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Τροπολογία 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πείρα που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 
29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης στα πλαίσια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση 
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (EΚ) 
αριθ. 1452/2001, (EΚ) αριθ. 1453/2001, 
(EΚ) αριθ. 1454/2001, (EΚ) αριθ. 1868/94, 
(EΚ) αριθ. 1251/1999, (EΚ) 
αριθ. 1254/1999, (EΚ) αριθ. 1673/2000, 
(EΟΚ) αριθ. 2358/71 και (EΚ) 
αριθ. 2529/2001, καταδεικνύει την 
αναγκαιότητα προσαρμογής ορισμένων 
στοιχείων του μηχανισμού στήριξης. 
Ειδικότερα, η αποσύνδεση της άμεσης 
στήριξης πρέπει να επεκταθεί και η 
λειτουργία του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης πρέπει να απλουστευθεί. 
Επισημαίνεται επίσης ότι ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 έχει τροποποιηθεί 
ουσιωδώς από την έναρξη ισχύος του. 
Βάσει των ανωτέρω εξελίξεων και για 
λόγους σαφήνειας, ο εν λόγω κανονισμός 
πρέπει να καταργηθεί και να 
αντικατασταθεί από έναν νέο κανονισμό.

(1) Η πείρα που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 
29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης στα πλαίσια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση 
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (EΚ) 
αριθ. 1452/2001, (EΚ) αριθ. 1453/2001, 
(EΚ) αριθ. 1454/2001, (EΚ) αριθ. 1868/94, 
(EΚ) αριθ. 1251/1999, (EΚ) 
αριθ. 1254/1999, (EΚ) αριθ. 1673/2000, 
(EΟΚ) αριθ. 2358/71 και (EΚ) 
αριθ. 2529/2001, καταδεικνύει την 
αναγκαιότητα προσαρμογής ορισμένων 
στοιχείων του μηχανισμού στήριξης. 
Ειδικότερα, η αποσύνδεση της άμεσης 
στήριξης πρέπει να επεκταθεί, με σκοπό 
την επίτευξη μιας πλήρους αποσύνδεσης 
που θα εξετάζεται χωριστά για κάθε 
περίπτωση, και η λειτουργία του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης πρέπει να 
απλουστευθεί. Επισημαίνεται επίσης ότι ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 έχει 
τροποποιηθεί ουσιωδώς από την έναρξη 
ισχύος του. Βάσει των ανωτέρω εξελίξεων 
και για λόγους σαφήνειας, ο εν λόγω 
κανονισμός πρέπει να καταργηθεί και να 
αντικατασταθεί από έναν νέο κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 41
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πείρα που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 
29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης στα πλαίσια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση 
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (EΚ) 
αριθ. 1452/2001, (EΚ) αριθ. 1453/2001, 
(EΚ) αριθ. 1454/2001, (EΚ) αριθ. 1868/94, 
(EΚ) αριθ. 1251/1999, (EΚ) 
αριθ. 1254/1999, (EΚ) αριθ. 1673/2000, 
(EΟΚ) αριθ. 2358/71 και (EΚ) 
αριθ. 2529/2001, καταδεικνύει την 
αναγκαιότητα προσαρμογής ορισμένων 
στοιχείων του μηχανισμού στήριξης. 
Ειδικότερα, η αποσύνδεση της άμεσης 
στήριξης πρέπει να επεκταθεί και η 
λειτουργία του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης πρέπει να απλουστευθεί. 
Επισημαίνεται επίσης ότι ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 έχει τροποποιηθεί 
ουσιωδώς από την έναρξη ισχύος του. 
Βάσει των ανωτέρω εξελίξεων και για 
λόγους σαφήνειας, ο εν λόγω κανονισμός 
πρέπει να καταργηθεί και να 
αντικατασταθεί από έναν νέο κανονισμό.

(1) Η πείρα που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 
29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης στα πλαίσια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση 
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (EΚ) 
αριθ. 1452/2001, (EΚ) αριθ. 1453/2001, 
(EΚ) αριθ. 1454/2001, (EΚ) αριθ. 1868/94, 
(EΚ) αριθ. 1251/1999, (EΚ) 
αριθ. 1254/1999, (EΚ) αριθ. 1673/2000, 
(EΟΚ) αριθ. 2358/71 και (EΚ) 
αριθ. 2529/2001, καταδεικνύει την 
αναγκαιότητα προσαρμογής ορισμένων 
στοιχείων του μηχανισμού στήριξης. 
Ειδικότερα, η αποσύνδεση της άμεσης 
στήριξης θα έπρεπε να επεκταθεί και η 
λειτουργία του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης θα έπρεπε να απλουστευθεί. 
Επισημαίνεται επίσης ότι ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 έχει τροποποιηθεί 
ουσιωδώς από την έναρξη ισχύος του. 
Βάσει των ανωτέρω εξελίξεων και για 
λόγους σαφήνειας, ο εν λόγω κανονισμός 
πρέπει να καταργηθεί και να 
αντικατασταθεί από έναν νέο κανονισμό.

