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16.10.2020 A8-0200/1166

Τροπολογία 1166
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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 66 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φυσικοί ή άλλοι περιορισμοί ανά περιοχή Φυσικοί ή άλλοι περιορισμοί ανά περιοχή

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς 
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 αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
ορεινών περιοχών και νησιωτικών 
περιφερειών, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν στην 
επίτευξη των συναφών ειδικών στόχων 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1.

2. Οι εν λόγω ενισχύσεις χορηγούνται 
σε πραγματικούς γεωργούς όσον αφορά 
τις περιοχές που καθορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013.

2. Οι εν λόγω ενισχύσεις χορηγούνται 
σε ενεργούς γεωργούς όσον αφορά τις 
περιοχές που καθορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013, καθώς και τις περιοχές που 
επλήγησαν από τον πόλεμο στη 
Δημοκρατία της Κροατίας.

2α. 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, 
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κοινωνικό και φορολογικό επίπεδό τους, 
εφόσον έχουν συνεισφέρει στην ενίσχυση 
των γεωργικών δομών των εν λόγω 
νομικών προσώπων ή ομάδων.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τους φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς για τη 
συγκεκριμένη περιοχή.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τους φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς για τη 
συγκεκριμένη περιοχή.

4. Οι πρόσθετες δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 υπολογίζονται για 
φυσικούς ή άλλους περιορισμούς ανά 
περιοχή, σε σύγκριση με τις περιοχές που 
δεν επηρεάζονται από φυσικούς ή άλλους 
περιορισμούς ανά περιοχή.

4. Οι πρόσθετες δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 υπολογίζονται για 
φυσικούς ή άλλους περιορισμούς ανά 
περιοχή, σε σύγκριση με τις περιοχές που 
δεν επηρεάζονται από φυσικούς ή άλλους 
περιορισμούς ανά περιοχή.
Το χρηματικό ποσό των ενισχύσεων 
μπορεί να τροποποιηθεί με γνώμονα τη 
σοβαρότητα των περιορισμών που 
επηρεάζουν τις γεωργικές 
δραστηριότητες των διαφόρων 
συστημάτων παραγωγής.
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν 
ένα ελάχιστο όριο πληρωμών κάτω από 
το οποίο δεν χορηγείται στήριξη.
Στις χορηγούμενες ενισχύσεις μπορούν 
επίσης να λαμβάνονται υπόψη, κατά 
περίπτωση, κοινωνικοοικονομικά και 
περιβαλλοντικά κριτήρια.

5. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως 
ανά εκτάριο έκτασης.

5. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως 
ανά εκτάριο έκτασης.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1167

Τροπολογία 1167
Jérémy Decerle, Martin Hlaváček
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη και τη 
διατήρηση της καλής κατάστασης των 
υδατικών συστημάτων για λόγους 
σχετικούς με την ποσότητα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγία 
2000/60/ΕΚ, εκτός εάν είναι συμβατές με 
την αρχή που ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 7 της οδηγία 2000/60/ΕΚ ή 
εάν μια εκ των προτέρων περιβαλλοντική 
ανάλυση δείξει ότι θα υπάρξει καθαρή 
μείωση του νερού που χρησιμοποιείται 
για άρδευση στην εν λόγω λεκάνη 
απορροής και δεν θα υπάρξουν 
σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την επένδυση.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1168

Τροπολογία 1168
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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 69 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69β
Εγκατάσταση ψηφιακών τεχνολογιών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 68 του 
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν στήριξη για την 
εγκατάσταση ψηφιακών τεχνολογιών σε 
αγροτικές περιοχές υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
λεπτομερέστερα στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ, με γνώμονα να 
συμβάλουν στην επίτευξη του εγκάρσιου 
στόχου που τίθεται στο άρθρο 5 και των 
ειδικών στόχων που τίθενται στο άρθρο 
6.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
στήριξη στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, για να συμβάλουν στην 
εγκατάσταση ψηφιακών τεχνολογιών, με 
στόχο να στηρίξουν, μεταξύ άλλων, τη 
γεωργία ακριβείας, την αγροτική 
επιχείρηση των «έξυπνων χωριών», 
καθώς και την ανάπτυξη υποδομών ΤΠΕ 
σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.
3. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη στήριξη 
για την εγκατάσταση ψηφιακών 
τεχνολογιών στο ανώτατο ποσοστό του 
30% των επιλέξιμων δαπανών..

