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Άρθρο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ορισµοί Ορισµοί 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισµού, ισχύουν οι εξής ορισµοί: 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισµού, ισχύουν οι εξής ορισµοί: 

α) ως «γεωργός» νοείται το φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο ή η οµάδα φυσικών ή 

νοµικών προσώπων, ανεξαρτήτως της 

νοµικής ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό 

δίκαιο στην οµάδα και τα µέλη της, του 

οποίου η εκµετάλλευση βρίσκεται στην 

επικράτεια της Ένωσης, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση σε συνάρτηση µε τα άρθρα 349 και 

355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το οποίο ασκεί 

γεωργική δραστηριότητα· 

α) ως «γεωργός» νοείται το φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο ή η οµάδα φυσικών ή 

νοµικών προσώπων, ανεξαρτήτως της 

νοµικής ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό 

δίκαιο στην οµάδα και τα µέλη της, του 

οποίου η εκµετάλλευση βρίσκεται στην 

επικράτεια της Ένωσης, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση σε συνάρτηση µε τα άρθρα 349 και 

355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το οποίο ασκεί 

γεωργική δραστηριότητα· 

β) ως «εκµετάλλευση» νοείται το σύνολο 

των παραγωγικών µονάδων τις οποίες 

διαχειρίζεται ο γεωργός και οι οποίες 

βρίσκονται στην επικράτεια του ίδιου 

κράτους µέλους· 

β) ως «εκµετάλλευση» νοείται το σύνολο 

των παραγωγικών µονάδων τις οποίες 

διαχειρίζεται ο γεωργός και οι οποίες 

βρίσκονται στην επικράτεια του ίδιου 

κράτους µέλους· 

γ) ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται:  γ) ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται: 

– η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 

γεωργικών προϊόντων, 

συµπεριλαµβανοµένων της συγκοµιδής, 

της άµελξης, της αναπαραγωγής και 

– η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 

γεωργικών προϊόντων, 

συµπεριλαµβανοµένων της συγκοµιδής, 

της άµελξης, της αναπαραγωγής και 
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εκτροφής ζώων για γεωργική 

εκµετάλλευση, 

εκτροφής ζώων για γεωργική 

εκµετάλλευση, 

– η διατήρηση της γης σε κατάσταση, η 
οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή 
και καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των 
παραδοσιακών γεωργικών µεθόδων και 
µηχανηµάτων, ή 

 

– η άσκηση της ελάχιστης 
δραστηριότητας που θεσπίζεται από 
κράτος µέλος για γεωργικές περιοχές εκ 
φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή 
καλλιέργεια· 

 

δ) ως «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα 

προϊόντα που απαριθµούνται στο 

παράρτηµα Ι της Συνθήκης, εξαιρουµένων 

των αλιευτικών προϊόντων, 

συµπεριλαµβανοµένου του βαµβακιού· 

δ) ως «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα 

προϊόντα που απαριθµούνται στο 

παράρτηµα Ι της Συνθήκης, εξαιρουµένων 

των αλιευτικών προϊόντων, 

συµπεριλαµβανοµένου του βαµβακιού· 

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 

οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, 

µόνιµων βοσκότοπων ή µόνιµων 

καλλιεργειών· 

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 

οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, 

µόνιµων βοσκότοπων ή µόνιµων 

καλλιεργειών· 

στ) ως «αρόσιµη γη» νοούνται η γη που 

καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 

εκτάσεις διαθέσιµες για φυτική παραγωγή 

αλλά ακαλλιέργητες, 

συµπεριλαµβανοµένων εκτάσεων υπό 

καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύµφωνα 

µε τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, µε το άρθρο 39 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και µε 

το άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

[…] [RDR], ανεξαρτήτως του αν πρόκειται 

για γη υπό θερµοκήπια ή υπό σταθερό ή 

κινητό κάλυµµα· 

στ) ως «αρόσιµη γη» νοούνται η γη που 

καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 

εκτάσεις διαθέσιµες για φυτική παραγωγή 

αλλά ακαλλιέργητες, 

συµπεριλαµβανοµένων εκτάσεων υπό 

καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύµφωνα 

µε τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, µε το άρθρο 39 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και µε 

το άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

[…] [RDR], ανεξαρτήτως του αν πρόκειται 

για γη υπό θερµοκήπια ή υπό σταθερό ή 

κινητό κάλυµµα· 

ζ) ως «µόνιµες καλλιέργειες» νοούνται οι 

µη εναλλασσόµενες καλλιέργειες, εκτός 

από τους µόνιµους βοσκότοπους, οι οποίες 

καταλαµβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο 

πέντε ετών ή µεγαλύτερη και αποδίδουν 

επαναλαµβανόµενες συγκοµιδές, 

συµπεριλαµβανοµένων των φυτωρίων, και 

τα πρεµνοφυή δάση βραχυχρόνιας 

αµειψισποράς· 

ζ) ως «µόνιµες καλλιέργειες» νοούνται οι 

µη εναλλασσόµενες καλλιέργειες, εκτός 

από τους µόνιµους βοσκότοπους, οι οποίες 

καταλαµβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο 

πέντε ετών ή µεγαλύτερη και αποδίδουν 

επαναλαµβανόµενες συγκοµιδές, 

συµπεριλαµβανοµένων των φυτωρίων, και 

τα πρεµνοφυή δάση βραχυχρόνιας 

αµειψισποράς· 
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η) ως «µόνιµος βοσκότοπος» νοείται η γη 

που χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη 

αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 

κτηνοτροφικών φυτών µε φυσικό τρόπο 

(αυτοφυή) ή µε καλλιέργεια (σπαρµένα) 

και δεν έχει περιληφθεί στην αµειψισπορά 

επί πέντε έτη ή µακρύτερο διάστηµα· 

µπορεί να περιλαµβάνει άλλα είδη 

κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 

επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 

ποώδη κτηνοτροφικά φυτά· 

η) ως «µόνιµος βοσκότοπος» νοείται η γη 

που χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη 

αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 

κτηνοτροφικών φυτών µε φυσικό τρόπο 

(αυτοφυή) ή µε καλλιέργεια (σπαρµένα) 

και δεν έχει περιληφθεί στην αµειψισπορά 

επί πέντε έτη ή µακρύτερο διάστηµα· 

µπορεί να περιλαµβάνει άλλα είδη 

κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι 

επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 

ποώδη κτηνοτροφικά φυτά· 

θ) ως «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη 

κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα 

ποώδη φυτά που παραδοσιακά απαντώνται 

στους φυσικούς βοσκότοπους ή συνήθως 

περιλαµβάνονται στα µείγµατα σπόρων 

προς σπορά βοσκότοπων ή λιβαδιών στο 

κράτος µέλος (είτε χρησιµοποιούνται για 

τη βοσκή ζώων είτε όχι)· 

θ) ως «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη 

κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα 

ποώδη φυτά που παραδοσιακά απαντώνται 

στους φυσικούς βοσκότοπους ή συνήθως 

περιλαµβάνονται στα µείγµατα σπόρων 

προς σπορά βοσκότοπων ή λιβαδιών στο 

κράτος µέλος (είτε χρησιµοποιούνται για 

τη βοσκή ζώων είτε όχι)· 

ι) ως «φυτώρια» νοούνται οι ακόλουθες 

εκτάσεις µε νεαρά ξυλώδη φυτά που 

καλλιεργούνται στο ύπαιθρο µε σκοπό τη 

µεταφύτευση: 

ι) ως «φυτώρια» νοούνται οι ακόλουθες 

εκτάσεις µε νεαρά ξυλώδη φυτά που 

καλλιεργούνται στο ύπαιθρο µε σκοπό τη 

µεταφύτευση: 

– φυτώρια αµπέλων και υποκειµένων 

αµπέλου· 

– φυτώρια αµπέλων και υποκειµένων 

αµπέλου· 

– φυτώρια οπωροφόρων δέντρων και 

θάµνων σαρκωδών καρπών· 

– φυτώρια οπωροφόρων δέντρων και 

θάµνων σαρκωδών καρπών· 

– φυτώρια καλλωπιστικών φυτών· – φυτώρια καλλωπιστικών φυτών· 

– εµπορικά φυτώρια δασικών δέντρων 

(εκτός από αυτά που καλλιεργούνται για 

τις ανάγκες της ίδιας της εκµετάλλευσης 

σε δασικές περιοχές)· 

– εµπορικά φυτώρια δασικών δέντρων 

(εκτός από αυτά που καλλιεργούνται για 

τις ανάγκες της ίδιας της εκµετάλλευσης 

σε δασικές περιοχές)· 

– δέντρα και θάµνοι για φύτευση σε 

κήπους, πάρκα, στις παρυφές δρόµων και 

σε πρανή (π.χ. φυτά θαµνοστοιχιών, 

τριανταφυλλιές και άλλοι καλλωπιστικοί 

θάµνοι, καλλωπιστικά κωνοφόρα) όπου 

συµπεριλαµβάνονται πάντα οι υπόγειοι 

βλαστοί και τα νεαρά φυτά τους. 