Or. es
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Τροπολογία 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
θέσπισε την αρχή σύμφωνα με την οποία οι 
γεωργοί οι οποίοι δεν πληρούν ορισμένες 
απαιτήσεις στους τομείς της δημόσιας 
υγείας, της υγείας των ζώων και των 
φυτών, του περιβάλλοντος και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων υπόκεινται σε 
μειώσεις των άμεσων ενισχύσεων ή σε 
αποκλεισμούς από αυτές. Αυτό το 
σύστημα της «πολλαπλής συμμόρφωσης» 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο, η πείρα 
κατέδειξε ότι ορισμένες απαιτήσεις στο 
πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της 
πολλαπλής συμμόρφωσης δεν σχετίζονται 
επαρκώς με τη γεωργική δραστηριότητα ή 
τη γεωργική γη ή αφορούν μάλλον τις 
εθνικές αρχές παρά τους γεωργούς. 
Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να 
αναπροσαρμοστεί το πεδίο εφαρμογής της 
πολλαπλής συμμόρφωσης.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
θέσπισε την αρχή σύμφωνα με την οποία οι 
γεωργοί οι οποίοι δεν πληρούν ορισμένες 
απαιτήσεις στους τομείς της δημόσιας 
υγείας, της υγείας των ζώων και των 
φυτών, του περιβάλλοντος και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων υπόκεινται σε 
μειώσεις των άμεσων ενισχύσεων ή σε 
αποκλεισμούς από αυτές. Αυτό το 
σύστημα της «πολλαπλής συμμόρφωσης» 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο των 
άμεσων ενισχύσεων και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο, η πείρα 
κατέδειξε ότι ορισμένες απαιτήσεις στο 
πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της 
πολλαπλής συμμόρφωσης δεν σχετίζονται 
επαρκώς με τη γεωργική δραστηριότητα ή 
τη γεωργική γη ή αφορούν μάλλον τις 
εθνικές αρχές παρά τους γεωργούς. 
Παράλληλα, η λειψυδρία και η κλιματική 
αλλαγή απαιτούν μια νέα θεώρηση των 
γεωργικών μεθόδων, σε συνάρτηση με τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες. 
Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να 
προσδιοριστεί καλύτερα το πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης, 
με ταυτόχρονη απλοποίηση της 
διαδικασίας και αποφυγή νέων 
γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων.

Or. en



PE409.675v01-00 6/39 AM\735203EL.doc

EL

Τροπολογία 43
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η προστασία και η διαχείριση των 
υδάτων στο πλαίσιο της γεωργικής 
δραστηριότητας καθίστανται όλο και πιο 
προβληματικές σε ορισμένες περιοχές. 
Συνεπώς, ενδείκνυται να ενισχυθεί επίσης 
το υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο για την 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, με σκοπό την προστασία των 
υδάτων από τη ρύπανση και τις 
επιφανειακές απορροές και τη διαχείριση 
της χρήσης των υδάτων.

(4) Η προστασία και η διαχείριση των 
υδάτων στο πλαίσιο της γεωργικής 
δραστηριότητας καθίστανται όλο και πιο 
προβληματικές σε ένα όλο και μεγαλύτερο 
τμήμα της Κοινότητας. Συνεπώς, 
ενδείκνυται να ενισχυθεί επίσης το 
υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο για την 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, με σκοπό την αύξηση του 
συντελεστή συγκράτησης νερού, την 
προστασία των υδάτων από τη ρύπανση 
και τις επιφανειακές απορροές και την 
ορθολογική διαχείριση της χρήσης των 
υδάτων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η όλο και μεγαλύτερη λειψυδρία που παρατηρείται ακόμη και στις καλλιεργούμενες περιοχές, 
καθίσταται ένα από τα βασικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα στην κοινοτική επικράτεια. 

Η απουσία συγκεκριμένων μέτρων για την αύξηση του συντελεστή συγκράτησης νερού και για 
τον εξορθολογισμό της χρήσης του νερού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη 
γεωργία και δύσκολα αναστρέψιμες αλλοιώσεις του φυσικού περιβάλλοντος στην κοινοτική 
επικράτεια.

