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Τροπολογία 1126
Peter Jahr
εξ ονόματος της Ομάδας EPP

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 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15 Μείωση ενισχύσεων 15 Μείωση ενισχύσεων

1. Τα κράτη μέλη μειώνουν το ποσό 
των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται 
σε έναν γεωργό, σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο για ένα δεδομένο ημερολογιακό 
έτος που υπερβαίνει τα 60 000 EUR ως 
εξής:

1. Τα κράτη μέλη μειώνουν το ποσό 
των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται 
σε έναν γεωργό, σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο για ένα δεδομένο ημερολογιακό 
έτος όταν το ποσό αυτό υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο των 100 000 EUR.

α) κατά τουλάχιστον 5 % για το 
τμήμα μεταξύ 60 000 EUR και 
75 000 EUR·
β) κατά τουλάχιστον 50 % για το 
τμήμα μεταξύ 75 000 EUR και 90 
000 EUR·
γ) κατά τουλάχιστον 75 % για το 
τμήμα μεταξύ 90 000 EUR και 
100 000 EUR·
δ) κατά 100 % για το ποσό που 
υπερβαίνει τα 100 000 EUR.
Πριν από την εφαρμογή της παραγράφου 
1, τα κράτη μέλη θα αφαιρούν, εντός ενός 
δεδομένου ημερολογιακού έτους, από το 
ποσό των άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγούνται σε έναν γεωργό σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο:

Πριν από την εφαρμογή της παραγράφου 
1, τα κράτη μέλη δύνανται να αφαιρούν, 
εντός ενός δεδομένου ημερολογιακού 
έτους, από το ποσό των άμεσων 
ενισχύσεων που χορηγούνται σε έναν 
γεωργό σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο:

α) τους μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα που δηλώνει ο 
γεωργός, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων και των κοινωνικών εισφορών που 

α) το 50% των μισθών που 
συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα 
που δηλώνει ο γεωργός, 
συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των 
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συνδέονται με την απασχόληση· και κοινωνικών εισφορών που συνδέονται με 
την απασχόληση· και

β) το ισοδύναμο κόστος της 
κανονικής και μη αμειβόμενης εργασίας 
που συνδέεται με γεωργική 
δραστηριότητα που ασκείται από άτομα 
που εργάζονται στο συγκεκριμένο 
αγρόκτημα και τα οποία δεν λαμβάνουν 
μισθό ή λαμβάνουν λιγότερη αμοιβή από 
το κανονικά καταβαλλόμενο ποσό για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά 
ανταμείβονται μέσω του οικονομικού 
αποτελέσματος της γεωργικής 
δραστηριότητας.

β α) τις άμεσες ενισχύσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 27 και 28·

Για τον υπολογισμό των ποσών που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους μέσους 
τυπικούς μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική δραστηριότητα σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενο 
με τον αριθμό των ετήσιων μονάδων 
εργασίας που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος 
γεωργός.

Για τον υπολογισμό των ποσών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α), τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν τις πραγματικές 
μισθολογικές δαπάνες ή τους μέσους 
τυπικούς μισθούς που συνδέονται με 
γεωργική ή άλλη συναφή δραστηριότητα 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των 
ετήσιων μονάδων εργασίας που δηλώνει ο 
ενδιαφερόμενος γεωργός. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν δείκτες για τις 
πάγιες μισθολογικές δαπάνες που 
σχετίζονται με τους διάφορους τύπους 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή δεδομένα 
αναφοράς για τη δημιουργία 
απασχόλησης ανά τύπο εκμετάλλευσης.
2 a. α) Η Επιτροπή συλλέγει 
πληροφορίες σχετικά με όλες τις 
επιδοτήσεις που λαμβάνονται από τον 
πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ 
και συγκεντρώνει το συνολικό ποσό που 
λαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο είτε άμεσα 
μέσω άμεσων ενισχύσεων είτε έμμεσα ως 
πραγματικός δικαιούχος νομικών 
προσώπων που είναι δικαιούχοι 
ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ (άμεσες 
ενισχύσεις και ενισχύσεις από την 
αγροτική ανάπτυξη).
Η Επιτροπή παρακολουθεί σε 
πραγματικό χρόνο και διακόπτει τις 
ενισχύσεις που υπερβαίνουν συνολικά:
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- τα 500 000 EUR για άμεσες ενισχύσεις 
στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα·
- τα 1 000 000 EUR για επενδύσεις στο 
πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα·
Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου 
ορίου, η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά. 
Η Επιτροπή αξιολογεί κατά περίπτωση 
κατά πόσον μπορεί να χορηγηθεί 
εξαίρεση σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις. Η Επιτροπή αναπτύσσει 
σαφώς καθορισμένα, αντικειμενικά 
κριτήρια, τα οποία δημοσιεύονται υπό 
μορφή κατευθυντήριων γραμμών προς τις 
αρχές των κρατών μελών χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση· Οι 
ενισχύσεις για έργα προς όφελος του 
ευρέος πληθυσμού, τα οποία 
υλοποιούνται από περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, δήμους ή πόλεις, θα 
πρέπει να εξαιρούνται από τα εν λόγω 
ανώτατα όρια.
β) Η Επιτροπή θεσπίζει σύστημα 
πληροφόρησης και παρακολούθησης σε 
πραγματικό χρόνο προσαρμόζοντας και 
επεκτείνοντας το σύστημα ARACHNE ή 
άλλα κατάλληλα εργαλεία ΤΠ. Ως 
προϋπόθεση για τη λήψη κονδυλίων 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται να εισάγουν 
όλα τα σχετικά δεδομένα (όπως, για 
παράδειγμα, το έργο, οι ενισχύσεις, το 
νομικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο, οι 
πραγματικοί δικαιούχοι κ.λπ.) στο 
σύστημα αυτό σε πραγματικό χρόνο. Η 
Επιτροπή χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα 
πληροφόρησης και παρακολούθησης σε 
πραγματικό χρόνο για να παρέχει ακριβή 
εικόνα της διανομής και δίκαιης 
κατανομής των κονδυλίων της ΕΕ και για 
να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί 
και να συγκεντρώνει τα χρηματοδοτικά 
μέσα που διανέμονται.

