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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μαζί με την πρόταση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014 - 2020, η 
Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά κανονισμών που καθορίζουν το νομοθετικό πλαίσιο για την 
Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) κατά την περίοδο 2014-2020. Σε αυτό το πλαίσιο ετέθησαν 
τρεις βασικές προκλήσεις, δηλαδή 1) η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, 2) η βιώσιμη 
διαχείριση των φυσικών πόρων και η δράση για την κλιματική αλλαγή, και 3) η ισόρροπη 
εδαφική ανάπτυξη. Όπως επεσήμανε η Επιτροπή, αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ είναι 
σημαντικοί για να αντιμετωπιστούν με τον δέοντα τρόπο τα εν λόγω ζητήματα, τα οποία 
προκαλούν μεγάλη ανησυχία στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και τα ευρωπαϊκά εδάφη. Οι νέοι 
κανόνες σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις πρέπει να διασφαλίζουν δίκαιη και βιώσιμη 
κατανομή των πόρων. 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει πλήρως την ιδέα της φιλόδοξης 
οικολογικοποίησης των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς. Είναι μία από τις απαντήσεις 
στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.  Ωστόσο, η συντάκτρια θεωρεί 
ότι οι τρέχουσες προτάσεις είναι πολύ αδύναμες ώστε να οδηγήσουν σε μετάβαση σε 
εξελιγμένα βιώσιμα γεωργικά συστήματα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη 
εδαφική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές. Ειδικότερα, η συντάκτρια προτείνει την εφαρμογή 
μέτρων, τα οποία θα λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τα ευρωπαϊκά αγροτικά εδάφη.

Όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, η συντάκτρια ζητεί μεγαλύτερο μερίδιο των 
ετήσιων εθνικών ανώτατων ορίων που προορίζονται για πρόσθετη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης. Στο ίδιο πνεύμα, η συντάκτρια αντιτίθεται σε κάθε μείωση των ποσών που 
προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 

(5) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
για την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή των διακρίσεων μεταξύ 
των γεωργών, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή, 
σχετικά με: τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής 
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στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό 
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή·  
τον καθορισμό του ανώτατου ορίου για την 
ενίσχυση γεωργικών πρακτικών 
επωφελών για το κλίμα και το 
περιβάλλον· τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την ενίσχυση 
περιοχών με φυσικούς περιορισμούς· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας· 
τον καθορισμό του ετήσιου ανώτατου 
ορίου για την προαιρετική συνδεδεμένη 
ενίσχυση· τη θέσπιση κανόνων για τη 
διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των 
αποφάσεων στο πλαίσιο της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης· τη θέσπιση 
κανόνων για τη διαδικασία έγκρισης και 
τις κοινοποιήσεις προς τους παραγωγούς 
σχετικά με την έγκριση των εκτάσεων και 
των ποικιλιών για τους σκοπούς της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων για τον 
υπολογισμό της μείωσης του ποσού της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
γενικές απαιτήσεις κοινοποίησης. Οι 
εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

στήριξης· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων 
ενίσχυσης· τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
την επιστροφή των αχρησιμοποίητων 
δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό
απόθεμα· τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά 
με την κοινοποίηση της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς τις εθνικές 
αρχές και τις προθεσμίες εντός των οποίων 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση αυτή·  
τον καθορισμό του ετήσιου ανώτατου 
ορίου για την ενίσχυση ώστε να 
θεσπιστούν εξελιγμένα βιώσιμα γεωργικά 
συστήματα, περιβαλλοντική διαχείριση 
και άμβλυνση των συνεπειών· τον 
καθορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου 
για την ενίσχυση περιοχών με φυσικούς 
περιορισμούς· τον καθορισμό του ετήσιου 
ανώτατου ορίου για την ενίσχυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας· τον καθορισμό του 
ετήσιου ανώτατου ορίου για την 
προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση· τη 
θέσπιση κανόνων για τη διαδικασία 
αξιολόγησης και έγκρισης των αποφάσεων 
στο πλαίσιο της προαιρετικής 
συνδεδεμένης στήριξης· τη θέσπιση 
κανόνων για τη διαδικασία έγκρισης και 
τις κοινοποιήσεις προς τους παραγωγούς 
σχετικά με την έγκριση των εκτάσεων και 
των ποικιλιών για τους σκοπούς της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων για τον 
υπολογισμό της μείωσης του ποσού της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι· τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
γενικές απαιτήσεις κοινοποίησης. Οι 
εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων 
βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική 
εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των 
πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης 
τους γεωργούς των οποίων οι 
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 