Τροπολογία 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η προστασία και η διαχείριση των 
υδάτων στο πλαίσιο της γεωργικής 
δραστηριότητας καθίστανται όλο και πιο 

(4) Η προστασία και η διαχείριση των 
υδάτων στο πλαίσιο της γεωργικής 
δραστηριότητας καθίστανται όλο και πιο 
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προβληματικές σε ορισμένες περιοχές. 
Συνεπώς, ενδείκνυται να ενισχυθεί επίσης 
το υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο για την 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, με σκοπό την προστασία των 
υδάτων από τη ρύπανση και τις 
επιφανειακές απορροές και τη διαχείριση 
της χρήσης των υδάτων.

προβληματικές σε ορισμένες περιοχές. 
Συνεπώς, ενδείκνυται να ενισχυθεί επίσης 
το υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο για την 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, με σκοπό την προστασία των 
υδάτων από τη ρύπανση και τις 
επιφανειακές απορροές και τη διαχείριση 
της χρήσης των υδάτων, με την εφαρμογή 
καλύτερων συστημάτων διαχείρισης της 
αγρονομίας και των υδάτων.

Or. en

Τροπολογία 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης 
πολιτικής με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας και 
εκείνων με στόχο την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα 
υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης των 
άμεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση») 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Το σύστημα αυτό πρέπει 
να διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένης της 
μη εφαρμογής στις ενισχύσεις ποσού 
χαμηλότερου των 5.000 ευρώ.

(6) Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ των μέσων άσκησης 
πολιτικής με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας και 
εκείνων με στόχο την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, ένα σύστημα 
υποχρεωτικής σταδιακής μείωσης των 
άμεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση») 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Το σύστημα αυτό πρέπει 
να διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένης της 
μη εφαρμογής στις ενισχύσεις ποσού 
χαμηλότερου των 5.000 ευρώ, εκτός κι αν 
κινδυνεύει η αποδοτικότητα των 
κοινοτικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τυχόν συστηματική μείωση των άμεσων ενισχύσεων που καταβάλλονται στους γεωργούς θα 
μπορούσε να μειώσει αισθητά την αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων και να θέσει σε κίνδυνο 
την επιβίωση πολλών από αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει στο μέλλον να φροντίσει να 
εξασφαλίσει την επισιτιστική της αυτάρκεια.
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Τροπολογία 46
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται 
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 20101 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών. Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται 
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων στην κοινοτική 
επικράτεια και να ληφθούν συγκεκριμένα 
μέτρα. Η προστασία της βιοποικιλότητας, 
μαζί με τη σταθεροποίηση της 
διαχείρισης των υδάτων, εξακολουθεί να 
αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ 
έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος, δεν 
θα καταστεί δυνατή η επίτευξη του 
στόχου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα έως το 2010 για την ανάσχεση 
του ρυθμού μείωσης της βιοποικιλότητας 
που έχει διαπιστωθεί στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν δεν 
καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες σε 

                                               
1 Συμπεράσματα Συμβουλίου Βρυξελλών 18ης Δεκεμβρίου 2006, 16164/06.
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20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)1 ενδείκνυνται ως 
μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων. Για να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να αναθεωρήσουν αναλόγως τα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης 
χωρίς να είναι αναγκαίο να μειώσουν τις 
τρέχουσες δραστηριότητές τους αγροτικής 
ανάπτυξης σε άλλους τομείς, πρέπει να 
διατεθούν συμπληρωματικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι. Ωστόσο, στις 
δημοσιονομικές προοπτικές για την 
περίοδο 2007-2013 δεν προβλέπονται οι 
αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό αυτές τις 
περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης.

αυτό τον τομέα. Οι προσπάθειες αυτές θα 
πρέπει επίσης να προωθήσουν βαθιές 
δομικές αλλαγές του κοινοτικού 
γεωργικού μοντέλου, αξιοποιώντας την 
εμπειρία των κρατών εκείνων των οποίων 
η γεωργία θεμελιώνεται σε ένα 
περιορισμένο παραδοσιακό μοντέλο 
γεωργικής δομής. Κατά συνέπεια, η 
Κοινότητα αναγνωρίζει την ανάγκη 
αντιμετώπισης των νέων αυτών 
προκλήσεων στο πλαίσιο των πολιτικών 
της. Στον τομέα της γεωργίας, τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)2 ενδείκνυνται ως 
μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων. Για να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να αναθεωρήσουν αναλόγως τα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης 
χωρίς να είναι αναγκαίο να μειώσουν τις 
τρέχουσες δραστηριότητές τους αγροτικής 
ανάπτυξης σε άλλους τομείς, πρέπει να 
διατεθούν συμπληρωματικοί
χρηματοδοτικοί πόροι. Ωστόσο, στις 
δημοσιονομικές προοπτικές για την 
περίοδο 2007-2013 δεν προβλέπονται οι 
αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό αυτές τις 
περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης.

