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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0200/1201

Τροπολογία 1201
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) 
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 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δείκτες επιπτώσεων που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 
παράγραφος 1 και χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ και της ΚΓΠ.

γ) δείκτες επιπτώσεων που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 
παράγραφος 1 και χρησιμοποιούνται για 
να στηρίξουν τον καθορισμό ποσοτικών 
στόχων επιδόσεων όσον αφορά τους 
ειδικούς στόχους στο πλαίσιο των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και για την 
αξιολόγηση της προόδου που 
σημειώνεται ως προς την επίτευξη των 
στόχων και της ΚΓΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

περιλαμβάνει την ENVI 63
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14.10.2020 A8-0200/1202

Τροπολογία 1202
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) 
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 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 βάσει του οποίου 
επιβάλλεται διοικητική κύρωση στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει των κεφαλαίων II και 
III του παρόντος τίτλου ή των ετήσιων 
πριμοδοτήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 65, 66 και 67 οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες όρους 
εργασίας και απασχόλησης που 
απορρέουν από τις σχετικές συλλογικές 
συμβάσεις και την κοινωνική και 
εργατική νομοθεσία σε εθνικό, ενωσιακό 
και διεθνές επίπεδο, ούτε 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:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1203

Τροπολογία 1203
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) 
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 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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, καθώς 
και στο παράρτημα παράρτημα XIα για 
την καλή διαβίωση των ζώων, και 
αφορούν τους ακόλουθους ειδικούς τομείς:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1204

Τροπολογία 1204
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) 
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 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για την τήρηση της ΚΑΔ 2 και της 
οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία 
των υδάτων από τη νιτρορύπανση 
γεωργικής προέλευσης, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν πυκνότητα ζωικού 
κεφαλαίου σε επίπεδο εκμετάλλευσης και 
σε περιφερειακό επίπεδο που δεν 
υπερβαίνει το όριο των 170 kg αζώτου 
ανά εκτάριο, όπως ορίζεται στην εν λόγω 
οδηγία.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1205

Τροπολογία 1205
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) 
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 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Συμμόρφωση με τους ισχύοντες όρους 
εργασίας και απασχόλησης και τήρηση 

των υποχρεώσεων των εργοδοτών
Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν 
διοικητικές κυρώσεις στο σύστημά τους 
επιβολής όρων στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, 
οι οποίες επιβάλλονται στους δικαιούχους 
που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις 
δυνάμει των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ του 
παρόντος τίτλου ή τις ετήσιες 
πριμοδοτήσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 65, 66 και 67 οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες όρους 
εργασίας και απασχόλησης που 
απορρέουν από τις σχετικές συλλογικές 
συμβάσεις και την κοινωνική και 
εργατική νομοθεσία σε εθνικό, ενωσιακό 
και διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίδεται στις συνθήκες εργασίας και την 
ενημέρωση σχετικά με τους όρους 
απασχόλησης, τις αμοιβές, τον χρόνο 
εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια, την 
ισότητα των φύλων, την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων, την ίση 
μεταχείριση, την παροχή υπηρεσιών και 
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την απόσπαση εργαζομένων, τους όρους 
διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, την 
προστασία σε περίπτωση τερματισμού 
της απασχόλησης, την εργασία μέσω 
εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, την 
ενημέρωση των εργαζομένων και τη 
διαβούλευση με αυτούς, την απαγόρευση 
της παιδικής εργασίας και την προστασία 
των νέων στην εργασία, την κοινωνική 
προστασία, τον συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης, την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση. Η διοικητική κύρωση 
επιβάλλεται επίσης στους δικαιούχους σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ).

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1206

Τροπολογία 1206
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) 
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 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11β
Για την τήρηση της ΚΑΔ 2 και της 
οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία 
των υδάτων από τη νιτρορύπανση 
γεωργικής προέλευσης, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν πυκνότητα ζωικού 
κεφαλαίου σε επίπεδο εκμετάλλευσης και 
σε περιφερειακό επίπεδο που δεν 
υπερβαίνει το όριο των 170 kg αζώτου 
ανά εκτάριο, όπως ορίζεται στην εν λόγω 
οδηγία.

Or. en



AM\1216074EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0200/1207

Τροπολογία 1207
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Lara Wolters, Eleonora Evi

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) 
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

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 περιορίζουν το 
ποσό των άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγούνται σε έναν γεωργό, σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο για ένα δεδομένο 
ημερολογιακό έτος στα 60 000 EUR.

α) κατά τουλάχιστον 25 % 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.
2. 2.

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 

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

που δηλώνει ο γεωργός, 
συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των 
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.
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 που συνδέονται με 
γεωργική ή συναφή δραστηριότητα σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των 
ετήσιων μονάδων εργασίας που δηλώνει ο 
ενδιαφερόμενος γεωργός.

2α. Πριν από την εφαρμογή της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη αφαιρούν, 
εντός ενός δεδομένου ημερολογιακού 
έτους, τα ποσά που εισπράχθηκαν 
δυνάμει των άρθρων 27 και 28 από το 
ποσό των άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγούνται σε έναν γεωργό σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο.

3. 3.

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 
άλλων παρεμβάσεων που εμπίπτουν στις 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

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 
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 

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 
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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.

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.

3α. 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.

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.

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
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14.10.2020 A8-0200/1208

Τροπολογία 1208
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) 
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 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
τμήμα και όπως προσδιορίζονται 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις στους 
ενεργούς γεωργούς υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν τμήμα και όπως 
προσδιορίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1209

Τροπολογία 1209
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) 
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 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα όριο έκτασης 
και χορηγούν αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις μόνο σε πραγματικούς 
γεωργούς των οποίων η επιλέξιμη έκταση 
της γεωργικής εκμετάλλευσης για την 
οποία ζητούνται οι ενισχύσεις υπερβαίνει 
αυτό το όριο έκτασης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ένα 
ελάχιστο όριο για τις άμεσες ενισχύσεις 
και χορηγούν άμεσες ενισχύσεις μόνο σε 
ενεργούς γεωργούς των οποίων τα ποσά 
ισούνται με ή υπερβαίνουν τα εν λόγω 
όρια.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1210

Τροπολογία 1210
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) 
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 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον καθορισμό του κατώτατου ορίου 
της έκτασης, τα κράτη μέλη επιδιώκουν 
να διασφαλίσουν ότι οι αποσυνδεδεμένες 
άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε 
πραγματικούς γεωργούς εάν:

Κατά τον καθορισμό του ελάχιστου ορίου 
για τις ενισχύσεις, τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι τα ποσά 
που εισπράττονται συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην επίτευξη των 
στόχων του άρθρου 6 παράγραφος 1, 
στους οποίους συμβάλλουν οι άμεσες 
ενισχύσεις.

Or. en