(26) Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ 
είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού 
«οικολογικού» συντελεστή των άμεσων 
ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τα 
εξελιγμένα βιώσιμα γεωργικά συστήματα, 
την περιβαλλοντική διαχείριση και την 
άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών και 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας 
ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, 
προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές 
πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι 
επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη 
μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και 
ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την 
πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με 
τη γεωργία, όπως η αμειψισπορά, η 
συντήρηση των μόνιμων βοσκότοπων και 
η οικολογική υποδομή. Η υποχρεωτική 
φύση των πρακτικών αυτών πρέπει να 
αφορά επίσης τους γεωργούς των οποίων 
οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή 
μερικά στις περιοχές του δικτύου Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον 
οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί 
που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται 
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στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον 
«οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία 
περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των 
αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών 
των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η 
μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική 
μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται 
πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Η καταβολή των ενισχύσεων για τα 
εξελιγμένα βιώσιμα γεωργικά συστήματα, 
την περιβαλλοντική διαχείριση και την 
άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών σε 
περιφερειακό επίπεδο, όπως προβλέπεται 
από τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να 
συνοδεύεται από τη σύναψη εδαφικών 
συμβάσεων που θα συνυπογράφονται από 
τις περιφερειακές αρχές και τους 
γεωργούς. Οι εδαφικές συμβάσεις 
καθιστούν δυνατή την ανάληψη ειδικών 
δράσεων βάσει κινήτρων, που 
διεξάγονται συλλογικά στις επιλέξιμες
γεωργικές εκτάσεις, με στόχο την 
προστασία των υδάτινων πόρων, της 
βιοποικιλότητας και των εδαφών, σε 
συνάρτηση με τις τοπικές ιδιαιτερότητες 
και στη βάση κοινών και μετρήσιμων 
στόχων.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για τη διασφάλιση της εφαρμογής του 
μέτρου για τις περιοχές οικολογικής 
εστίασης με αποτελεσματικό και 
συνεκτικό τρόπο, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών 
μελών, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τον σκοπό του πρόσθετου ορισμού των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση οι οποίες αναφέρονται στο 
κεφάλαιο με το μέτρο αυτό και την 
προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης οι οποίες 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στο μέτρο αυτό.