Or. pl

                                                                                                                                                  
1 ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

2012/2006 (ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 8).
2 ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 2012/2006 (ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 8).
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Αιτιολόγηση

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Τροπολογία 47
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 

(7) Οι πιστώσεις που εισπράττονται μέσω 
του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
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επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών. Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενδείκνυνται ως 
μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων. Για να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να αναθεωρήσουν αναλόγως τα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης 
χωρίς να είναι αναγκαίο να μειώσουν τις 
τρέχουσες δραστηριότητές τους αγροτικής 
ανάπτυξης σε άλλους τομείς, πρέπει να 
διατεθούν συμπληρωματικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι. Ωστόσο, στις 
δημοσιονομικές προοπτικές για την 
περίοδο 2007-2013 δεν προβλέπονται οι 
αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό αυτές τις 
περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης.

επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών. Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενδείκνυνται ως 
μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων. Για να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να αναθεωρήσουν αναλόγως τα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης 
χωρίς να είναι αναγκαίο να μειώσουν τις 
τρέχουσες δραστηριότητές τους αγροτικής 
ανάπτυξης σε άλλους τομείς, πρέπει να 
διατεθούν συμπληρωματικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι. Ωστόσο, στις 
δημοσιονομικές προοπτικές για την 
περίοδο 2007-2013 δεν προβλέπονται οι 
αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό αυτές τις 
περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των άμεσων 
ενισχύσεων μέσω της διαφοροποίησης.

Or. es

Τροπολογία 48
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται 
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 

(7) Οι οικονομίες που πραγματοποιούνται 
μέσω του μηχανισμού διαφοροποίησης που 
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εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών. Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενδείκνυνται ως 
μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων. Για να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να αναθεωρήσουν αναλόγως τα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης 
χωρίς να είναι αναγκαίο να μειώσουν τις 
τρέχουσες δραστηριότητές τους αγροτικής 
ανάπτυξης σε άλλους τομείς, πρέπει να 
διατεθούν συμπληρωματικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι. Ωστόσο, στις 
δημοσιονομικές προοπτικές για την 

εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Από την 
έκδοση του εν λόγω κανονισμού, ο 
γεωργικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος 
με νέες και δύσκολες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη 
σημασία της βιοενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων 
και αποτελεσματικότερης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές 
της, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Επιπλέον, λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη λειψυδρία και την ξηρασία, θα πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα 
διαχείρισης των υδάτων. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση και ενώ έχει 
συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η 
επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2010 θα 
απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών. Η Κοινότητα αναγνωρίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων 
αυτών προκλήσεων στο πλαίσιο των 
πολιτικών της. Στον τομέα της γεωργίας, 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2006 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενδείκνυνται ως 
μέσο για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων. Για να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να αναθεωρήσουν αναλόγως τα 
προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης 
χωρίς να είναι αναγκαίο να μειώσουν τις 
τρέχουσες δραστηριότητές τους αγροτικής 
ανάπτυξης σε άλλους τομείς, πρέπει να 
διατεθούν συμπληρωματικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι. Ωστόσο, στις 
δημοσιονομικές προοπτικές για την 
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περίοδο 2007-2013 δεν προβλέπονται οι 
αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό αυτές τις 
περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
σταδιακή αύξηση της μείωσης των 
άμεσων ενισχύσεων μέσω της 
διαφοροποίησης.

περίοδο 2007-2013 δεν προβλέπονται οι 
αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης της Κοινότητας. Υπό αυτές τις 
περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων με τη 
μείωση των άμεσων ενισχύσεων μέσω της 
διαφοροποίησης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η αγροτική ανάπτυξη είναι ένα απαραίτητο θέμα. Δεν είναι αναγκαία κάποια πρόσθετη 
διαφοροποίηση, αλλά μάλλον μια διεύρυνση του άρθρου 68 (Κανονισμός 1782/2003 του 
Συμβουλίου). Το εν λόγω άρθρο δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αλλού 
τις εισοδηματικές τους ενισχύσεις, π.χ. υπέρ της γεωργίας που σέβεται το περιβάλλον. Επί 
πλέον, ο έλεγχος των δαπανών οργανώνεται καλύτερα υπό τον πρώτο πυλώνα παρά υπό τον 
δεύτερο.