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1169

Τροπολογία 1169
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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 69 – τίτλος

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 δύνανται να 
χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών ή την ενσωμάτωσή τους σε 
υφιστάμενες επιχειρήσεις γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, για τους 
νεοεισερχόμενους γεωργούς και τη 
σύσταση και ανάπτυξη 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. Για την παροχή 
στήριξης δυνάμει του παρόντος άρθρου 
απαιτείται υποβολή 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 τύπου παρεμβάσεων 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 νέων γεωργών 
που πληρούν τους όρους που 
περιλαμβάνονται στον ορισμό του άρθρου 
4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·

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

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, 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. 
Αυτές οι διατάξεις πρέπει να 
διαφυλάσσουν την αρχή της 
αναλογικότητας και να καθορίζουν τη 
συμμετοχή των νεαρών και 
νεοεισερχόμενων γεωργών σε αυτή τη 
βάση.

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 
των 100.000 ευρώ και μπορεί να 
συνδυαστεί με χρηματοπιστωτικά μέσα.

4α. Η στήριξη που χορηγείται δυνάμει 
του παρόντος άρθρου μπορεί να 
καταβληθεί σε δόσεις.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1170

Τροπολογία 1170
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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 71 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεργασία Συνεργασία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για τη συνεργασία υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ για την προετοιμασία 
και την υλοποίηση έργων επιχειρησιακών 
ομάδων της ευρωπαϊκής σύμπραξης 
καινοτομίας για τη γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 114 καθώς και για 
την τοπική ανάπτυξη που 
πραγματοποιείται από τοπικούς φορείς στο 
πλαίσιο του προγράμματος LEADER, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του 
κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], και για την 
προώθηση συστημάτων ποιότητας, 
οργανώσεων παραγωγών ή ομάδων 
παραγωγών ή άλλων μορφών συνεργασίας.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για τη συνεργασία υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ για την προετοιμασία 
και την υλοποίηση έργων επιχειρησιακών 
ομάδων της ευρωπαϊκής σύμπραξης 
καινοτομίας για τη γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 114 καθώς και για 
την τοπική ανάπτυξη που 
πραγματοποιείται από τοπικούς φορείς στο 
πλαίσιο του προγράμματος LEADER, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του 
κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], και για την 
προώθηση συστημάτων ποιότητας, 
οργανώσεων παραγωγών ή ομάδων 
παραγωγών, ή άλλων μορφών 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων των οποίων τα προϊόντα 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1151/2012.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρέμβασης για την προώθηση 
μορφών συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον 
δύο οντοτήτων που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρέμβασης για την προώθηση 
μορφών συνεργασίας και τη διατήρηση 
των ήδη υφιστάμενων μεταξύ 
τουλάχιστον δύο οντοτήτων, εκ των 
οποίων τουλάχιστον η μία ασχολείται με 
τη γεωργική παραγωγή και που 
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συμβάλλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6.

