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Πρόταση κανονισμού
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

69 Εγκατάσταση νέων γεωργών και 
σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων

69 Εγκατάσταση νέων γεωργών, 
νεοεισερχόμενων γεωργών και σύσταση 
και ανάπτυξη βιώσιμων αγροτικών 
επιχειρήσεων

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών 
επιχειρήσεων υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για την εγκατάσταση νέων γεωργών ή την 
ενσωμάτωσή τους σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
για τους νεοεισερχόμενους γεωργούς και 
τη σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων, 
καθώς και για την ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης των αγροτικών 
δραστηριοτήτων, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6. Για την παροχή 
στήριξης δυνάμει του παρόντος άρθρου 
απαιτείται παρουσίαση επιχειρηματικού 
σχεδίου.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού 
του τύπου παρεμβάσεων για να 
βοηθήσουν:

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού 
του άρθρου για να βοηθήσουν:

α) την εγκατάσταση νέων γεωργών 
που πληρούν τους όρους που 
περιλαμβάνονται στον ορισμό του άρθρου 
4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·

α) την εγκατάσταση και την 
ανάπτυξη νέων γεωργών που πληρούν 
τους όρους που περιλαμβάνονται στον 
ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 
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στοιχείο ε)·

α α) την εγκατάσταση νέων γεωργών·
β) τη σύσταση των αγροτικών 
επιχειρήσεων που συνδέονται με τη 
γεωργία και τη δασοκομία ή τη 
διαφοροποίηση του εισοδήματος των 
γεωργικών νοικοκυριών·

β) τη σύσταση και ανάπτυξη των 
αγροτικών επιχειρήσεων που συνδέονται 
με τη γεωργία και τη δασοκομία, τη 
βιοοικονομία, την κυκλική οικονομία και 
τον αγροτουρισμό, ή τη διαφοροποίηση 
του εισοδήματος·

γ) την εκκίνηση των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές 
που αποτελεί μέρος των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης.

γ) την εκκίνηση των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές 
που αποτελεί μέρος των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης, από γεωργούς που 
ασκούν διαφοροποιημένες 
δραστηριότητες, καθώς και από πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 
φυσικά πρόσωπα αγροτικών περιοχών.

2α. Τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να θεσπίσουν ειδικές 
διατάξεις ώστε να διασφαλίσουν ότι οι 
γεωργοί νεαρής ηλικίας και οι 
νεοεισερχόμενοι γεωργοί που εντάσσονται 
σε ομάδες γεωργών, οργανώσεις 
παραγωγών ή συνεταιριστικές δομές δεν 
χάνουν οφέλη κατά την είσοδό τους. Οι 
οικείες διατάξεις τηρούν την αρχή της 
αναλογικότητας και καθορίζουν τη 
συμμετοχή των νεαρών και νέων 
γεωργών στο πλαίσιο αυτό.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους 
όρους υποβολής και περιεχομένου ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους 
όρους υποβολής και περιεχομένου ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου.

4. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
υπό μορφή κατ' αποκοπήν ποσών. Η 
στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό 
των 100.000 ευρώ και μπορεί να 
συνδυαστεί με χρηματοπιστωτικά μέσα.

4. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
υπό μορφή κατ’ αποκοπήν ποσών, τα 
οποία μπορεί να διαφοροποιούνται 
ανάλογα με αντικειμενικά κριτήρια. Η 
στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό 
που ορίζεται στο παράρτημα IXαα και 
μπορεί να συνδυαστεί με 
χρηματοπιστωτικά μέσα.