Τροπολογία 49
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα κράτη μέλη που επέλεξαν την 
εφαρμογή ενός συστήματος προαιρετικής 
διαφοροποίησης πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τα αυξημένα ποσοστά 
υποχρεωτικής διαφοροποίησης. Ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του 
Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, 
σχετικά με τον καθορισμό των κανόνων 
της προαιρετικής διαφοροποίησης των 
άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για 
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 

(10) Τα κράτη μέλη που επέλεξαν την 
εφαρμογή ενός συστήματος προαιρετικής 
διαφοροποίησης πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τα ποσοστά υποχρεωτικής 
διαφοροποίησης. Ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 378/2007 του Συμβουλίου, της 
27ης Μαρτίου 2007, σχετικά με τον 
καθορισμό των κανόνων της προαιρετικής 
διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων 
που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης στα πλαίσια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση 
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
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για τους γεωργούς, πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως.

γεωργούς, πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η αγροτική ανάπτυξη είναι ένα απαραίτητο θέμα. Δεν είναι αναγκαία κάποια πρόσθετη 
διαφοροποίηση, αλλά μάλλον μια διεύρυνση του άρθρου 68 (Κανονισμός 1782/2003 του 
Συμβουλίου). Το εν λόγω άρθρο δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αλλού 
τις εισοδηματικές τους ενισχύσεις, π.χ. υπέρ της γεωργίας που σέβεται το περιβάλλον. Επί 
πλέον, ο έλεγχος των δαπανών οργανώνεται καλύτερα υπό τον πρώτο πυλώνα παρά υπό τον 
δεύτερο.

Τροπολογία 50
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των 5 ποσοστιαίων μονάδων 
που αντιστοιχούν στις μειώσεις της 
διαφοροποίησης τις οποίες προβλέπει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 πρέπει 
να κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών 
μελών σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να 
οριστεί ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό των 
ποσών αυτών θα πρέπει να παραμένει στα 
κράτη μέλη όπου γεννάται. Λόγω των 
διαρθρωτικών προσαρμογών που 
προκύπτουν από την κατάργηση της 
παρέμβασης για τη σίκαλη, πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικά μέτρα για ορισμένες 
περιοχές παραγωγής σίκαλης οι οποίες 
χρηματοδοτούνται με μέρος των ποσών 
που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση. 
Ωστόσο, τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή κάθε περαιτέρω μείωσης της 
διαφοροποίησης πρέπει να διατίθενται στα 
κράτη μέλη στα οποία παρήχθησαν.

(11) Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των μειώσεων τις οποίες 
προβλέπει ο παρών κανονισμός πρέπει να 
κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών μελών 
σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια. 
Ωστόσο, είναι σκόπιμο να οριστεί ότι ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό των ποσών αυτών 
θα πρέπει να παραμένει στα κράτη μέλη 
όπου γεννάται. Λόγω των διαρθρωτικών 
προσαρμογών που προκύπτουν από την 
κατάργηση της παρέμβασης για τη σίκαλη, 
πρέπει να προβλεφθούν ειδικά μέτρα για 
ορισμένες περιοχές παραγωγής σίκαλης οι 
οποίες χρηματοδοτούνται με μέρος των 
ποσών που προκύπτουν από τη 
διαφοροποίηση. Ωστόσο, τα ποσά που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων 
συντελεστών διαφοροποίησης και από 
την εφαρμογή ανωτάτων ορίων στις 
ενισχύσεις πρέπει να διατίθενται στα 
κράτη μέλη στα οποία παρήχθησαν.
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Or. es

Τροπολογία 51
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των 5 ποσοστιαίων μονάδων 
που αντιστοιχούν στις μειώσεις της 
διαφοροποίησης τις οποίες προβλέπει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 πρέπει 
να κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών 
μελών σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να 
οριστεί ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό των 
ποσών αυτών θα πρέπει να παραμένει στα 
κράτη μέλη όπου γεννάται. Λόγω των 
διαρθρωτικών προσαρμογών που 
προκύπτουν από την κατάργηση της 
παρέμβασης για τη σίκαλη, πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικά μέτρα για ορισμένες 
περιοχές παραγωγής σίκαλης οι οποίες 
χρηματοδοτούνται με μέρος των ποσών 
που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση. 
Ωστόσο, τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή κάθε περαιτέρω μείωσης της 
διαφοροποίησης πρέπει να διατίθενται στα 
κράτη μέλη στα οποία παρήχθησαν.

