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Τροπολογία 158
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, 
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την 
οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων και 
τη διαχείριση των κινδύνων στη γεωργία, 
την αποκατάσταση, τη διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 
δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων 
και τη μεταστροφή προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 
μείωση της φτώχειας και την οικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Προς 
τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, 
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και
την οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων, 
την αποκατάσταση, τη διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 
δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων 
και τη μεταστροφή προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 
μείωση της φτώχειας και την οικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Προς 
τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
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άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα. Η 
προτεραιότητα της Ένωσης για μια 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσης και την καινοτομία στη 
γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα. Η 
προτεραιότητα της Ένωσης για μια 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσης και την καινοτομία στη 
γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του 
εισοδήματος. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα άρθρα 37, 
38, 39, 40 και 41, καθώς και οι αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής, 
δεν εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα.

Τροπολογία 159
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο τομέας της γεωργίας υφίσταται 
περισσότερο από άλλους τομείς ζημίες που 
αφορούν το παραγωγικό δυναμικό του, οι 
οποίες οφείλονται σε φυσικές 
καταστροφές. Για να βοηθηθεί η 
βιωσιμότητα των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και η ανταγωνιστικότητα 
έναντι τέτοιων καταστροφών πρέπει να 
παρέχεται στήριξη ώστε να βοηθηθούν οι 
γεωργοί να αποκαταστήσουν το γεωργικό 
δυναμικό που υπέστη ζημίες. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι 
δεν πραγματοποιείται καμία 
υπεραντιστάθμιση των ζημιών ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των 
ενωσιακών (ιδίως του μέτρου διαχείρισης 
κινδύνου), των εθνικών και των ιδιωτικών 

(20) Ο τομέας της γεωργίας υφίσταται 
περισσότερο από άλλους τομείς ζημίες που 
αφορούν το παραγωγικό δυναμικό του, οι 
οποίες οφείλονται σε φυσικές 
καταστροφές. Για να βοηθηθεί η 
βιωσιμότητα των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και η ανταγωνιστικότητα 
έναντι τέτοιων καταστροφών πρέπει να 
παρέχεται στήριξη ώστε να βοηθηθούν οι 
γεωργοί να αποκαταστήσουν το γεωργικό 
δυναμικό που υπέστη ζημίες. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι 
δεν πραγματοποιείται καμία 
υπεραντιστάθμιση των ζημιών ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των 
ενωσιακών, των εθνικών και των 
ιδιωτικών καθεστώτων αποζημίωσης. 
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καθεστώτων αποζημίωσης. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των 
δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών στο 
πλαίσιο αυτού του μέτρου.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική 
και αποτελεσματική χρήση των 
δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών στο 
πλαίσιο αυτού του μέτρου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του 
εισοδήματος. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα άρθρα 37, 
38, 39, 40 και 41, καθώς και οι αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής, 
δεν εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα.

Τροπολογία 160
Jens Geier

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 

(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 
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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.

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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με όλους τους άλλους επιχειρηματίες 
όταν παύουν τη δραστηριότητά τους. Η καταβολή αποζημίωσης σε αγρότες δεν δικαιολογείται 
και παραβιάζει την αρχή της ισότητας σε σχέση με άλλους επιχειρηματίες.

Τροπολογία 161
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
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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 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 

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 παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη οφείλουν να διαθέσουν 
τουλάχιστον το 30 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε κάθε 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για τον 
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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.

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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα υποχρεωτικό ελάχιστο ποσοστό για τις γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές ενισχύσεις 
έχει μεγάλη σημασία προκειμένου να υπογραμμιστεί η σπουδαιότητα αυτής της δράσης 
προτεραιότητας, επιτρέποντας όμως παράλληλα επαρκή ευελιξία. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει 
να υπάρξει μια μικρή αύξηση από 25% σε 30%.

