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16.10.2020 A8-0200/1156

Τροπολογία 1156
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11 Αρχή και πεδίο εφαρμογής 11 Αρχή και πεδίο εφαρμογής

1. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα 
σύστημα επιβολής όρων βάσει του οποίου 
επιβάλλεται διοικητική κύρωση στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει του κεφαλαίου II του 
παρόντος τίτλου ή των ετήσιων 
πριμοδοτήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 65, 66 και 67 οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται με τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού 
δικαίου και τα πρότυπα καλής γεωργικής 
και περιβαλλοντικής κατάστασης των 
εκτάσεων που καθορίζονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και 
αφορούν τους ακόλουθους ειδικούς τομείς:

1. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα 
σύστημα επιβολής όρων που αντιστοιχεί 
στις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης 
του ενωσιακού δικαίου και τα πρότυπα 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης των εκτάσεων, όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ που 
καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ και αφορούν τους ακόλουθους 
ειδικούς τομείς:

α) κλίμα και το περιβάλλον· α) κλίμα και το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας 
των υδάτων, της διατήρησης του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας·

β) δημόσια υγεία και υγεία των ζώων 
και των φυτών·

β) δημόσια υγεία και υγεία των ζώων 
και των φυτών·

γ) καλές συνθήκες διαβίωσης των 
ζώων.

γ) καλές συνθήκες διαβίωσης των 
ζώων.

2. Οι κανόνες σχετικά με τις 
διοικητικές κυρώσεις που πρέπει να 
περιληφθούν στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις 

2. Οι κανόνες για ένα 
αποτελεσματικό σύστημα διοικητικών 
κυρώσεων που ορίζονται στον τίτλο IV 
του κεφαλαίου IV του κανονισμού (EE) 
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που ορίζονται στον τίτλο IV του 
κεφαλαίου IV του κανονισμού (EE) 
[οριζόντιος κανονισμός].

…/… [οριζόντιος κανονισμός] ισχύουν 
για όλους τους δικαιούχους των άμεσων 
ενισχύσεων δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ του 
παρόντος τίτλου ή των ετήσιων 
πριμοδοτήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 65, 66 και 67 όταν δεν σέβονται 
τους κανόνες αιρεσιμότητας που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου αυτού.

2α. Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 το οποίο 
αποσκοπεί στη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού σχετικά με 
προσωρινές παρεκκλίσεις από τους 
κανόνες αιρεσιμότητας όσον αφορά την 
επιβολή όρων κατά τις επιδημίες 
ασθενειών, τα δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα, τα καταστροφικά γεγονότα ή 
τις φυσικές καταστροφές·

3. Οι νομικές πράξεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ όσον 
αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης ισχύουν στην ισχύουσα 
έκδοση και, στην περίπτωση οδηγιών, 
όπως εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

3. Οι νομικές πράξεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ όσον 
αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης ισχύουν στην ισχύουσα 
έκδοση και, στην περίπτωση οδηγιών, 
όπως εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας 
ενότητας, ως «κανονιστική απαίτηση 
διαχείρισης» νοείται κάθε μεμονωμένη 
κανονιστική απαίτηση διαχείρισης 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης που 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ στο 
πλαίσιο μιας δεδομένης νομικής πράξης, η 
οποία διαφέρει επί της ουσίας από 
οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της ίδιας 
πράξης.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας 
ενότητας, ως «κανονιστική απαίτηση 
διαχείρισης» νοείται κάθε μεμονωμένη 
κανονιστική απαίτηση διαχείρισης 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης που 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ στο 
πλαίσιο μιας δεδομένης νομικής πράξης, η 
οποία διαφέρει επί της ουσίας από 
οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της ίδιας 
πράξης.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1157

Τροπολογία 1157
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25 Εφάπαξ ενίσχυση για τους 
μικροκαλλιεργητές