(11) Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των 5 ποσοστιαίων μονάδων 
που αντιστοιχούν στις μειώσεις της 
διαφοροποίησης τις οποίες προβλέπει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 πρέπει 
να κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών 
μελών σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να 
οριστεί ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό των 
ποσών αυτών θα πρέπει να παραμένει στα 
κράτη μέλη όπου γεννάται. Λόγω των 
διαρθρωτικών προσαρμογών που 
προκύπτουν από την κατάργηση της 
παρέμβασης για τη σίκαλη, πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικά μέτρα για ορισμένες 
περιοχές παραγωγής σίκαλης οι οποίες 
χρηματοδοτούνται με μέρος των ποσών 
που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση. 
Ωστόσο, τα ποσά που προκύπτουν από την 
εφαρμογή κάθε μείωσης της 
διαφοροποίησης πρέπει να διατίθενται στα 
κράτη μέλη στα οποία παρήχθησαν.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η αγροτική ανάπτυξη είναι ένα απαραίτητο θέμα. Δεν είναι αναγκαία κάποια πρόσθετη 
διαφοροποίηση, αλλά μάλλον μια διεύρυνση του άρθρου 68 (Κανονισμός 1782/2003 του 
Συμβουλίου). Το εν λόγω άρθρο δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αλλού 
τις εισοδηματικές τους ενισχύσεις, π.χ. υπέρ της γεωργίας που σέβεται το περιβάλλον. Επί 
πλέον, ο έλεγχος των δαπανών οργανώνεται καλύτερα υπό τον πρώτο πυλώνα παρά υπό τον 
δεύτερο.
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Τροπολογία 52
Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (23 α)  Όλες οι υφιστάμενες άμεσες 
ενισχύσεις θα πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά μέχρι το 2013. Από εκεί και 
πέρα θα πρέπει οι γεωργοί να λαμβάνουν 
ενισχύσεις μόνο για τις δημόσιες 
υπηρεσίες που προσφέρουν, όπως π.χ. 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας και 
διαχείριση υδάτων, καθώς και για τις 
επιδόσεις τους στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της καλής μεταχείρισης 
των ζώων και της ασφάλειας των 
τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους γεωργούς να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Οι 
άμεσες ενισχύσεις διαταράσσουν την αγορά και επιβαρύνουν έντονα τα κοινοτικά ταμεία. Είναι 
προτιμότερο να γίνει η διαχείριση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα.

Τροπολογία 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (23 α) Ο πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ θα 
πρέπει μελλοντικά να διατηρηθεί, 
προκειμένου να διασφαλίσει τον κεντρικό 
ρόλο που διαδραματίζει ο γεωργός ως 
κινητήρια δύναμη της οικονομίας σε 
πολλές αγροτικές περιοχές, ως φύλακας 
του τοπίου και ως εγγυητής των υψηλών 
προδιαγραφών που απαιτεί η Ευρωπαϊκή 
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Ένωση για την ασφάλεια των τροφίμων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τυχόν συστηματική μείωση των άμεσων ενισχύσεων που καταβάλλονται στους γεωργούς θα 
μπορούσε να μειώσει αισθητά την αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων και να θέσει σε κίνδυνο 
την επιβίωση πολλών από αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει στο μέλλον να φροντίσει να 
εξασφαλίσει την επισιτιστική της αυτάρκεια.

Τροπολογία 54
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Παράλληλα με την καθιέρωση ενός 
καθεστώτος αποσυνδεδεμένης ενιαίας 
ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 επέτρεπε στα κράτη μέλη 
να εξαιρέσουν ορισμένες ενισχύσεις από 
το καθεστώς αυτό. Συγχρόνως, στο 
άρθρο 64 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού προβλεπόταν η αναθεώρηση 
των επιλογών που περιλαμβάνονταν στον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήματα 2 και 3 βάσει 
των εξελίξεων της αγοράς και των 
διαρθρωτικών εξελίξεων. Η ανάλυση της 
σχετικής πείρας καταδεικνύει ότι η 
αποσύνδεση εισάγει την ευελιξία στην 
επιλογή των παραγωγών, επιτρέποντάς 
τους να αποφασίζουν όσον αφορά την 
παραγωγή με βάση την αποδοτικότητα και 
τις επιταγές της αγοράς. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τους τομείς των αροτραίων 
καλλιεργειών, του λυκίσκου και των 
σπόρων προς σπορά και επίσης, σε 
κάποιο βαθμό, για τον τομέα του βοείου 
κρέατος. Συνεπώς, οι εν μέρει 
συνδεδεμένες ενισχύσεις στους εν λόγω 
τομείς πρέπει να ενταχθούν στο 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. 