– δέντρα και θάµνοι για φύτευση σε 

κήπους, πάρκα, στις παρυφές δρόµων και 

σε πρανή (π.χ. φυτά θαµνοστοιχιών, 

τριανταφυλλιές και άλλοι καλλωπιστικοί 

θάµνοι, καλλωπιστικά κωνοφόρα) όπου 

συµπεριλαµβάνονται πάντα οι υπόγειοι 

βλαστοί και τα νεαρά φυτά τους. 

ια) ως «πρεµνοφυή δάση βραχυχρόνιας 
αµειψισποράς» νοούνται οι εκτάσεις που 
έχουν φυτευτεί µε είδη δέντρων του 
κωδικού ΣΟ 06029041 που πρέπει να 
καθοριστούν από τα κράτη µέλη και που 

 



 

AM\929687EL.doc  PE503.600v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

συνίστανται σε ξυλώδεις, πολυετείς 
καλλιέργειες, τα ριζώµατα ή οι 
παραφυάδες των οποίων παραµένουν στο 
έδαφος µετά τη συγκοµιδή, και τα οποία 
αναπτύσσουν νέους βλαστούς την 
επόµενη περίοδο και µε µέγιστο κύκλο 
συγκοµιδής που καθορίζεται από τα 
κράτη µέλη. 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 55 της Συνθήκης µε σκοπό: 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 55 της Συνθήκης µε σκοπό: 

α) τη θέσπιση πρόσθετων ορισµών σχετικά 

µε την πρόσβαση στη στήριξη βάσει του 

παρόντος κανονισµού· 

α) τη θέσπιση πρόσθετων ορισµών σχετικά 

µε την πρόσβαση στη στήριξη βάσει του 

παρόντος κανονισµού· 

β) τον καθορισµό του πλαισίου εντός του 

οποίου τα κράτη µέλη καθορίζουν τις 

ελάχιστες δραστηριότητες που πρόκειται 

να ασκούνται σε περιοχές εκ φύσεως 

κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια· 

β) τον καθορισµό του πλαισίου εντός του 

οποίου τα κράτη µέλη καθορίζουν τις 

ελάχιστες δραστηριότητες που πρόκειται 

να ασκούνται σε περιοχές εκ φύσεως 

κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια· 

γ) τη θέσπιση των κριτηρίων που πρέπει να 

πληρούν οι γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι 

έχουν τηρήσει την υποχρέωση της 

διατήρησης της γεωργικής έκτασης σε 

κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 

καλλιέργεια, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο γ). 

γ) τη θέσπιση των κριτηρίων που πρέπει να 

πληρούν οι γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι 

έχουν τηρήσει την υποχρέωση της 

διατήρησης της γεωργικής έκτασης σε 

κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 

καλλιέργεια, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο γ). 

δ) τη θέσπιση των κριτηρίων 

προσδιορισµού της επικράτησης 

αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 

κτηνοτροφικών φυτών για τους σκοπούς 

της παραγράφου 1 στοιχείο η). 

δ) τη θέσπιση των κριτηρίων 

προσδιορισµού της επικράτησης 

αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 

κτηνοτροφικών φυτών για τους σκοπούς 

της παραγράφου 1 στοιχείο η). 

Or. pt 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σταδιακή µείωση και επιβολή ανώτατου 

ορίου ενίσχυσης 
Σταδιακή µείωση και επιβολή ανώτατου 

ορίου ενίσχυσης 

1. Το ποσό των άµεσων ενισχύσεων που 

πρόκειται να χορηγηθούν σε γεωργό 

σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό σε 

ένα δεδοµένο ηµερολογιακό έτος 

µειώνεται ως εξής: 

1. Το ποσό των άµεσων ενισχύσεων που 

πρόκειται να χορηγηθούν σε γεωργό 

σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό σε 

ένα δεδοµένο ηµερολογιακό έτος 

µειώνεται ως εξής: 

– κατά 20% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 150.000 ευρώ και έως 200.000 ευρώ 
– κατά 20% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 20.000 ευρώ και έως 50.000 ευρώ 

– κατά 40% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 200.000 ευρώ και έως 250.000 ευρώ 
– κατά 50% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 50.000 ευρώ και έως 75.000 ευρώ 

– κατά 70% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 250.000 ευρώ και έως 300.000 ευρώ 
– κατά 80% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 75.000 ευρώ και έως 100.000 ευρώ 

– κατά 100% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 300.000 ευρώ. 
– κατά 100% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 100.000 ευρώ. 

