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15.10.2020 A8-0200/1090

Τροπολογία 1090
Gilles Lebreton
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως και του 15 % της κατανομής 
του κράτους μέλους για άμεσες ενισχύσεις, 
που ορίζεται στο παράρτημα IV, μετά την 
αφαίρεση των κατανομών για το βαμβάκι, 
που ορίζονται στο παράρτημα VI, για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026 στην 
κατανομή του κράτους μέλους για το 
ΕΓΤΑΑ κατά τα οικονομικά έτη 2022 – 
2027· ή

α) έως και του 5 % της κατανομής του 
κράτους μέλους για άμεσες ενισχύσεις, που 
ορίζεται στο παράρτημα IV, μετά την 
αφαίρεση των κατανομών για το βαμβάκι, 
που ορίζονται στο παράρτημα VI, για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026 στην 
κατανομή του κράτους μέλους για το 
ΕΓΤΑΑ κατά τα οικονομικά έτη 2022 – 
2027· ή
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15.10.2020 A8-0200/1091

Τροπολογία 1091
Gilles Lebreton
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 15 ποσοστιαίες μονάδες, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση για 
τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ και διαχειρίζονται τους 
ειδικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ)·

α) έως 2 ποσοστιαίες μονάδες, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση για 
τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ και διαχειρίζονται τους 
ειδικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ)·
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15.10.2020 A8-0200/1092

Τροπολογία 1092
Ivan David
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 132 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 132 a
Μεταβατική εθνική ενίσχυση

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν 
να χορηγούν μεταβατική εθνική ενίσχυση 
σε γεωργούς σε οποιονδήποτε από τους 
τομείς που έχουν εγκριθεί από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 132 
παράγραφος 7 ή το άρθρο 133α 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 το 2013.
2 Το συνολικό ποσό της μεταβατικής 
εθνικής ενίσχυσης που μπορεί να 
χορηγηθεί στους γεωργούς περιορίζεται 
στο 50 % για κάθε ένα από τα ειδικά ανά 
τομέα χρηματοδοτικά κονδύλια, όπως 
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή το 2013 
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 7 
ή το άρθρο 133α παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και εντός του ορίου που 
τίθεται στην παράγραφο 2, σχετικά με τα 
προς χορήγηση ποσά μεταβατικής 
εθνικής ενίσχυσης.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να προσαρμόσουν την 
περίοδο αναφοράς για τα 
αποσυνδεδεμένα μεταβατικά εθνικά 
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καθεστώτα ενισχύσεων. Η 
προσαρμοσμένη περίοδος αναφοράς δεν 
μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 1ης 
Ιουνίου 2018.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταβατική εθνική ενίσχυση θεσπίστηκε το 2004 με σκοπό να στηρίξει τα νέα κράτη μέλη της 
ΕΕ και να χρησιμεύσει ως πρόσθετη εισοδηματική στήριξη για τους πλέον ευάλωτους τομείς και 
γεωργούς, με πραγματική ανάγκη για συμπλήρωση του εισοδήματός τους. Η μεταβατική εθνική 
ενίσχυση είναι δημοσιονομικά ουδέτερη για την ΕΕ και διαθέτει σημαντικό κοινωνικό 
αντίκτυπο όσον αφορά τη στήριξη της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. Η μεταβατική 
εθνική ενίσχυση θα εξακολουθήσει να ισχύει κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου της 
ΚΓΠ, αλλά οι μικροκαλλιεργητές χρειάζονται προβλεψιμότητα για τα επόμενα 7 έτη. Δεδομένου 
ότι το ΠΔΠ δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων έως 
το 2027, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθούν οι μεταβατικές εθνικές ενισχύσεις στα 
σημερινά επίπεδα.