(29) Το 7% της αρόσιμης γης ανά 
εκμετάλλευση θα χρησιμοποιείται κατά 
τρόπο που να αυξάνει τη λειτουργική 
βιοποικιλότητα και κατά συνέπεια τη 
λειτουργία του γεωργικού 
οικοσυστήματος ή την παροχή δημόσιων 
αγαθών. Τα στοιχεία τα οποία είναι συχνά 
ήδη επιλέξιμα ως περιβαλλοντικά μέτρα 
(π.χ. φράκτες από φυτά, χαντάκια, 
υγρότοποι και άλλα τμήματα ημιφυσικών 
ενδιαιτημάτων και άλλα υφιστάμενα 
επιλέξιμα χαρακτηριστικά τοπίου) 
μπορούν να προστεθούν σε ζώνες 
ανάσχεσης ώστε να δημιουργηθούν 
γεωργικές οικολογικές υποδομές για 
βιώσιμα γεωργικά συστήματα. Κατά 
συνέπεια, δεν πρόκειται ούτε για 
«απόσυρση γαιών από την παραγωγή» 
ούτε για «νέα παύση», αλλά μάλλον για 
βελτίωση μακροπρόθεσμα της 
αποδοτικότητας του συστήματος 
συνολικά. Για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της οικολογικής υποδομής με 
αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, η 
Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης για τον σκοπό του 
πρόσθετου ορισμού των τύπων της 
οικολογικής υποδομής, η οποία
αναφέρεται στο κεφάλαιο με το μέτρο 
αυτό.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη η χρήση μέρους των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για συνδεδεμένη στήριξη σε 
συγκεκριμένους τομείς σε σαφώς 
οριζόμενες περιπτώσεις. Οι πόροι που 
ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη στήριξη πρέπει 
να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, 
επιτρέποντας παράλληλα τη χορήγηση 
μιας τέτοιας στήριξης σε κράτη μέλη ή σε 
ειδικές περιοχές τους που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου οι 
ειδικοί τύποι γεωργίας ή οι ειδικοί 
γεωργικοί τομείς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 
λόγους. Ενδείκνυται να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως 5% των 
εθνικών ανώτατων ορίων τους για την εν 
λόγω στήριξη, ή 10% σε περίπτωση που το 
επίπεδο συνδεδεμένης στήριξής τους σε 
τουλάχιστον ένα από τα έτη της περιόδου 
2010-2013 υπερέβαινε το 5%. Ωστόσο, σε 
δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις που 
μια έκταση παρουσιάζει ορισμένες 
ευαίσθητες ανάγκες και κατόπιν έγκρισης 
της Επιτροπής, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν 
παραπάνω από το 10% του εν λόγω 
ανώτατου ορίου. Η συνδεδεμένη στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που 
απαιτείται για τη δημιουργία κινήτρου για 
τη διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής στις περιοχές αυτές. Η 
στήριξη αυτή πρέπει επίσης να διατίθεται 
σε γεωργούς που θα κατέχουν, στις 31 
Δεκεμβρίου 2013, ειδικά δικαιώματα 
ενίσχυσης που χορηγούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι 

(33) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη η χρήση μέρους των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες 
ενισχύσεις για συνδεδεμένη στήριξη σε 
συγκεκριμένους τομείς σε σαφώς 
οριζόμενες περιπτώσεις. Οι πόροι που 
ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη στήριξη πρέπει 
να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, 
επιτρέποντας παράλληλα τη χορήγηση 
μιας τέτοιας στήριξης σε κράτη μέλη ή σε 
ειδικές περιοχές τους που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου οι 
ειδικοί τύποι γεωργίας ή οι ειδικοί 
γεωργικοί τομείς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 
λόγους. Η χρήση της συνδεδεμένης 
στήριξης πρέπει να υπόκειται σε ειδική 
εκτίμηση των επιπτώσεων που 
πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη. 
Ενδείκνυται να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν έως 5% των εθνικών 
ανώτατων ορίων τους για την εν λόγω 
στήριξη, ή 10% σε περίπτωση που το 
επίπεδο συνδεδεμένης στήριξής τους σε 
τουλάχιστον ένα από τα έτη της περιόδου 
2010-2013 υπερέβαινε το 5%. Ωστόσο, σε 
δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις που 
μια έκταση παρουσιάζει ορισμένες 
ευαίσθητες ανάγκες και κατόπιν έγκρισης 
της Επιτροπής, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν 
παραπάνω από το 10% του εν λόγω 
ανώτατου ορίου. Η συνδεδεμένη στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που 
απαιτείται για τη δημιουργία κινήτρου για 
τη διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής, βιώσιμων γεωργικών 
πρακτικών και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και απασχόλησης σε 
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οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους 
επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Όσον αφορά 
την έγκριση προαιρετικής συνδεμένης 
στήριξης που υπερβαίνει το 10% του 
ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που 
ορίζεται ανά κράτος μέλος, η Επιτροπή 
πρέπει επιπλέον να εξουσιοδοτείται για την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων χωρίς να 
εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