Τροπολογία 162
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι γεωργοί είναι σήμερα εκτεθειμένοι 
σε αυξανόμενους οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια 
της αλλαγής του κλίματος και της 
αυξανόμενης αστάθειας των τιμών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων έχει αυξημένη 
σημασία για τους γεωργούς. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα μέτρο 
διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν 
οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τους πλέον 
κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται. 
Αυτό το μέτρο πρέπει συνεπώς να παρέχει 
στήριξη στους γεωργούς για την κάλυψη 
των ασφαλίστρων που καταβάλλουν για 
την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών, καθώς και την κάλυψη της 
δημιουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας και 

διαγράφεται
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της αποζημίωσης που καταβάλλουν τα εν 
λόγω ταμεία στους γεωργούς για 
απώλειες τις οποίες υπέστησαν λόγω 
κρουσμάτων ζωικών ή φυτικών 
ασθενειών ή περιβαλλοντικών 
συμβάντων. Πρέπει επίσης να καλύπτει 
ένα εργαλείο σταθεροποίησης του 
εισοδήματος υπό μορφή ταμείου 
αλληλοβοήθειας για τη στήριξη των 
γεωργών που αντιμετωπίζουν σοβαρή 
μείωση του εισοδήματός τους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη 
την Ένωση, η αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού και η τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων της Ένωσης, πρέπει να 
δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την 
παροχή στήριξης δυνάμει αυτών των 
μέτρων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών 
πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό της 
ελάχιστης και της μέγιστης διάρκειας 
των εμπορικών δανείων στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του 
εισοδήματος. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα άρθρα 37, 
38, 39, 40 και 41, καθώς και οι αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής, 
δεν εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα.

Τροπολογία 163
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη 1. Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη 
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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.

στρατηγική «Ευρώπη 2020» στο πλαίσιο 
μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής αγροτικής 
ανάπτυξης, προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως 
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ») και κατά 
τρόπο σύμφωνο και συμπληρωματικό
προς την πολιτική συνοχής και την κοινή 
αλιευτική πολιτική. Θα συμβάλλει σε έναν 
εδαφικά και περιβαλλοντικά πιο 
ισορροπημένο, φιλικό στο περιβάλλον, 
ανθεκτικό στην αλλαγή του κλίματος και 
καινοτόμο γεωργικό τομέα στην Ένωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην τροπολογία 29 της γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών υπογραμμίζεται ότι μια 
πραγματική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης είναι αναγκαία σε ολόκληρη την ΕΕ. Η εν λόγω 
στρατηγική πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ενισχύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής και συμπληρωματική προς αυτές.

Τροπολογία 164
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) προώθηση της οργάνωσης της 
αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης 
κινδύνων στη γεωργία, με έμφαση στους 
ακόλουθους τομείς:

(3) προώθηση της οργάνωσης της 
αλυσίδας τροφίμων, με έμφαση στους 
ακόλουθους τομείς:

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του 
εισοδήματος. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα άρθρα 37, 
38, 39, 40 και 41, καθώς και οι αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής, 
δεν εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα.
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Τροπολογία 165
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στήριξη της διαχείρισης κινδύνων στη 
γεωργική εκμετάλλευση.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του 
εισοδήματος. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα άρθρα 37,
38, 39, 40 και 41, καθώς και οι αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής, 
δεν εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα.

Τροπολογία 166
Jens Geier

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) προώθηση της οικονομικής
διαφοροποίησης, της δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 32 της Επιτροπής των Περιφερειών.

Τροπολογία 167
Jens Geier
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενίσχυση της προσβασιμότητας, της 
χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών 
των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές.

γ) ενίσχυση της προσβασιμότητας, της 
χρήσης και της ποιότητας των νέων
τεχνολογιών και των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 32 της Επιτροπής των Περιφερειών.

Τροπολογία 168
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) διευκόλυνση της εγκατάστασης των 
νέων ―ιδίως των γυναικών― στις 
αγροτικές περιοχές, μέσω της προαγωγής 
δραστηριοτήτων που διευκολύνουν τον 
συνδυασμό του οικογενειακού με τον 
επαγγελματικό βίο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 32 της Επιτροπής των Περιφερειών.

Τροπολογία 169
Jens Geier

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με όλους τους άλλους επιχειρηματίες 
όταν παύουν τη δραστηριότητά τους ή μεταβιβάζουν την εκμετάλλευσή τους. Η καταβολή 
αποζημίωσης σε αγρότες δεν δικαιολογείται και παραβιάζει την αρχή της ισότητας σε σχέση με 
άλλους επιχειρηματίες.

Τροπολογία 170
Jens Geier

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.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με όλους τους άλλους επιχειρηματίες 
όταν παύουν τη δραστηριότητά τους. Η καταβολή αποζημίωσης σε αγρότες δεν δικαιολογείται 
και παραβιάζει την αρχή της ισότητας σε σχέση με άλλους επιχειρηματίες.