4α. Η στήριξη που χορηγείται δυνάμει 
του παρόντος άρθρου μπορεί να 
καταβληθεί σε δόσεις.
4β. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
μη οπισθοδρόμηση όσον αφορά τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού για τους 
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νέους γεωργούς.
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Τροπολογία 1109
Bert-Jan Ruissen
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η ενίσχυση χορηγείται με βάση τις 
πρόσθετες δαπάνες και το απολεσθέν 
εισόδημα σύμφωνα με τα άρθρα 65, 66 και 
67, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
σχετικοί υπολογισμοί είναι επαρκείς και 
ακριβείς και πραγματοποιούνται εκ των 
προτέρων βάσει σωστού, δίκαιου και 
επαληθεύσιμου υπολογισμού. Για τον 
σκοπό αυτό, ένας φορέας λειτουργικά 
ανεξάρτητος από τις αρχές που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, και 
διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, 
εκτελεί τους υπολογισμούς ή επιβεβαιώνει 
την ορθότητα και την ακρίβεια των 
υπολογισμών.

Όταν η ενίσχυση χορηγείται με βάση τις 
πρόσθετες δαπάνες και το απολεσθέν 
εισόδημα σύμφωνα με τα άρθρα 65, 66 και 
67, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
σχετικοί υπολογισμοί είναι επαρκείς και 
ακριβείς και πραγματοποιούνται εκ των 
προτέρων βάσει σωστού, δίκαιου και 
επαληθεύσιμου υπολογισμού. Για τον 
σκοπό αυτό, ένας φορέας λειτουργικά 
ανεξάρτητος από τις αρχές που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, και 
διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, 
εκτελεί τους υπολογισμούς ή επιβεβαιώνει 
την ορθότητα και την ακρίβεια των 
υπολογισμών.

Όταν ο ανεξάρτητος οργανισμός που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 
διαπιστώνει ότι οι πραγματικές 
πρόσθετες δαπάνες και το διαφυγόν 
εισόδημα για δεσμεύσεις σύμφωνα με τα 
άρθρα 65, 66 και 67 υπερβαίνουν τα 
μέγιστα ποσά που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΧαα, το κράτος μέλος 
μπορεί να υπερβεί τα ποσά που 
καθορίζονται για την αντιστάθμιση του 
πραγματικού πρόσθετου κόστους και του 
διαφυγόντος εισοδήματος.

Or. en
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Τροπολογία 1110
Bert-Jan Ruissen
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

86 Ελάχιστα και μέγιστα 
χρηματοδοτικά κονδύλια

86 Ελάχιστα και μέγιστα 
χρηματοδοτικά κονδύλια

1. Τουλάχιστον το 5 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX προορίζεται για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[ΚΚΔ].

1. Τουλάχιστον το 5 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX προορίζεται για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[ΚΚΔ].

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για κάθε 
τύπου παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) 
και ι) του παρόντος κανονισμού.

Το 40 %, κατ’ ανώτατο όριο, των 
ενισχύσεων που χορηγούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 66 μπορεί να λαμβάνεται υπόψη 
για τον υπολογισμό της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ που αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

2α. Τουλάχιστον το 30 % της 



AM\1216023EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX, προορίζεται 
για παρεμβάσεις βάσει των άρθρων 68, 
70, 71 και 72 για ειδικούς στόχους που 
αποσκοπούν στην προώθηση της 
ανάπτυξης ενός ευφυούς, ανθεκτικού και 
διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα όπως 
ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ) του παρόντος 
κανονισμού.

Το 4 %, κατ’ ανώτατο όριο, της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη χρηματοδότηση των δράσεων 
τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 
112.

Το 4 %, κατ’ ανώτατο όριο, της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη χρηματοδότηση των δράσεων 
τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 
112.

Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ μπορεί να 
αυξηθεί έως 6% για τα στρατηγικά σχέδια 
για την ΚΓΠ, για τα οποία το συνολικό 
ποσό της στήριξης της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη είναι 90 εκατ. EUR 
κατ’ ανώτατο όριο.

Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ μπορεί να 
αυξηθεί έως 6% για τα στρατηγικά σχέδια 
για την ΚΓΠ, για τα οποία το συνολικό 
ποσό της στήριξης της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη είναι 90 εκατ. EUR 
κατ’ ανώτατο όριο.