2α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγούν στήριξη από το ΕΓΤΑΑ σε 
τοπικές ομάδες δράσης που υλοποιούν 
τουλάχιστον μία στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης η οποία συμβάλλει στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καλύπτουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα έξοδα που συνδέονται με 
όλες τις πτυχές της συνεργασίας.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καλύπτουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα έξοδα που συνδέονται με 
όλες τις πτυχές της συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 
πιστοποίησης που σχετίζονται με τη 
συμμετοχή σε ένα σύστημα ποιότητας της 
Ένωσης.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν την ενίσχυση ως συνολικό ποσό 
που καλύπτει το κόστος συνεργασίας και 
το κόστος των υλοποιούμενων έργων και 
δράσεων ή μπορούν να καλύπτουν μόνο το 
κόστος της συνεργασίας και να 
χρησιμοποιούν κεφάλαια από άλλα μέσα 
παρέμβασης για την υλοποίηση των έργων.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν την ενίσχυση ως συνολικό ποσό 
που καλύπτει το κόστος συνεργασίας και 
το κόστος των υλοποιούμενων έργων και 
δράσεων ή μπορούν να καλύπτουν μόνο το 
κόστος της συνεργασίας και να 
χρησιμοποιούν κεφάλαια από άλλα μέσα 
παρέμβασης για την υλοποίηση των έργων.
Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση των 
συστημάτων ποιότητας, των οργανώσεων 
παραγωγών ή των ομάδων παραγωγών ή 
άλλων μορφών συνεργασίας.

5. Όταν η στήριξη καταβάλλεται ως 
συνολικό ποσό, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε να τηρούνται οι κανόνες και οι 
απαιτήσεις της Ένωσης που αφορούν 
παρόμοιες δράσεις που καλύπτονται από 
άλλα είδη παρεμβάσεων. Η παρούσα 
παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ].

5. Όταν η στήριξη καταβάλλεται ως 
συνολικό ποσό, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε να τηρούνται οι κανόνες και οι 
απαιτήσεις της Ένωσης που αφορούν 
παρόμοιες δράσεις που καλύπτονται από 
άλλα είδη παρεμβάσεων. Η παρούσα 
παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ].

6. Τα κράτη μέλη δεν υποστηρίζουν, 
μέσω αυτού του τύπου παρεμβάσεων, τη 

6. Τα κράτη μέλη δεν υποστηρίζουν, 
μέσω αυτού του τύπου παρεμβάσεων, τη 
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συνεργασία αποκλειστικά φορέων έρευνας. συνεργασία αποκλειστικά φορέων έρευνας.

7. Σε περίπτωση συνεργασίας στο 
πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο 
στους γεωργούς που έχουν συμπληρώσει 
την ηλικία συνταξιοδότησης, όπως ορίζει η 
εθνική νομοθεσία.

7. Σε περίπτωση συνεργασίας στο 
πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και με σκοπό 
την ενίσχυση της ανανέωσης μεταξύ των 
γενεών σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, τα κράτη μέλη μπορούν 
να χορηγούν στήριξη μόνο στους γεωργούς 
στους οποίους απομένουν έως και πέντε 
έτη κατ’ ανώτατο όριο για να 
συμπληρώσουν την ηλικία 
συνταξιοδότησης, όπως ορίζει η εθνική 
νομοθεσία.

8. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
στήριξη σε επτά έτη, κατ' ανώτατο όριο, 
εκτός από τις δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις συλλογικών δράσεων για το 
περιβάλλον και το κλίμα για την επίτευξη 
των ειδικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφο 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ).

8. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
στήριξη σε επτά έτη, κατ' ανώτατο όριο, 
εκτός από τις δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις συλλογικών δράσεων για το 
περιβάλλον και το κλίμα για την επίτευξη 
των ειδικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφο 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ).

8α. Οι ομάδες τοπικής δράσης 
μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή 
προκαταβολής από τον αρμόδιο 
οργανισμό πληρωμών εάν η δυνατότητα 
αυτή προβλέπεται στο στρατηγικό σχέδιο. 
Το ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 50 % της δημόσιας 
ενίσχυσης σε σχέση με τις δαπάνες 
λειτουργίας και εμψύχωσης.
8β. Η στήριξη σε συστήματα 
ποιότητας γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων 
δράσεων ενημέρωσης και προώθησης, 
καθώς και η παροχή ενίσχυσης για τη 
σύσταση ομάδων και οργανώσεων 
παραγωγών περιορίζονται στο ανώτατο 
ποσό που ορίζεται στο παράρτημα ΙΧβ.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1171