25 Απλουστευμένο καθεστώς για 
μικρούς γεωργούς

Τα κράτη μέλη μπορούν να ενισχύουν 
μικροκαλλιεργητές, όπως ορίζονται από 
τα κράτη μέλη, με ένα εφάπαξ ποσό, 
αντικαθιστώντας τις άμεσες ενισχύσεις του 
παρόντος τμήματος και του τμήματος 3 
του παρόντος κεφαλαίου. Η σχετική 
παρέμβαση θα συμπεριληφθεί από τα 
κράτη μέλη στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ ως προαιρετική για τους γεωργούς.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
απλουστευμένο καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές που ζητούν στήριξη 
μέχρι το ποσό των 1.250 EUR. Το εν λόγω 
καθεστώς μπορεί να συνίσταται σε ένα 
εφάπαξ ποσό, αντικαθιστώντας τις άμεσες 
ενισχύσεις του παρόντος τμήματος και του 
τμήματος 3 του παρόντος κεφαλαίου, ή σε 
ενίσχυση ανά εκτάριο, η οποία μπορεί να 
διαφοροποιείται ανά ομάδα περιοχών 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2. 
Η σχετική παρέμβαση θα συμπεριληφθεί 
από τα κράτη μέλη στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ ως προαιρετική για τους 
γεωργούς.

(1) Οι δικαιούχοι του απλουστευμένου 
καθεστώτος για τους μικροκαλλιεργητές 
μπορεί να θεωρηθούν ότι 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 8 και 9 
στοιχείο α) σχετικά με τα πρότυπα για 
την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ), όπως 
ορίζονται στο παράρτημα III του 
παρόντος κανονισμού.
(2) Οι γεωργοί που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο απλουστευμένο 
καθεστώς υποβάλλουν αίτηση, το 
αργότερο εντός προθεσμίας η οποία 
καθορίζεται από το κράτος μέλος, χωρίς 
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να θίγεται η δυνατότητα των κρατών 
μελών να περιλαμβάνουν αυτομάτως τους 
γεωργούς που πληρούν τις προϋποθέσεις 
και να τους αφήνουν το περιθώριο να 
αποσυρθούν εντός συγκεκριμένου 
χρονικού διαστήματος.
(3) Για τους γεωργούς που 
συμμετέχουν στο εν λόγω καθεστώς, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
απλουστευμένους ελέγχους επιβολής όρων 
και προϋποθέσεων, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 84 του οριζόντιου κανονισμού 
(ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός].
(4) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν κανόνες και υπηρεσίες για τη 
μείωση του διοικητικού κόστους, 
παρέχοντας στήριξη στους 
μικροκαλλιεργητές για να συνεργαστούν.
(5) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
μη χορηγείται κανένα πλεονέκτημα που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο σε 
γεωργούς που αποδεδειγμένα 
δημιούργησαν, κατόπιν της 1ης Ιουνίου 
2018, τεχνητές συνθήκες για να 
ωφεληθούν από τις ενισχύσεις υπέρ των 
μικροκαλλιεργητών.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1158

Τροπολογία 1158
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26 Συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη 
βιωσιμότητα·

26 Συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη 
βιωσιμότητα·

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για την 
βιωσιμότητα («στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος») υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και προσδιορίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για την 
βιωσιμότητα («στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος») υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και προσδιορίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ανακατανομή της στήριξης από 
μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τη μορφή 
ετήσιας αναδιανεμητικής ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους 
γεωργούς στο πλαίσιο της βασικής 
εισοδηματικής στήριξης στο άρθρο 17.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
δίκαιη ανακατανομή της στήριξης από 
μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τη μορφή 
ετήσιας αναδιανεμητικής ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στους ενεργούς 
γεωργούς στο πλαίσιο της βασικής 
εισοδηματικής στήριξης στο άρθρο 17. Η 
ενίσχυση αυτή μπορεί να χορηγηθεί είτε 
ανά επιλέξιμο εκτάριο ή ανά ενεργό 
γεωργό.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ένα 
ποσό ανά εκτάριο ή διαφορετικά ποσά για 
διαφορετικής κλίμακας εκτάρια, καθώς και 
τον ανώτατο αριθμό εκταρίων ανά γεωργό 
για τον οποίο θα καταβληθεί η ενίσχυση 
αναδιανεμητικού εισοδήματος.

3. Εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να 
χορηγήσουν τη στήριξη ανά επιλέξιμο 
εκτάριο, καθορίζουν ενίσχυση ισοδύναμη 
με ποσό ανά εκτάριο ή διαφορετικά ποσά 
για διαφορετικής κλίμακας εκτάρια. 
Μπορεί να διαφοροποιούν τα εν λόγω 
ποσά σύμφωνα με τα εδάφη που 
προσδιορίζονται δυνάμει του άρθρου 18 
παράγραφος 2. καθώς και τον ανώτατο 
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αριθμό εκταρίων ανά γεωργό για τον οποίο 
θα καταβληθεί η ενίσχυση 
αναδιανεμητικού εισοδήματος.

3α. Το ποσό της αναδιανεμητικής 
ενίσχυσης ανά εκτάριο δεν υπερβαίνει το 
65 % της βασικής εισοδηματικής 
στήριξης για τη βιωσιμότητα, σύμφωνα 
με τον μέσο εθνικό όρο ή τον μέσο όρο 
των εδαφών, πολλαπλασιαζόμενο επί τον 
αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων.
3β. Εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να 
χορηγήσουν τη στήριξη ανά ενεργό 
γεωργό, καθορίζουν ενίσχυση ίση με ποσό 
ανά ενεργό γεωργό. Το ποσό της 
αναδιανεμητικής ενίσχυσης ανά ενεργό 
γεωργό δεν υπερβαίνει το 65 % της 
βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη 
βιωσιμότητα, σύμφωνα με τον μέσο 
εθνικό όρο ή τον μέσο όρο των εδαφών, 
πολλαπλασιαζόμενο επί τον μέσο αριθμό 
των επιλέξιμων εκταρίων του κράτους 
μέλους ανά ενεργό γεωργό.

4. Το ποσό ανά εκτάριο που 
προβλέπεται για ένα δεδομένο έτος 
υποβολής αιτήσεων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο των 
άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν 
λόγω έτος.

4. Το ποσό ανά εκτάριο που 
προβλέπεται για ένα δεδομένο έτος 
υποβολής αιτήσεων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο των 
άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν 
λόγω έτος.

4α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
μην χορηγείται πλεονέκτημα, με βάση το 
παρόν κεφάλαιο, σε γεωργούς οι οποίοι 
αποδεδειγμένα διαιρούν την 
εκμετάλλευσή τους με μοναδικό σκοπό να 
εισπράξουν την αναδιανεμητική 
ενίσχυση. Αυτό ισχύει επίσης για 
γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις 
προήλθαν από τέτοια διαίρεση.

5. Ο εθνικός μέσος όρος των άμεσων 
ενισχύσεων ανά εκτάριο ορίζεται ως ο 
λόγος του εθνικού ανώτατου ορίου για 
άμεσες ενισχύσεις για το έτος υποβολής 
αιτήσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
IV, και των συνολικών προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων για τη βασική 
εισοδηματική στήριξη για το εν λόγω έτος, 
εκφρασμένος σε αριθμό εκταρίων.

5. Ο εθνικός μέσος όρος των άμεσων 
ενισχύσεων ανά εκτάριο ορίζεται ως ο 
λόγος του εθνικού ανώτατου ορίου για 
άμεσες ενισχύσεις για το έτος υποβολής 
αιτήσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
IV, και των συνολικών προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων για τη βασική 
εισοδηματική στήριξη για το εν λόγω έτος, 
εκφρασμένος σε αριθμό εκταρίων.
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16.10.2020 A8-0200/1159

Τροπολογία 1159
Jérémy Decerle, Martin Hlaváček
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 
«προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας 
και διευκόλυνσης της ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
αγροτικές περιοχές» που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και να 
διαθέσουν τουλάχιστον το 2% των 
κονδυλίων τους για άμεσες ενισχύσεις για 
τον εν λόγω στόχο σύμφωνα με το άρθρο 
86 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη δύναται 
να παρέχουν συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη στους νέους 
γεωργούς που εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση και οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
της βασικής ενίσχυσης εισοδήματος που 
προβλέπεται άρθρο 17.