(30) Παράλληλα με την καθιέρωση ενός 
καθεστώτος αποσυνδεδεμένης ενιαίας 
ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 επέτρεπε στα κράτη μέλη 
να εξαιρέσουν ορισμένες ενισχύσεις από 
το καθεστώς αυτό. Συγχρόνως, στο 
άρθρο 64 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού προβλεπόταν η αναθεώρηση 
των επιλογών που περιλαμβάνονταν στον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 τμήματα 2 και 3 βάσει 
των εξελίξεων της αγοράς και των 
διαρθρωτικών εξελίξεων. Η ανάλυση της 
σχετικής πείρας καταδεικνύει ότι η 
αποσύνδεση θα μπορούσε να εισαγάγει 
μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή των 
παραγωγών, επιτρέποντάς τους να 
αποφασίζουν όσον αφορά την παραγωγή 
με βάση την αποδοτικότητα και τις 
επιταγές της αγοράς. Συνεπώς, θα πρέπει 
να επιτραπεί σε όσα κράτη μέλη το 
αποφασίσουν, να προχωρήσουν στη 
διαδικασία αποσύνδεσης των ενισχύσεων. 
Δεδομένου ότι οι εν μέρει συνδεδεμένες 
ενισχύσεις στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών εισήχθησαν πρόσφατα, 
και μόνο ως μεταβατικό μέτρο, δεν είναι 
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Προκειμένου να επιτραπεί στους 
κτηνοτρόφους του τομέα του βοείου 
κρέατος να προσαρμοστούν σταδιακά 
στις νέες ρυθμίσεις στήριξης, ενδείκνυται 
να προβλεφθεί η σταδιακή ένταξη της 
ειδικής πριμοδότησης για αρσενικά 
βοοειδή και της πριμοδότησης σφαγής.
Δεδομένου ότι οι εν μέρει συνδεδεμένες 
ενισχύσεις στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών εισήχθησαν πρόσφατα, 
και μόνο ως μεταβατικό μέτρο, δεν είναι 
αναγκαία η αναθεώρηση των εν λόγω 
καθεστώτων.

αναγκαία η αναθεώρηση των εν λόγω 
καθεστώτων.

Or. es

Τροπολογία 55
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ωστόσο, όσον αφορά τους τομείς των 
θηλαζουσών αγελάδων και των 
αιγοπροβάτων, η διατήρηση ενός 
ελάχιστου επιπέδου γεωργικής παραγωγής 
ενδέχεται να είναι ακόμη αναγκαία για τη 
γεωργική οικονομία ορισμένων περιοχών 
και, ιδιαίτερα, όταν οι γεωργοί δεν 
μπορούν να προσφύγουν σε άλλες 
οικονομικές εναλλακτικές δραστηριότητες. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίνεται σκόπιμο 
τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να 
διατηρήσουν τη συνδεδεμένη στήριξη στο 
σημερινό επίπεδο ή, για τις θηλάζουσες 
αγελάδες, σε χαμηλότερο επίπεδο. Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικές διατάξεις για την τήρηση των 
απαιτήσεων αναγνώρισης και 
καταγραφής που προβλέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, με στόχο 

(31) Ωστόσο, η διατήρηση ενός ελάχιστου 
επιπέδου γεωργικής παραγωγής ενδέχεται 
να είναι ακόμη αναγκαία για την 
ισορροπία ορισμένων τομέων και για τη 
γεωργική οικονομία ορισμένων περιοχών 
και, ιδιαίτερα, όταν οι γεωργοί δεν 
μπορούν να προσφύγουν σε άλλες 
οικονομικές εναλλακτικές δραστηριότητες. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίνεται σκόπιμο 
τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να 
διατηρήσουν τη συνδεδεμένη στήριξη στο 
σημερινό επίπεδο.
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ιδίως την εξασφάλιση της 
ιχνηλασιμότητας των ζώων.

Or. es

Τροπολογία 56
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν έως το 10% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο 
επίπεδο. Οι όροι που διέπουν τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 
ασφάλιση των καλλιεργειών και τις 

(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν έως το 20% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την γεωργική 
ασφάλιση καθώς και στη χρηματοδότηση 
των οικονομικών αποζημιώσεων για 
ορισμένες απώλειες σε περίπτωση 
ασθένειας ζώων ή φυτών. Με σκοπό την 
τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της 
Κοινότητας, οι πόροι που ενδέχεται να 
χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε μέτρο 
συνδεδεμένης στήριξης πρέπει να 
περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο. Οι 
όροι που διέπουν τις χρηματοδοτικές 
συνεισφορές για την γεωργική ασφάλιση 
και τις αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή 
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αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή φυτών 
πρέπει να καθοριστούν αναλόγως.

φυτών πρέπει να καθοριστούν αναλόγως.