Τροπολογία 1171
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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 72 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την ανταλλαγή 
γνώσεων και πληροφοριών για τις 
γεωργικές, δασικές και αγροτικές 
επιχειρήσεις, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την ανταλλαγή 
γνώσεων και πληροφοριών σε ατομική ή 
συλλογική βάση, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ για τη γεωργία, τη δασοκομία, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αγροδασοκομίας, την περιβαλλοντική και 
κλιματική προστασία, τις αγροτικές 
επιχειρήσεις, τα «έξυπνα χωριά» και τις 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

2. Στο πλαίσιο αυτού του είδους 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καλύπτουν οποιαδήποτε σχετική δράση για 
την προώθηση της καινοτομίας, την 
πρόσβαση στην κατάρτιση και την παροχή 
συμβουλών και την ανταλλαγή και τη 
διάδοση γνώσεων και πληροφοριών που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

2. Στο πλαίσιο αυτού του είδους 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη και η 
Ένωση μπορούν να καλύπτουν 
οποιαδήποτε σχετική δράση για την 
προώθηση της καινοτομίας, την πρόσβαση 
στην κατάρτιση και την παροχή 
συμβουλών, την κατάρτιση σχεδίων και 
μελετών και την ανταλλαγή και τη 
διάδοση γνώσεων και πληροφοριών που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη μέγιστη 
στήριξη στο 75 % των επιλέξιμων 
δαπανών.

Τα κράτη μέλη δύνανται α περιορίζουν τη 
μέγιστη στήριξη στο 75% των επιλέξιμων 
δαπανών.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
στην περίπτωση σύστασης υπηρεσιών 
παροχής συμβουλών σε γεωργικές 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
στην περίπτωση σύστασης υπηρεσιών 
παροχής συμβουλών σε γεωργικές 
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εκμεταλλεύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν 
να χορηγούν στήριξη που δεν θα 
υπερβαίνει το πάγιο ποσό των 200.000 
ευρώ.

εκμεταλλεύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν 
να χορηγούν στήριξη σε μορφή πάγιου 
ποσού 200.000 ευρώ.

4. Κατά παρέκκλιση της 
παραγράφου 3, στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και σε άλλες δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εφαρμόζουν υψηλότερο 
ποσοστό ή μεγαλύτερο ποσό από εκείνο 
που ορίζεται στην εν λόγω παράγραφο για 
την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6.
5. Στην περίπτωση στήριξης της 
σύστασης υπηρεσιών παροχής συμβουλών 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε η στήριξη να είναι 
περιορισμένη χρονικά.

5. Στην περίπτωση στήριξης της 
σύστασης υπηρεσιών παροχής συμβουλών 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε η στήριξη να είναι 
περιορισμένη χρονικά.

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο 
αυτού του είδους παρέμβασης να 
βασίζονται και να συνάδουν με την 
περιγραφή του συστήματος AKIS που 
προβλέπεται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 102 στοιχείο 
α) σημείο i).

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο 
αυτού του είδους παρέμβασης να 
βασίζονται και να συνάδουν με την 
περιγραφή του συστήματος AKIS που 
προβλέπεται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 102 στοιχείο 
α) σημείο i).

6α. Η στήριξη βάσει του παρόντος 
άρθρου δεν περιλαμβάνει μαθήματα ή 
κατάρτιση, τα οποία αποτελούν μέρος 
θεσμοθετημένων κανονικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή 
συστημάτων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας 
ή ανώτερης εκπαίδευσης.
6β. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 
πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες 
ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του 
προσωπικού και επιμόρφωση για την 
εκτέλεση του εν λόγω καθήκοντος.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1172

Τροπολογία 1172
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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 72 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 72β
Μέτρα για την ισότητα των φύλων στην 

ύπαιθρο
1. Τα κράτη μέλη [δύνανται να] εγκρίνουν 
ειδικές δράσεις που εστιάζουν στην 
προώθηση της ενισχυμένης συμμετοχής 
των γυναικών στην αγροτική οικονομία 
μέσω παρεμβάσεων που συνάδουν με τον 
παρόντα κανονισμό και αποσκοπούν να 
συνεισφέρουν στους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν, στο πλαίσιο 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ, να χορηγούν ενισχύσεις για την 
προώθηση της συμμετοχής των 
γυναικών, μεταξύ άλλων, σε δράσεις για 
τη μετάδοση γνώσεων και ενημερωτικές 
δράσεις, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε 
επενδύσεις σε υλικούς πόρους, στη 
σύσταση και ανάπτυξη γεωργικών 
επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, στην 
εγκατάσταση ψηφιακών τεχνολογιών και 
στη συνεργασία.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1173