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
να προσελκύσουν γεωργούς νεαρής 
ηλικίας σύμφωνα με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) και να διαθέσουν τουλάχιστον 
το 4% των κονδυλίων τους για άμεσες 
ενισχύσεις για τον εν λόγω στόχο σύμφωνα 
με το άρθρο 86 παράγραφος 4, τα κράτη 
μέλη δύναται να παρέχουν 
συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη 
στους νέους γεωργούς που εγκαθίσταται 
για πρώτη φορά σε γεωργική 
εκμετάλλευση ως επικεφαλής της 
εκμετάλλευσης και οι οποίοι δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο της βασικής 
ενίσχυσης εισοδήματος που προβλέπεται 
άρθρο 17.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1160

Τροπολογία 1160
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στην περίπτωση νομικού 
προσώπου, ή ομάδας φυσικών ή νομικών 
προσώπων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν τη μείωση 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.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1161

Τροπολογία 1161
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27 Συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη των νέων γεωργών·

27 Συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη των νέων γεωργών·

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέψουν συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη για τους νέους 
γεωργούς υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέψουν συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη για τους νέους 
γεωργούς, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα 
με τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 
1 στοιχείο δ), υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 
«προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας 
και διευκόλυνσης της ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
αγροτικές περιοχές» που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και να 
διαθέσουν τουλάχιστον το 2% των 
κονδυλίων τους για άμεσες ενισχύσεις για 
τον εν λόγω στόχο σύμφωνα με το άρθρο 
86 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη δύναται 
να παρέχουν συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη στους νέους 
γεωργούς που εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση και οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
της βασικής ενίσχυσης εισοδήματος που 
προβλέπεται άρθρο 17.

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
να προσελκύσουν γεωργούς νεαρής 
ηλικίας σύμφωνα με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) και να διαθέσουν τουλάχιστον 
το 2% των κονδυλίων τους για άμεσες 
ενισχύσεις για τον εν λόγω στόχο σύμφωνα 
με το άρθρο 86 παράγραφος 4, τα κράτη 
μέλη δύναται να παρέχουν 
συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη 
στους νέους γεωργούς που εγκαθίσταται 
για πρώτη φορά σε γεωργική 
εκμετάλλευση ως επικεφαλής της 
εκμετάλλευσης και οι οποίοι δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο της βασικής 
ενίσχυσης εισοδήματος που προβλέπεται 
άρθρο 17.

3. Η συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη των νέων γεωργών λαμβάνει τη 

3. Η συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη των νέων γεωργών χορηγείται για 
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μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο.

μέγιστο διάστημα επτά ετών, το οποίο 
αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης ενίσχυσης για νεαρούς 
γεωργούς, και λαμβάνει τη μορφή είτε 
εφάπαξ πληρωμής ανά ενεργό γεωργό ή 
ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο. Στην εν λόγω 
περίπτωση μπορεί να υπολογίζεται σε 
εθνικό επίπεδο ή σύμφωνα με τις 
περιοχές που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2.
3α. Οι νέοι γεωργοί που έλαβαν κατά 
το τελευταίο έτος εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 τη 
στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 50 
του ιδίου κανονισμού μπορούν να λάβουν 
τη στήριξη που αναφέρεται στο παρόν 
άρθρο για τη μέγιστη συνολική περίοδο 
που αναφέρεται στην προηγούμενη 
παράγραφο.
3β. Κατά περίπτωση, η ενίσχυση θα 
πρέπει να χορηγείται για έναν αριθμό 
εκταρίων που δεν υπερβαίνει το μέσο 
μέγεθος των εκμεταλλεύσεων σε εθνικό 
επίπεδο ή σύμφωνα με τα εδάφη που 
ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.
3γ. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ειδικές 
διατάξεις για νέους γεωργούς που 
ανήκουν σε ομάδες γεωργών, οργανώσεις 
παραγωγών ή συνεταιρισμούς ούτως 
ώστε να διατηρούν το δικαίωμα στη 
στήριξη που προβλέπεται στο παρόν 
άρθρο κατά την ένταξή τους στις εν λόγω 
οντότητες.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1162

Τροπολογία 1162
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι παρεμβάσεις των κρατών μελών 
θα βοηθήσουν τους τομείς και τις 
παραγωγές που υποστηρίζονται, ή 
συγκεκριμένες μορφές γεωργίας που 
απαριθμούνται στο άρθρο 30, να 
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που βιώνουν 
βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά, 
τη βιωσιμότητά ή την ποιότητά τους.