Τροπολογία 171
Jens Geier

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.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με όλους τους άλλους επιχειρηματίες 
όταν παύουν τη δραστηριότητά τους. Η καταβολή αποζημίωσης σε αγρότες δεν δικαιολογείται 
και παραβιάζει την αρχή της ισότητας σε σχέση με άλλους επιχειρηματίες.

Τροπολογία 172
Jens Geier

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 

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 
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δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 
της γεωργικής χρήσης της γης.

δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 
της βιώσιμης γεωργικής χρήσης της γης.

Or. de

Τροπολογία 173
Jens Geier

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 
διαχειριστών γης.

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 αντιστοιχούν σε μία ή περισσότερες 
δεσμεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα. 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 διαχειριστών γης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην τροπολογία 36 της γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών υπογραμμίζεται ότι ο 
περιορισμός αυτών των μέτρων στη «γεωργική γη» πρέπει να διαγραφεί, δεδομένου ότι θα θέσει 
σε κίνδυνο σημαντικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Όπως αναφέρεται, αυτό 
ισχύει, για παράδειγμα, για τα βοσκοτόπια τα οποία δεν θεωρούνται γεωργική γη και τα 
γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα για λίμνες, έλη και παρόχθιες ζώνες.

Τροπολογία 174
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαχείριση κινδύνου διαγράφεται
1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος 
μέτρου καλύπτει:
a) 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·
β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν·
γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας 
αποζημίωση στους γεωργούς που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός τους.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχεία β) και γ), ως «ταμείο 
αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστημα 
διαπιστευμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για 
την ασφάλιση των γεωργών μελών μέσω 
της καταβολής αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς μέλη για 
οικονομικές απώλειες που προκαλούνται 
από κρούσματα ζωικής ή φυτικής 
ασθένειας ή περιβαλλοντικό συμβάν ή 
που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματος τους.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού του 
παρόντος μέτρου με άλλα εθνικά ή 
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ενωσιακά μέσα στήριξης ή καθεστώτα 
ιδιωτικής ασφάλισης. Η άμεση στήριξη 
του εισοδήματος που λαμβάνεται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(εφεξής «ΕΤΠΠ») λαμβάνεται επίσης 
υπόψη κατά την εκτίμηση του ύψους του 
εισοδήματος των γεωργών. 
4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 90 σχετικά με την ελάχιστη και 
τη μέγιστη διάρκεια των εμπορικών 
δανείων σε ταμεία αλληλοβοήθειας που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 
στοιχείο β) και στο άρθρο 40 παράγραφος 
4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του 
εισοδήματος. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα άρθρα 37, 
38, 39, 40 και 41, καθώς και οι αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής, 
δεν εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα.

Τροπολογία 175
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του 
εισοδήματος. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα άρθρα 37, 
38, 39, 40 και 41, καθώς και οι αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής, 
δεν εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα.

Τροπολογία 176
Jens Geier
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

1. Για να είναι επιλέξιμο για στήριξη, τα 
ταμεία αλληλοβοήθειας πρέπει:
α) να είναι διαπιστευμένα από την 
αρμόδια αρχή σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία·
β) να ασκούν διαφανή πολιτική για τις 
ενισχύσεις στο ταμείο και τις αναλήψεις 
από αυτό·
γ) να προβλέπουν σαφείς κανόνες 
απόδοσης ευθυνών για τα χρέη που 
προκύπτουν·
2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη 
διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας, 
ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση 
αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους 
γεωργούς σε περίπτωση κρίσης, καθώς 
και τη διαχείριση και παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τους εν λόγω 
κανόνες.
3. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο β) μπορούν να αφορούν μόνο:
α) τις διοικητικές δαπάνες σύστασης του 
ταμείου αλληλοβοήθειας, με κατανομή σε 
τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο, κατά 
φθίνοντα τρόπο·
β) τα ποσά που καταβάλλονται από το 
ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων 
που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας 
με σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης.