Το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης των 
ενισχύσεων πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά κύριο λόγο για να συμβάλει στη 
χρηματοδότηση της συμπληρωματικής 
αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης 
για τη βιωσιμότητα και στη συνέχεια 

Το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης των 
ενισχύσεων πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά προτεραιότητα για τη 
χρηματοδότηση της συμπληρωματικής 
αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης 
για τη βιωσιμότητα και στη συνέχεια 
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άλλων παρεμβάσεων που εμπίπτουν στις 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

άλλων παρεμβάσεων που εμπίπτουν στις 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του 
προϊόντος για τη χρηματοδότηση τύπων 
παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, 
όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο IV με 
μεταφορά. Η μεταφορά αυτή στο ΕΓΤΑΑ 
αποτελεί μέρος των δημοσιονομικών 
πινάκων του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και μπορεί να αναθεωρηθεί το 2023 
σύμφωνα με το άρθρο 90. Δεν υπόκειται 
στα ανώτατα όρια για τις μεταφορές 
χρηματικών ποσών από το ΕΓΤΕ στο 
ΕΓΤΑΑ που έχουν συσταθεί βάσει του 
άρθρου 90.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του 
προϊόντος για τη χρηματοδότηση τύπων 
παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, 
όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο IV με 
μεταφορά. Η μεταφορά αυτή στο ΕΓΤΑΑ 
αποτελεί μέρος των δημοσιονομικών 
πινάκων του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ και μπορεί να αναθεωρηθεί το 2024 
σύμφωνα με το άρθρο 90.

3 α. Στην περίπτωση νομικού 
προσώπου, ή ομάδας φυσικών ή νομικών 
προσώπων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν τη μείωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στο επίπεδο των 
μελών των εν λόγω νομικών προσώπων ή 
ομάδων όπου η εθνική νομοθεσία 
προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεμονωμένων μελών συγκρίσιμα με 
εκείνα μεμονωμένων γεωργών με την 
ιδιότητα διαχειριστή εκμετάλλευσης, 
ιδίως όσον αφορά το οικονομικό, 
κοινωνικό και φορολογικό επίπεδό τους, 
εφόσον έχουν συνεισφέρει στην ενίσχυση 
των γεωργικών δομών των εν λόγω 
νομικών προσώπων ή ομάδων.
3 β. Όταν ένα κράτος μέλος χορηγεί 
μια συμπληρωματική αναδιανεμητική 
εισοδηματική στήριξη στους γεωργούς 
δυνάμει του άρθρου 26 και χρησιμοποιεί 
για τον σκοπό αυτό τουλάχιστον 12% της 
χρηματοδοτικής του κατανομής για τις 
άμεσες ενισχύσεις όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IV, μπορεί να αποφασίσει να 
μην εφαρμόσει το παρόν άρθρο.
3 γ. Δεν χορηγείται κανένα 
πλεονέκτημα που συνίσταται στην 
αποφυγή της μείωσης των ενισχύσεων σε 
γεωργούς οι οποίοι αποδεδειγμένα 
δημιούργησαν τεχνητές συνθήκες για να 
αποφύγουν τις επενέργειες του παρόντος 
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άρθρου.
4. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία 
να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 138, που 
συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με 
κανόνες που θεσπίζουν εναρμονισμένη 
βάση υπολογισμού για τη μείωση των 
πληρωμών που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθή κατανομή των 
κονδυλίων στους δικαιούχους.

Or. en