Τροπολογία 1173
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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 73 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Δεν μπορούν να επιλεγούν για τη 
χορήγηση στήριξης οι δραστηριότητες που 
έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν εφαρμοστεί 
πλήρως πριν υποβληθεί στη διαχειριστική 
αρχή η αίτηση χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, ανεξάρτητα από το εάν έχουν 
πραγματοποιηθεί όλες οι σχετικές 
ενισχύσεις.

5. Δεν μπορούν να επιλεγούν για τη 
χορήγηση στήριξης οι δραστηριότητες που 
έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν εφαρμοστεί 
πλήρως πριν υποβληθεί στη διαχειριστική 
αρχή η αίτηση χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, ανεξάρτητα από το εάν έχουν 
πραγματοποιηθεί όλες οι σχετικές 
ενισχύσεις.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, 
οι ενέργειες που σχετίζονται με την 
πρώιμη διατήρηση φυτωρίων και τη 
διατήρηση φυτειών νεαρών φυτών, για 
σκοπούς οικολογίας, προστασίας και 
ψυχαγωγίας μπορούν να επιλεγούν για 
στήριξη σε περίπτωση όπου είχαν 
ολοκληρωθεί υλικά πριν από την υποβολή 
της αίτησης χρηματοδότησης σε αρχή.
Οι εν λόγω ενέργειες δεν απαιτείται να ή 
δεν θεωρείται ότι λειτουργούν ως 
κίνητρο, εάν:
i) θεσπίζει δικαίωμα ενίσχυσης βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων και χωρίς 
περαιτέρω άσκηση διακριτικής ευχέρειας 
από το κράτος μέλος· ένας όρος για τη 
χορήγηση της ενίσχυσης είναι να μην έχει 
εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός 
του συστήματος ενίσχυσης
ii) το σύστημα ενίσχυσης έχει εγκριθεί και 
έχει τεθεί σε ισχύ πριν προκύψουν οι 
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επιλέξιμες δαπάνες για τον δικαιούχο·
iii) το σύστημα ενίσχυσης καλύπτει μόνο 
τις τοποθεσίες εκείνες όπου έχει 
διαπιστωθεί νέο δάσος σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και η διαπίστωση έχει 
κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή και
iv) το σύστημα ενίσχυσης καλύπτει μόνο 
τα μέτρα εκείνα που βασίζονται σε σχέδιο 
διαχείρισης δασών ή άλλο ισοδύναμο

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1174

Τροπολογία 1174
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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 88 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν, στο 
στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ, 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για 
κάθε παρέμβαση. Για κάθε παρέμβαση, ο 
πολλαπλασιασμός του σχεδιαζόμενου 
μοναδιαίου ποσού χωρίς την εφαρμογή του 
ποσοστού της μεταβολής, που αναφέρεται 
στο άρθρο 89, και των προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων ισούται με την εν λόγω 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν, στο 
στρατηγικό τους σχέδιο της ΚΓΠ, 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για 
κάθε παρέμβαση και για κάθε έτος. Το εν 
λόγω ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο 
ισούται με το γινόμενο του 
πολλαπλασιασμού μεταξύ του 
προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού, χωρίς 
την εφαρμογή της διακύμανσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 89, και των 
προβλεπόμενων εκροών που αντιστοιχούν 
στο αναμενόμενο επίπεδο των ενισχύσεων 
για την παρέμβαση στο σχετικό 
οικονομικό έτος.
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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 88 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα προβλεπόμενα μοναδιαία ποσά 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
ενιαία ή μέσα ποσά, όπως ορίζεται από 
τα κράτη μέλη.
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