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Τροπολογία  99 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 43 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 

τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 

να δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα 

µεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 

των άµεσων ενισχύσεών τους στην 

στήριξή τους µε σκοπό την αγροτική 

ανάπτυξη. Συγχρόνως, στα κράτη µέλη 

στα οποία το επίπεδο των άµεσων 
ενισχύσεων παραµένει χαµηλότερο από 
το 90% του µέσου επιπέδου της Ένωσης 
θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα 
µεταφοράς πόρων από τη στήριξή τους 
για περιβαλλοντική ανάπτυξη στο 
ανώτατο όριο των άµεσων ενισχύσεών 
τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει να 

πραγµατοποιούνται, εντός ορισµένων 

ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 

εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 

(43) Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής 

τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει 

να δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα 

µεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο 

των άµεσων ενισχύσεών τους στην 

στήριξή τους µε σκοπό την αγροτική 

ανάπτυξη. Όλα τα κράτη µέλη θα πρέπει 
να µπορούν να συµπληρώσουν τη 
µεταφορά µε ποσό ανάλογο προς τα µη 
δαπανηθέντα ποσά για οικολογική 
µέριµνα προκειµένου να προσφέρουν 
πρόσθετη ενίσχυση στα 
γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιµατικά 
µέτρα. Τέτοια επιλογή πρέπει να 

πραγµατοποιείται, εντός ορισµένων 

ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο 

εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 
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6.3.2013 B7-0079/100 

Τροπολογία  100 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 

µέλη µπορούν να αποφασίσουν να 

διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για µέτρα 

στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 

χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 

όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

[...] [RDR] έως το 10% των ετήσιων 

εθνικών ανώτατων ορίων για τα 

ηµερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 

ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος 

κανονισµού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο 

ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη 

χορήγηση άµεσων ενισχύσεων. 

1. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη 

µέλη µπορούν να αποφασίσουν να 

διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για µέτρα 

στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που 

χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 

όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

[...] [RDR] έως το 20% των ετήσιων 

εθνικών ανώτατων ορίων για τα 

ηµερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως 

ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος 

κανονισµού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο 

ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη 

χορήγηση άµεσων ενισχύσεων. 
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Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα ποσά που µεταβιβάζονται ως 
πρόσθετη στήριξη για µέτρα στα πλαίσια 
του προγραµµατισµού αγροτικής 
ανάπτυξης σύµφωνα µε το εδάφιο 1, δεν 
υπόκεινται σε συγχρηµατοδότηση. 
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6.3.2013 B7-0079/102 

Τροπολογία  102 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Πριν την 1η Αυγούστου 2013, η 
Βουλγαρία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η 
Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η 
Πορτογαλία, η Ρουµανία, η Σλοβακία, η 
Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωµένο 
Βασίλειο µπορούν να αποφασίσουν να 
διαθέσουν ως άµεσες ενισχύσεις δυνάµει 
του παρόντος κανονισµού έως το 5% του 
ποσού που χορηγήθηκε για τη στήριξη 
των µέτρων στο πλαίσιο του 
προγραµµατισµού αγροτικής ανάπτυξης 
που χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2015-2020, 
όπως ορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]. Κατά συνέπεια, το 
αντίστοιχο ποσό δεν θα διατίθεται πλέον 
για τη στήριξη των µέτρων στο πλαίσιο 
του προγραµµατισµού αγροτικής 
ανάπτυξης. 

διαγράφεται 

Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή 
µέχρι την ηµεροµηνία που προβλέπεται 
στο εν λόγω εδάφιο. 

 

Το ποσοστό που κοινοποιείται σύµφωνα 
µε το δεύτερο είναι το ίδιο για τα έτη που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο 
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