εκμεταλλεύσεις στις περιφέρειες αυτές, 
ειδικότερα σε περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς, όπως οι νησιωτικές και οι 
ορεινές περιοχές. Η στήριξη αυτή πρέπει 
επίσης να διατίθεται σε γεωργούς που θα 
κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ειδικά 
δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 και οι οποίοι δεν έχουν στη 
διάθεσή τους επιλέξιμα εκτάρια για την 
ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης. 
Όσον αφορά την έγκριση προαιρετικής 
συνδεμένης στήριξης που υπερβαίνει το 
10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου 
που ορίζεται ανά κράτος μέλος, η 
Επιτροπή πρέπει επιπλέον να 
εξουσιοδοτείται για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων χωρίς να εφαρμόζει 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Συγχρόνως, στα κράτη μέλη 
στα οποία το επίπεδο των άμεσων 
ενισχύσεων παραμένει χαμηλότερο από 
το 90% του μέσου επιπέδου της Ένωσης 
θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από τη στήριξή τους 
για περιβαλλοντική ανάπτυξη στο 
ανώτατο όριο των άμεσων ενισχύσεών 
τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει να 
πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων 
ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 
τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 
των άμεσων ενισχύσεών τους στην 
στήριξή τους με σκοπό την αγροτική 
ανάπτυξη. Τέτοιες επιλογές πρέπει να 
πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων 
ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
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εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ενίσχυση για γεωργούς με γεωργικές
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον·

ii) ενίσχυση για γεωργούς που υιοθετούν 
εξελιγμένες βιώσιμες γεωργικές πρακτικές 
επωφελείς για τη βιοποικιλότητα, την 
ορθή διαχείριση της γονιμότητας του 
εδάφους και των υδάτων, για το κλίμα και 
για το περιβάλλον, οι οποίες ουσιαστικά 
υπερβαίνουν τους κανόνες συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) ως «εξελιγμένα βιώσιμα γεωργικά 
συστήματα» νοούνται οι γεωργικές 
πρακτικές, οι οποίες υπερβαίνουν τους 
υπάρχοντες βασικούς κανόνες πολλαπλής 
συμμόρφωσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
...[HZR] και σημειώνουν συνεχή πρόοδο 
προκειμένου να βελτιώσουν τη διαχείριση 
των θρεπτικών ουσιών, του κύκλου του 
νερού και της ροής ενέργειας έτσι ώστε 
να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές 
ζημίες και η σπατάλη των μη 
ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, και να 
διατηρηθεί υψηλό επίπεδο καλλιεργειών, 
ζώων εκμετάλλευσης και βιοποικιλότητας 
στο σύστημα παραγωγής·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετάβαση σε εξελιγμένες βιώσιμες γεωργικές πρακτικές είναι ζωτικής σημασίας για τη 
βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) ως «αμειψισπορά» νοείται η 
φυτοκαλλιέργεια που συμπεριλαμβάνει 
τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές 
καλλιέργειες συμπεριλαμβανομένης μίας 
καλλιέργειας οσπρίων·

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η α) ως «οικολογική υποδομή» νοούνται 
τα στοιχεία τοπίου, γεωργοδασοκομίας, 
βιοποικιλότητας, διαχείρισης υδάτων και 
εδαφών, βιοτόπων κ.λπ. τα οποία 
σταθεροποιούν και ενισχύουν τις 
οικολογικές γεωργικές πρακτικές και τα 
συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος·

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενεργός γεωργός Αποκλεισμός από τις άμεσες ενισχύσεις

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) δεν πραγματοποιείται καλλιέργεια 
ούτε ενεργός διαχείριση της γης υπό 
ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
παρόντος κανονισμού από τους αιτούντες 
για τις εν λόγω ενισχύσεις·

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) εφαρμόζονται μη βιώσιμες 
πρακτικές γεωργικής δραστηριότητας 
και κτηνοτροφίας, οι οποίες παραβιάζουν 
συστηματικά και σοβαρά τους κανόνες 
πολλαπλής συμμόρφωσης όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ... [HZR] λόγω 
ανεπαρκούς διαχείρισης των θρεπτικών 
ουσιών και επακόλουθης ρύπανσης των 
υδάτων, υπερβολικά μεγάλης πυκνότητας 
του ζωικού κεφαλαίου για τα διαθέσιμα 
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εκτάρια, υψηλής εξάρτησης από 
εξωτερική ενέργεια, βιοκτόνων, 
αντιβιοτικών, υδάτων και θρεπτικών 
ουσιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετάβαση σε εξελιγμένες βιώσιμες γεωργικές πρακτικές είναι ζωτικής σημασίας για τη 
βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR] έως το 10% των ετήσιων 
εθνικών ανώτατων ορίων για τα 
ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο 
ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

1. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα 
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[...] [RDR] έως το 20% των ετήσιων 
εθνικών ανώτατων ορίων για τα 
ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο 
ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να χορηγούν επιπλέον έως το 20% του ετήσιου εθνικού 
προϋπολογισμού τους για την αγροτική ανάπτυξη, προκειμένου να ενισχυθεί η αγροτική 
ανάπτυξη τόσο στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής όσο και εντός της ευρύτερης 
οπτικής της περιφερειακής ανάπτυξης στην οποία συμβάλλει το ΕΓΤΑΑ, που περιλαμβάνεται 
στο πλαίσιο του κανονισμού περί κοινών διατάξεων.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, η 
Βουλγαρία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η 
Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η 
Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η 
Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο μπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού έως το 5% του 
ποσού που χορηγήθηκε για τη στήριξη 
των μέτρων στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης 
που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2015-2020, 
όπως ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]. Κατά συνέπεια, το 
αντίστοιχο ποσό δεν θα διατίθεται πλέον 
για τη στήριξη των μέτρων στο πλαίσιο 
του προγραμματισμού αγροτικής 
ανάπτυξης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαθέσιμη στήριξη της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη δεν πρέπει να περιοριστεί καθώς αυτό 
μπορεί να αποτελέσει ανυπέρβλητο εμπόδιο για την εδαφική συνοχή, ειδικά σε περιφέρειες με 
σημαντικό ποσοστό αγροτικών περιοχών ή αγροτικών περιοχών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν, πριν την 1η Αυγούστου 
2013, να εφαρμόσουν το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν, πριν την 1η Αυγούστου 
2013, να εφαρμόσουν το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό 
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επίπεδο Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη 
μέλη προσδιορίζουν τις περιφέρειες με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
όπως τα γεωπονικά και οικονομικά 
χαρακτηριστικά τους και το περιφερειακό 
γεωργικό δυναμικό ή τη θεσμική ή 
διοικητική δομή τους.

επίπεδο Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη 
μέλη προσδιορίζουν τις περιφέρειες με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
όπως τα γεωπονικά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους και 
το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό ή τη 
θεσμική ή διοικητική δομή τους. 
Προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές 
διαφορές στην περιφερειακή κατανομή 
των ενισχύσεων, κάθε καθεστώς 
ενίσχυσης και σχετικός ορισμός πρέπει να 
υποβάλλεται εκ των προτέρων σε 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι τοπικές και περιφερειακές προσπάθειες ανάπτυξης να 
εμποδιστούν ή να περιοριστούν, εάν ιστορικές ενισχύσεις που οδηγούν σε άδικη και μη βιώσιμη 
κατανομή των πόρων συνεχίσουν να αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ενισχύσεις.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2013 την 
απόφαση της παραγράφου 1, μαζί με τα 
μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή των 
παραγράφων 2 και 3.

5. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2013 την 
απόφαση της παραγράφου 1, μαζί με τα 
μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή των 
παραγράφων 2 και 3. Η κοινοποίηση και 
όλα τα συνοδευτικά έγγραφα 
δημοσιοποιούνται στο σύνολό τους.

Or. en
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος ΙΙΙ - κεφάλαιο 2 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον

Ενισχύσεις για τη θέσπιση εξελιγμένων 
βιώσιμων γεωργικών συστημάτων, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
άμβλυνσης των κλιματικών αλλαγών