2. Το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 1 

υπολογίζεται µε την αφαίρεση των µισθών 

που έχουν πραγµατικά καταβληθεί και 

δηλωθεί από τον γεωργό κατά τα 

προηγούµενα έτη, συµπεριλαµβανοµένων 

φόρων και κοινωνικών εισφορών σχετικά 

µε την απασχόληση, από το συνολικό ποσό 

των άµεσων ενισχύσεων προς χορήγηση 

αρχικά στον γεωργό, χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που 

2. Το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 1 

υπολογίζεται µε την αφαίρεση των µισθών 

που έχουν πραγµατικά καταβληθεί και 

δηλωθεί από τον γεωργό κατά τα 

προηγούµενα έτη, συµπεριλαµβανοµένων 

φόρων και κοινωνικών εισφορών σχετικά 

µε την απασχόληση, από το συνολικό ποσό 

των άµεσων ενισχύσεων προς χορήγηση 

αρχικά στον γεωργό. 
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πρόκειται να χορηγηθούν σύµφωνα µε το 
κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισµού. 

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε καµία 

ενίσχυση δεν χορηγείται στους γεωργούς 

για τους οποίους αποδεικνύεται ότι, από 

την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

πρότασης της Επιτροπής για τον παρόντα 

κανονισµό, δηµιουργούν τεχνητές 

συνθήκες για να αποφύγουν τις 

επενέργειες του παρόντος άρθρου. 

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε καµία 

ενίσχυση δεν χορηγείται στους γεωργούς 

για τους οποίους αποδεικνύεται ότι, από 

την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

πρότασης της Επιτροπής για τον παρόντα 

κανονισµό, δηµιουργούν τεχνητές 

συνθήκες για να αποφύγουν τις 

επενέργειες του παρόντος άρθρου. 

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0079/179 

Τροπολογία  179 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, 

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Marisa Matias 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0079/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων περί θεσπίσεως 

κανόνων για άµεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 

κοινής γεωργικής πολιτική 

(COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – CΟΜ(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

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] ένα ποσοστό 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. Οι 
µεταφερόµενες πιστώσεις 
χρηµατοδοτούνται κατά 100% από τον 
προϋπολογισµό της ΚΓΠ µε σκοπό την 
αντιστροφή της τάσης εγκατάλειψης της 
υπαίθρου και της γεωργικής 
δραστηριότητας, ειδικά προς όφελος της 
φιλοπεριβαλλοντικής γεωργίας, σε 
συµφωνία µε τις προτεραιότητες για την 
αγροτική ανάπτυξη υπ’ αριθ. (4) και (5) 
που προβλέπονται στο άρθρο 5 του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR].  

Or. pt 
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6.3.2013 Β7-0079/180 

Τροπολογία  180 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Εντολή για διοργανικές διαπραγµατεύσεις Β7-0079/2013 

υπό µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων περί θεσπίσεως 

κανόνων για άµεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 

κοινής γεωργικής πολιτική 

(COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011  – CΟΜ(2012)0552 – C7-0311/2012 – 

2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Άρθρο 22 α 

 Σύγκλιση της αξίας των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης  µεταξύ κρατών µελών 

 1. Μέχρι το τέλος της περιόδου ισχύος 
του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου 
2014-2020 διασφαλίζεται η δίκαιη 
διανοµή της άµεσης ενίσχυσης σε όλη την 
ΕΕ, µε εγγυηµένη την πλήρη σύγκλιση 
των άµεσων εισοδηµατικών ενισχύσεων 
προς τους γεωργούς µεταξύ των 
διαφόρων κρατών µελών. 

 2. Με σκοπό την επίτευξη του 
προβλεπόµενου στην προηγούµενη 
παράγραφο 1 στόχου της σύγκλισης, η 
Επιτροπή θα υποβάλει µέχρι το τέλος του 
α΄ εξαµήνου του 2013 µια πρόταση για 
την µέθοδο και το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης αυτού του στόχου. Η 
πρόταση θα πρέπει να προβλέπει 
ενδιάµεσα επίπεδα σύγκλισης των 
πληρωµών ανά εκτάριο, µέχρις ότου, την 
ορισµένη ηµεροµηνία, να έχει επιτευχθεί 
η πλήρης σύγκλιση. 

 3. Η προβλεπόµενη στις ανωτέρω 
παραγράφους 1 και 2 σύγκλιση 
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χρηµατοδοτείται αναλογικά από όλα 
εκείνα τα κράτη µέλη των οποίων το 
επίπεδο είναι υψηλότερο του µέσου 
ευρωπαϊκού. 

 
4. Η προβλεπόµενη στην ανωτέρω 
παράγραφο 1 σύγκλιση υλοποιείται µε την 
επιφύλαξη ότι θα εκτιµηθούν δεόντως οι 
υφιστάµενες διαφορές στα επίπεδα 
µισθών και κόστους παραγωγής στα 
διάφορα κράτη µέλη. Στην προβλεπόµενη 
στην ανωτέρω παράγραφο 2 πρόταση, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη 
αυτές τις διαφορές. 

Or. pt 

 

 