Η τεχνική βοήθεια επιστρέφεται ως κατ' 
αποκοπήν χρηματοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του 
κανονισμού (ΕΕ / Ευρατόμ ... / ... [νέος 
Δημοσιονομικός Κανονισμός] στο πλαίσιο 
ενδιάμεσων πληρωμών σύμφωνα με το 
άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιου 
κανονισμού]. Αυτό το κατ’ αποκοπήν ποσό 
αντιπροσωπεύει το ποσοστό που ορίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για την 
τεχνική βοήθεια των συνολικών 
δηλωθεισών δαπανών.

Η τεχνική βοήθεια επιστρέφεται ως κατ' 
αποκοπήν χρηματοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του 
κανονισμού (ΕΕ / Ευρατόμ ... / ... [νέος 
Δημοσιονομικός Κανονισμός] στο πλαίσιο 
ενδιάμεσων πληρωμών σύμφωνα με το 
άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιου 
κανονισμού]. Αυτό το κατ’ αποκοπήν ποσό 
αντιπροσωπεύει το ποσοστό που ορίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ για την 
τεχνική βοήθεια των συνολικών 
δηλωθεισών δαπανών.

4. Για κάθε κράτος μέλος, το 
ελάχιστο ποσό που ορίζεται στο 
παράρτημα X προορίζεται για τη 
συμβολή στον ειδικό στόχο «προσέλκυση 
νέων γεωργών και διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης» που ορίζεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Με 
βάση την ανάλυση της κατάστασης όσον 
αφορά τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, 
τις ευκαιρίες και τις απειλές («ανάλυση 

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
τουλάχιστον το 4 % της συνολικής 
συνεισφοράς στα στρατηγικά τους σχέδια 
για τους τύπους παρεμβάσεων που 
συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 
«προσέλκυση και στήριξη νέων γεωργών» 
που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ), εκ των οποίων τουλάχιστον το 
2 % των ποσών που ορίζονται στο 
παράρτημα VII προορίζεται για τη 
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ΠΑΕΑ») και τον εντοπισμό των αναγκών 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν, το ποσό 
θα χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες 
παρεμβάσεις:

συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη 
των νέων γεωργών, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 27.

α) τη συμπληρωματική στήριξη 
εισοδήματος για τους νέους γεωργούς, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 7·
β) την εγκατάσταση νέων γεωργών 
που αναφέρεται στο άρθρο 69.

4α. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
τουλάχιστον το 65% των ποσών που 
ορίζονται στο παράρτημα VII για τη 
βασική εισοδηματική στήριξη για τη 
βιωσιμότητα και την αναδιανεμητική 
ενίσχυση που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ 
κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήματα 2 και 3.
4β. Εκ των ποσών που ορίζονται στην 
παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου, 
τουλάχιστον το 5 % των ποσών που 
ορίζονται στο παράρτημα VII διατίθεται 
για τη στήριξη της αναδιανεμητικής 
ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 26.
4γ. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
τουλάχιστον το 20% των ποσών που 
ορίζονται στο παράρτημα VII για τις 
παρεμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
28.

Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια για 
τις παρεμβάσεις στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
περιορίζονται στο 10 %, κατ’ ανώτατο 
όριο, των ποσών που ορίζονται στο 
παράρτημα VII.

Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια για 
τις παρεμβάσεις στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
περιορίζονται στο 10 %, κατ’ ανώτατο 
όριο, των ποσών που ορίζονται στο 
παράρτημα VII. Τα κράτη μέλη δύνανται 
να μεταβιβάζουν τμήμα του για την 
αύξηση του μέγιστου κονδυλίου που 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 6, εάν 
το εν λόγω κονδύλιο δεν επαρκεί για τη 
χρηματοδότηση των παρεμβάσεων που 
καλύπτονται στον τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ 
τμήμα 7.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα 
κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν σύμφωνα 
με το άρθρο 53 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για την 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα 
κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν σύμφωνα 
με το άρθρο 53 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για την 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
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περισσότερο από το 13 % του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, 
μπορούν να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10 % του ποσού που 
ορίζεται στο παράρτημα VII. Το ποσοστό 
που προκύπτει δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
ποσοστό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για 
την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη για 
το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

περισσότερο από το 13 % του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, 
μπορούν να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10 % του ποσού που 
ορίζεται στο παράρτημα VII. Το ποσοστό 
που προκύπτει δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
ποσοστό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για 
την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη για 
το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2 % 
κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το 10 % κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 1.