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28α
Η εφαρμογή ενισχύσεων για εξελιγμένα 
βιώσιμα γεωργικά συστήματα, 
περιβαλλοντική διαχείριση και άμβλυνση 
των κλιματικών αλλαγών σε περιφερειακό 
επίπεδο, όπως προβλέπεται στα άρθρα 20 
και 29, μπορεί να συνοδεύεται από τη 
σύναψη εδαφικών συμβάσεων που θα 
συνυπογράφονται από τις περιφερειακές 
αρχές και από τους γεωργούς, εντός του 
ανωτάτου ορίου του 30% που 
προβλέπεται στο άρθρο 33. Οι εδαφικές 
συμβάσεις καθιστούν δυνατή την 
ανάληψη ειδικών δράσεων βάσει 
κινήτρων, που διεξάγονται συλλογικά στις 
επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις, με στόχο 
την προστασία των υδάτινων πόρων, της 
βιοποικιλότητας και των εδαφών, σε 
συνάρτηση με τις τοπικές ιδιαιτερότητες 
και στη βάση κοινών και μετρήσιμων 
στόχων.
(να παρεμβληθεί ως νέο άρθρο πριν από το 
άρθρο 29)
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Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 ασκούν στα επιλέξιμα εκτάριά τους όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 
τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον:

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 
1 προσαρμόζουν κατά την περίοδο 
μεταξύ 2014 και 2020 στα επιλέξιμα 
εκτάριά τους όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 2 μια δυναμική 
μετάβαση προς βιώσιμα γεωργικά 
συστήματα, τα οποία ανταποκρίνονται 
στις περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προκλήσεις, στις προκλήσεις 
βιοποικιλότητας και διαχείρισης υδάτων 
και εδαφών με ολοκληρωμένο τρόπο, 
ήτοι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετάβαση σε εξελιγμένα βιώσιμα γεωργικά συστήματα είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη 
εδαφική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιμη γη τους, όπου η 
αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 

α) να έχουν τέσσερις διαφορετικές 
καλλιέργειες σε εναλλαγή στην αρόσιμη γη 
τους, όπου η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 10 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
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ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους·

ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους· και

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.

γ) να υλοποιήσουν οικολογική υποδομή 
στη γεωργική τους έκταση.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη δραστηριότητά τους και 
συναρτήσει της συμμόρφωσής τους με τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4 και της αρχής της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενδεχόμενων 
μειώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] 
[HZR], τα κράτη μέλη χορηγούν την 
ενίσχυση του παρόντος κεφαλαίου σε 
γεωργούς οι οποίοι τηρούν όσες από τις 
τρεις πρακτικές της παραγράφου 1 έχουν 
συνάφεια με τη βελτίωση των γεωργικών 
πρακτικών και των πρακτικών 
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 και συναρτήσει της 
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31 και 32.

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με 
άλλα οικολογικά γεωργικά συστήματα 
στην εκμετάλλευσή τους, τα οποία 
συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, στη 
διατήρηση και ενίσχυση της γονιμότητας 
του εδάφους και στην άμβλυνση των 
κλιματικών αλλαγών δικαιούνται την 
ενίσχυση που αναφέρεται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφοροποίηση καλλιεργειών Αμειψισπορά, διαφοροποίηση 
καλλιεργειών και προστατευτικές 
καλλιέργειες

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού 
καλύπτει περισσότερα από 10 εκτάρια και 
δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για 
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παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται 
από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές 
καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από 
το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια 
καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της 
αρόσιμης γης.

παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η 
καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα συνίσταται 
σε εναλλαγή τουλάχιστον τεσσάρων
διαφορετικών καλλιεργειών ή θα 
παραμένει ακαλλιέργητη για τέσσερα 
συνεχόμενα έτη. Καμία από τις τέσσερις
αυτές καλλιέργειες δεν θα καλύπτει 
λιγότερο από το 10% της αρόσιμης γης και 
η κύρια καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 
50% της αρόσιμης γης. Λόγω του θετικού 
αντίκτυπου στη γονιμότητα του εδάφους 
και την παραγωγικότητα, μπορούν να 
ενσωματωθούν στην εναλλαγή 
καλλιέργειας μίγματα τριφυλλιού σε 
εξαμηνιαία βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθούν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη από την ορθή 
διαφοροποίηση των καλλιεργειών (αυξημένη επιλογή γεωργικών πρακτικών, σταθεροποίηση 
του εισοδήματος των γεωργών, μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων), καμία από τις καλλιέργειες 
δεν θα καλύπτει λιγότερο από το 10% της έκτασης και η κύρια καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 
50% της έκτασης.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιοχή οικολογικής εστίασης Οικολογική υποδομή

Or. en
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
βοσκοτόπων, να είναι περιοχή 
οικολογικής εστίασης όπως ακαλλιέργητες 
εκτάσεις, αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά 
του τοπίου, ζώνες ανάσχεσης και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii).

1. Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον 
το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων 
λιβαδιών, να χρησιμοποιείται για 
οικολογική υποδομή 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων τοπίου
όπως φράκτες από φυτά, λιθόκτιστοι 
τοίχοι, ακαλλιέργητες εκτάσεις, 
αναβαθμίδες που έχουν συντηρηθεί και 
ημιφυσικά ενδιαιτήματα. Δεν θα 
πραγματοποιηθεί επανασπορά, όργωμα 
ούτε θα γίνει χρήση λιπάσματος ή 
φυτοφαρμάκων. Μπορεί να 
πραγματοποιηθεί συγκομιδή, χορτοκοπή 
και βοσκή σε βαθμό που δεν θα 
υποβαθμίζει το λιβάδι. Όταν 
δημιουργούνται περιοχές μικτών 
βοσκοτόπων, λιβαδιών ή λειμώνων, 
μπορεί να ενσωματωθεί η κατάλληλη 
καλλιέργεια οσπρίων στο μίγμα ειδών στα 
λιβάδια ή τους λειμώνες για σκοπούς 
βοσκής ή χορτοκοπής, χαρακτηριστικά 
του τοπίου, ζώνες ανάσχεσης και 
αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο ii).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήματα και η ανάπτυξη της οικολογικής 
υποδομής είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Δεν πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται οι αναδασωμένες περιοχές, αλλά μόνο τα ημιφυσικά ενδιαιτήματα ή οι 
εκτάσεις στις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί όργωμα, σπορά, χρήση λιπάσματος ή ψεκασμός. 
Τα υπάρχοντα στοιχεία τοπίου πρέπει να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των εκτάσεων 
οικολογικής υποδομής.



PE494.613v01-00 22/24 PA\910348EL.doc

EL

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στις εκτάσεις οικολογικής υποδομής 
περιλαμβάνονται ειδικές πρακτικές 
τοπικής και περιφερειακής καλλιέργειας 
ή διαχείρισης γαιών που στηρίζουν τη 
μεταβατική διαδικασία προς βιώσιμα 
γεωργικά συστήματα και βελτιωμένη 
περιβαλλοντική διαχείριση, σύμφωνα με 
τα άρθρα 29, 30 και 31.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση ειδικών πρακτικών τοπικής και περιφερειακής καλλιέργειας αποτελεί κεντρικό 
στοιχείο για τη βιώσιμη εδαφική αγροτική ανάπτυξη.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων των περιοχών με οικολογική 
εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και για την 
προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων 
περιοχών οικολογικής εστίασης που 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για την 
τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται 
στην παράγραφο αυτή.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των 
τύπων οικολογικής υποδομής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου και για την προσθήκη 
και ορισμό άλλων τύπων οικολογικής 
υποδομής που μπορούν να ληφθούν υπόψη 
για την τήρηση του ποσοστού που 
προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.

Or. en
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε τομείς ή σε περιοχές 
κράτους μέλους όπου συγκεκριμένοι τύποι 
γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς συναντούν 
ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για οικονομικούς ή/και 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς 
λόγους. Κατά συνέπεια, θα υπόκειται σε 
ειδική αξιολόγηση επιπτώσεων που θα 
πραγματοποιείται από τα αντίστοιχα 
κράτη μέλη και θα κοινοποιείται στην 
Επιτροπή.
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4. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
για τη δημιουργία κινήτρου για τη 
διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής στις περιοχές αυτές.

4. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
για τη δημιουργία κινήτρου για τη 
διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων 
παραγωγής, βιώσιμων γεωργικών 
πρακτικών και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και απασχόλησης σε 
εκμεταλλεύσεις, στις περιοχές αυτές, 
ειδικότερα σε περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς, όπως οι νησιωτικές και οι 
ορεινές περιοχές, με βάση τις συνθήκες 
που ορίζονται στην παράγραφο 2.
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις περιοχών με φυσικούς περιορισμούς.


