
AM\1216052EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1142

Τροπολογία 1142
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
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX α α (νέο)
ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο Αντικείμενο
Κατώτατα/Ανώτατα 

ποσά σε EUR ή 
ποσοστά

Ενίσχυση για τη 
γεωργοπεριβαλλοντική 
βιωσιμότητα, μέτρα 
μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής και προσαρμογής σε 
αυτή, και άλλες δεσμεύσεις 
διαχείρισης

720(*) Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο 
για ετήσιες καλλιέργειες

900(*) Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο 
για ειδικές πολυετείς καλλιέργειες

540(*) Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο 
για άλλες χρήσεις γης

240(*) Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά μονάδα 
ζωικού κεφαλαίου («ΜΖΚ») για 
τοπικές γεωργικές φυλές ζώων που 
απειλούνται με εξαφάνιση

600 Ανώτατο ποσό ανά ΜΖΚ για 
δράσεις που προωθούν την καλή 
μεταχείριση των ζώων

Άρθρο 65

240(*) Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο 
για δράσεις που συνδέονται με 
δασικές, περιβαλλοντικές και 
κλιματικές υπηρεσίες και τη 
διατήρηση των δασών
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Ενίσχυση για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς

25 Ελάχιστο ποσό ανά εκτάριο ετησίως 
κατά μέσο όρο για την έκταση του 
δικαιούχου που λαμβάνει στήριξη

250(*) Μέγιστο ποσό ανά εκτάριο ετησίως

Άρθρο 66

450(*) Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο 
σε ορεινές περιοχές όπως ορίζονται 
στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.

Ενίσχυση για ειδικά ανά 
περιοχή μειονεκτήματα που 
απορρέουν από ορισμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις

500(*) Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο 
κατά την αρχική περίοδο, η οποία 
δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη

200(*) Μέγιστο ποσό ανά εκτάριο ετησίως

Άρθρο 67

50(**) Κατώτατο ετήσιο ποσό ανά εκτάριο 
για τις ενισχύσεις δυνάμει της 
οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα

Άρθρο 68 Ενίσχυση για επενδύσεις 55 % Ανώτατο ποσοστό του ποσού των 
επιλέξιμων δαπανών. Είναι δυνατή 
η υπέρβαση του ποσοστού αυτού 
σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 4.

Άρθρο 68α Ενίσχυση για επενδύσεις σε 
άρδευση

75 % Ανώτατο ποσοστό του ποσού των 
επιλέξιμων δαπανών

Άρθρο 69 Ενίσχυση για την εγκατάσταση 
νεαρών και νέων γεωργών και 
βιώσιμη σύσταση και ανάπτυξη 
αγροτικών επιχειρήσεων

100 000  Ανώτατο ποσό ανά δικαιούχο 

Άρθρο 69α Ενίσχυση για την εγκατάσταση 
ψηφιακών τεχνολογιών

70 % Ανώτατο ποσοστό του ποσού των 
επιλέξιμων δαπανών

Άρθρο 70 Ενίσχυση για εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων

70 % Ανώτατο ποσοστό του ποσού των 
επιλέξιμων δαπανών. 

Συνεργασία: Ενίσχυση για 
συστήματα ποιότητας όσον 
αφορά γεωργικά προϊόντα και 
τρόφιμα· 

3 000 Ανώτατο ετήσιο ποσό ανά 
εκμετάλλευση

70 % Ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών 
για δράσεις ενημέρωσης και 
προώθησης

Συνεργασία: Ενίσχυση για τη 
σύσταση ομάδων και 
οργανώσεων παραγωγών

10 % Ποσοστό της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο κατά τα 
πέντε πρώτα έτη μετά την 
αναγνώριση. Η ενίσχυση είναι 
φθίνουσα.

Άρθρο 71

100 000 Ανώτατο ετήσιο ποσό εν πάση 
περιπτώσει

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες

1 500 Ανώτατο ποσό ανά συμβουλήΆρθρο 72

200 000 Ανώτατο ποσό ανά τριετία για την 
κατάρτιση συμβούλων
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Ενίσχυση για άλλες υπηρεσίες 
ανταλλαγής γνώσεων και 
ενημέρωσης

100 % Ανώτατο ποσοστό του ποσού των 
επιλέξιμων δαπανών

(*) Τα ποσά αυτά μπορούν να προσαυξηθούν σε δεόντως τεκμηριωμένες περιπτώσεις, λαμβανομένων υπόψη ειδικών 
συνθηκών οι οποίες πρέπει να αιτιολογούνται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. 
(**) Τα ποσά αυτά μπορούν να μειωθούν σε δεόντως τεκμηριωμένες περιπτώσεις, λαμβανομένων υπόψη ειδικών 
συνθηκών οι οποίες πρέπει να αιτιολογούνται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.
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