2. Οι παρεμβάσεις των κρατών μελών 
θα βοηθήσουν τους τομείς και τις 
παραγωγές που υποστηρίζονται, ή 
συγκεκριμένες μορφές γεωργίας που 
απαριθμούνται στο άρθρο 30, να 
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που βιώνουν 
βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά, 
τη βιωσιμότητά ή την ποιότητά τους. Κατά 
παρέκκλιση από την προηγούμενη 
πρόταση, τα κράτη μέλη μπορούν να 
στηρίζουν τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
και τα ψυχανθή, όπως απαριθμούνται στο 
άρθρο 30, για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή 
της ποιότητάς τους.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1163

Τροπολογία 1163
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στην περίπτωση νομικού 
προσώπου, ή ομάδας φυσικών ή νομικών 
προσώπων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν τη μείωση 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.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1164

Τροπολογία 1164
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46α
Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
χορηγείται στα κράτη μέλη προκειμένου 
να χρησιμοποιηθούν για τη 
χρηματοδότηση των παρεμβάσεων των 
αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών 
οργανώσεων στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών στο εν λόγω κράτος 
μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) οι δραστηριότητες των 
αναγνωρισμένων διεπεγγελματικών 
οργανώσεων περιλαμβάνουν δύο ή 
περισσότερες παρεμβάσεις που 
συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στα στοιχεία γ), δ), ε), η) και 
θ) του άρθροθ 421·
β) το κράτος μέλος καθορίζει τις 
παρεμβάσεις αυτές που μπορούν να 
εφαρμοστούν από την αναγνωρισμένη 
διεπαγγελματική οργάνωση στο 
στρατηγικό του σχέδιο της ΚΓΠ. 2. Το 
ποσό της ενωσιακής χρηματοδοτικής 
συνδρομής που χορηγείται στο κράτος 
μέλος υπολογίζεται ως ποσό που 
βασίζεται στη συνολική παραγωγή 
οπωροκηπευτικών στο εν λόγω κράτος 
μέλος και υπολογίζεται ως 1/8 % 
(0,125 %) της συνολικής ετήσιας 
παραγωγής οπωροκηπευτικών στο εν 
λόγω κράτος μέλος, με μέγιστο ετήσιο 
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ποσό 6 εκατ. EUR ανά κράτος μέλος.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1165

Τροπολογία 1165
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

64 Τύποι παρεμβάσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη

64 Τύποι παρεμβάσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο 
παρόν κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο 
παρόν κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

α) περιβαλλοντικές, κλιματικές και 
άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης·

α) αγροπεριβαλλοντικές, κλιματικές 
και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης·

β) φυσικοί ή άλλοι περιορισμούς ανά 
περιοχή·

β) φυσικοί ή άλλοι περιορισμούς ανά 
περιοχή·

γ) Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις·

γ) Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις·

δ) επενδύσεις· δ) επενδύσεις·

ε) εγκατάσταση νέων γεωργών και 
σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων·

ε) εγκατάσταση νέων γεωργών, 
νεοεισερχόμενων γεωργών και σύσταση 
και ανάπτυξη βιώσιμων αγροτικών 
επιχειρήσεων·

ε α) τις γυναίκες στις αγροτικές 
περιοχές·

στ) εργαλεία διαχείρισης κινδύνων· στ) εργαλεία διαχείρισης κινδύνων·

ζ) συνεργασία· ζ) συνεργασία·

η) ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών.

η) ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών.

η a) εγκατάσταση ψηφιακών 
τεχνολογιών.

Or. en
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