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2 % 
κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το 10 % κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 1.

Το ποσό που περιλαμβάνεται στο 
εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
που προκύπτει από την εφαρμογή του 
πρώτου και του δεύτερου εδαφίου είναι 
δεσμευτικό.

Το ποσό που περιλαμβάνεται στο 
εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
που προκύπτει από την εφαρμογή του 
πρώτου και του δεύτερου εδαφίου είναι 
δεσμευτικό.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 
του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός], το μέγιστο ποσό, που μπορεί 
να χορηγηθεί σε ένα κράτος μέλος πριν 
από την εφαρμογή του άρθρου 15 του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον 
τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
του παρόντος κανονισμού για ένα 
ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τα 
ποσά που ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ σύμφωνα με την παράγραφο 6.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 
του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος 
κανονισμός], το μέγιστο ποσό, που μπορεί 
να χορηγηθεί σε ένα κράτος μέλος πριν 
από την εφαρμογή του άρθρου 15 του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον 
τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
του παρόντος κανονισμού για ένα 
ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τα 
ποσά που ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ σύμφωνα με την παράγραφο 5.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου τους για την ΚΓΠ να 
χρησιμοποιούν ένα ορισμένο μερίδιο των 
πιστώσεων του ΕΓΤΑΑ για τη μόχλευση 
στήριξης και την αναβάθμιση των 
ολοκληρωμένων στρατηγικών έργων 
«Nature», όπως ορίζονται στον [κανονισμό 
LIFE] και για τη χρηματοδότηση δράσεων 
της διακρατικής μαθησιακής κινητικότητας 
των ατόμων στον τομέα της γεωργικής και 

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου τους για την ΚΓΠ να 
χρησιμοποιούν ένα ορισμένο μερίδιο των 
πιστώσεων του ΕΓΤΑΑ για τη μόχλευση 
στήριξης και την αναβάθμιση των 
ολοκληρωμένων στρατηγικών έργων 
«Nature», όπως ορίζονται στον [κανονισμό 
LIFE] όταν συμμετέχουν κοινότητες 
γεωργών και για τη χρηματοδότηση 
δράσεων της διακρατικής μαθησιακής 
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αγροτικής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση 
σε νέους γεωργούς, σύμφωνα με τον 
[κανονισμό Erasmus].

κινητικότητας των ατόμων στον τομέα της 
γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης με 
ιδιαίτερη έμφαση σε νέους γεωργούς, 
σύμφωνα με τον [κανονισμό Erasmus], και 
στις γυναίκες της υπαίθρου.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1111

Τροπολογία 1111
Bert-Jan Ruissen
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο οι παρεμβάσεις για κάθε ειδικό 
στόχο που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 προορίζονται να 
συμβάλουν στον εγκάρσιο στόχο που 
ορίζεται στο άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο·

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1112

Τροπολογία 1112
Bert-Jan Ruissen
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο οι παρεμβάσεις για κάθε ειδικό 
στόχο που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 συμβάλλουν στην 
απλοποίηση για τους τελικούς 
δικαιούχους και μειώνουν τον διοικητικό 
φόρτο.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1113

Τροπολογία 1113
Bert-Jan Ruissen
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) περιγραφή της συνολικής 
συνεισφοράς στην απλούστευση και τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου για τους 
τελικούς δικαιούχους.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1114

Τροπολογία 1114
Bert-Jan Ruissen
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 86β
Με την επιφύλαξη των κατανομών του 
άρθρου 86 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν τουλάχιστον το 4 % της 
συνολικής συνεισφοράς στα στρατηγικά 
τους σχέδια για τους τύπους 
παρεμβάσεων που συμβάλλουν στον 
ειδικό στόχο «προσέλκυση και στήριξη 
νέων γεωργών».

Or. en


