου έτους μέχρι και 
το 2023, το κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή ετήσια έκθεση υλοποίησης 
σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η 
έκθεση που θα υποβληθεί το 2016 θα 
καλύπτει τα ημερολογιακά έτη 2014 και 
2015.

1. Έως την 30ή Ιουνίου 2016 και έως την 
30ή Ιουνίου κάθε επόμενου έτους μέχρι 
και το 2022, το κράτος μέλος υποβάλλει 
στην Επιτροπή ετήσια έκθεση υλοποίησης 
σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η
τελική έκθεση εφαρμογής υποβάλλεται 
παό το κράτος μέλος έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2023. Η έκθεση που θα 
υποβληθεί το 2016 θα καλύπτει τα 
ημερολογιακά έτη 2014 και 2015.

Or. en

Τροπολογία 157
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Αν το πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης προβλέπει μέσα που περιέχουν 
τα στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, αυτά 
τα μέσα δεν υπάγονται σε ξεχωριστή 
κοινοποίηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ζητώ την τροποποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ προκειμένου να αποφεύγεται μια ξεχωριστή 
διαδικασία έγκρισης για ειδικά μέσα στήριξης από τη σκοπιά της συμμόρφωσής τους προς την 
πολιτική ανταγωνισμού.