PE496.352v01-00 20/28 AM\912809EL.doc

EL

Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά 
από δημόσιους πόρους στο αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο.
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.
5. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο 
ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτημα 
Ι.
Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για 
στήριξη επιβάλλοντας:
α) ανώτατα όρια ανά ταμείο·
β) κατάλληλα όρια ανά μονάδα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του 
εισοδήματος. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα άρθρα 37, 
38, 39, 40 και 41, καθώς και οι αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής, 
δεν εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα.

Τροπολογία 177
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος διαγράφεται
1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
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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.
2. Για να είναι επιλέξιμο για στήριξη, το 
σχετικό ταμείο αλληλοβοήθειας πρέπει:
α) να είναι διαπιστευμένο από την 
αρμόδια αρχή σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία·
β) να έχει διαφανή πολιτική για τις 
ενισχύσεις στο ταμείο και τις αναλήψεις 
από αυτό·
γ) να έχει σαφείς κανόνες απόδοσης 
ευθυνών για τα χρέη που προκύπτουν·
3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη 
διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας, 
ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση 
αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους 
γεωργούς σε περίπτωση κρίσης, καθώς 
και τη διαχείριση και παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τους εν λόγω 
κανόνες.
4. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) μπορούν να αφορούν μόνο τα 
ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων 
που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας 
με σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
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αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης.
Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά 
από δημόσιους πόρους στο αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο.
5. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο 
ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτημα 
Ι.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του 
εισοδήματος. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα άρθρα 37, 
38, 39, 40 και 41, καθώς και οι αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής, 
δεν εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα.

Τροπολογία 178
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του 
εισοδήματος. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα άρθρα 37, 
38, 39, 40 και 41, καθώς και οι αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής, 
δεν εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα.

Τροπολογία 179
Jens Geier
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στις επενδύσεις για την κατασκευή ή 
τον εκσυγχρονισμό αρδευτικών 
εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται σε 
σχέδια ή προγράμματα των κρατών 
μελών ή των περιφερειών και των οποίων 
τα πορίσματα της διεξοδικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης κρίνονται 
θετικά, ως προς την ποιότητα αλλά και 
την ποσότητα των υδάτων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 37 της Επιτροπής των Περιφερειών.

Τροπολογία 180
Jens Geier

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 
ενίσχυσης από το ΕΓΤΑΑ.

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.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Διαγράφεται το αποθεματικό επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012.]

Τροπολογία 181
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα υποχρεωτικό ελάχιστο ποσοστό για τις γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές ενισχύσεις 
θα πρέπει να προβλέπεται όχι μόνο σε μια αιτιολογική σκέψη, αλλά και στο αντίστοιχο άρθρο. 
Προκειμένου να υπογραμμιστεί η σπουδαιότητα αυτής της δράσης προτεραιότητας, 
επιτρέποντας όμως παράλληλα επαρκή ευελιξία, θα πρέπει να υπάρξει μια μικρή αύξηση από 
25% σε 30%.

Τροπολογία 182
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπεται ήδη στις ολοκληρωθείσες τριμερείς διαπραγματεύσεις για τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, η εθνική εισφορά στις επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες θα πρέπει να 
μπορεί να αντικατασταθεί από ιδιωτικές εισφορές. Αυτό είναι απαραίτητο ιδίως στην παρούσα 
περίοδο, όπου τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για λιτότητα, προκειμένου να καταστεί 
δυνατό να εξομαλυνθούν τα προβλήματα συγκέντρωσης του ποσοστού συγχρηματοδότησης των 
κρατών μελών μέσω ιδιωτών επενδυτών.

Τροπολογία 183
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 Διαχείριση κινδύνου διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του 
εισοδήματος. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα άρθρα 37, 
38, 39, 40 και 41, καθώς και οι αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής, 
δεν εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα.

Τροπολογία 184
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων 
και φυτών

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του 
εισοδήματος. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα άρθρα 37, 
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38, 39, 40 και 41, καθώς και οι αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής, 
δεν εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα.

Τροπολογία 185
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 Ταμεία αλληλοβοήθειας για τις 
ζωικές και φυτικές ασθένειες και τα 
περιβαλλοντικά συμβάντα

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του 
εισοδήματος. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα άρθρα 37, 
38, 39, 40 και 41, καθώς και οι αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής, 
δεν εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα.

Τροπολογία 186
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – παράγραφος 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40 Εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του 
εισοδήματος. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα άρθρα 37, 
38, 39, 40 και 41, καθώς και οι αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής, 
δεν εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα.
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