Or. es

Τροπολογία 57
Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν έως το 10% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο 
επίπεδο. Οι όροι που διέπουν τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 
ασφάλιση των καλλιεργειών και τις 

(32) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν έως το 5% των 
ανωτάτων ορίων τους για τη χορήγηση 
ειδικής στήριξης σε σαφώς 
προσδιορισμένες περιπτώσεις. Η στήριξη 
αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Ενδείκνυται 
επίσης να διατίθεται ειδική στήριξη για την 
άμβλυνση των συνεπειών της σταδιακής 
κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος 
και της αποσύνδεσης της στήριξης σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση 
των καλλιεργειών καθώς και στη 
χρηματοδότηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων για ορισμένες απώλειες σε 
περίπτωση ασθένειας ζώων ή φυτών. Με 
σκοπό την τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, οι πόροι 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε μέτρο συνδεδεμένης στήριξης 
πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο 
επίπεδο. Οι όροι που διέπουν τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 
ασφάλιση των καλλιεργειών και τις 
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αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή φυτών 
πρέπει να καθοριστούν αναλόγως.

αποζημιώσεις για ασθένειες ζώων ή φυτών 
πρέπει να καθοριστούν αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών πρέπει να μικρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Ναι μεν 
πρέπει να επιτραπεί μια κάποια ευελιξία ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να βοηθούν 
συγκεκριμένους τομείς σε συγκεκριμένες στιγμές, όμως πρέπει να αποφευχθούν και οι 
στρεβλώσεις μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία 58
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (32 α) Δεδομένου ότι η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων αποκτά όλο και 
μεγαλύτερη σημασία, ενδείκνυται να 
δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεισφέρουν στα ασφάλιστρα που 
καταβάλλουν οι γεωργοί για την γεωργική 
ασφάλιση καθώς και στη χρηματοδότηση 
των οικονομικών αποζημιώσεων για 
ορισμένες απώλειες σε περίπτωση 
ασθένειας ζώων ή φυτών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενες γεωργικές ασφαλίσεις δεν καλύπτουν μόνο τις σοδειές, αλλά περιλαμβάνουν και 
την κτηνοτροφία, που δεν πρέπει να την παραμελήσουμε.
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Τροπολογία 59
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης 
και η εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία 
στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, το 2003 
διάφοροι λόγοι επέβαλαν τη διατήρηση της 
ειδικής στήριξης για ορισμένες 
καλλιέργειες. Από την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη της κατάστασης 
της αγοράς προκύπτει ότι τα καθεστώτα τα 
οποία δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης το 2003 μπορούν
σήμερα να ενταχθούν στο εν λόγω 
καθεστώς για την προώθηση μιας 
αειφόρου γεωργίας περισσότερο 
προσανατολισμένης στην αγορά. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τον τομέα του 
ελαιολάδου, στον οποίο εφαρμόστηκε 
μόνον οριακή αποσύνδεση. Ισχύει επίσης 
για τις ενισχύσεις στους τομείς του 
σκληρού σιταριού, των πρωτεϊνούχων 
σπόρων, του ρυζιού, του αμύλου 
γεωμήλων και των καρπών με κέλυφος, 
στους οποίους η φθίνουσα 
αποτελεσματικότητα των εναπομενουσών 
συνδεδεμένων ενισχύσεων υποστηρίζει 
την επιλογή της αποσύνδεσης. Στην 
περίπτωση του λίνου ενδείκνυται επίσης 
να καταργηθεί η στήριξη στη μεταποίηση 
και να ενταχθούν τα σχετικά ποσά στο 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Όσον αφορά 
το ρύζι, τις αποξηραμένες χορτονομές, το 
άμυλο γεωμήλων και το λίνο πρέπει να 
προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το 
δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στην 
αποσυνδεδεμένη στήριξη. Όσον αφορά 
τους καρπούς με κέλυφος, είναι σκόπιμο 

(36) Η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης 
και η εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία 
στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, το 2003 
διάφοροι λόγοι επέβαλαν τη διατήρηση της 
ειδικής στήριξης για ορισμένες 
καλλιέργειες. Από την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη της κατάστασης 
της αγοράς προκύπτει ότι τα καθεστώτα τα 
οποία δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς
ενιαίας ενίσχυσης το 2003 θα μπορούσαν, 
ανάλογα με την επιλογή του κράτους 
μέλους, σήμερα να ενταχθούν στο εν λόγω 
καθεστώς για την προώθηση μιας 
αειφόρου γεωργίας περισσότερο 
προσανατολισμένης στην αγορά.
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να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
εξακολουθήσουν να καταβάλλουν το 
εθνικό μερίδιο της ενίσχυσης κατά τρόπο 
συνδεδεμένο ώστε να μετριαστούν οι 
επιπτώσεις της αποσύνδεσης.

Or. es

Τροπολογία 60
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Λόγω της ένταξης των νέων 
καθεστώτων στο καθεστώς ενιαίας
ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθεί ο 
υπολογισμός του νέου επιπέδου της 
ατομικής εισοδηματικής στήριξης στο 
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος. Στην 
περίπτωση των καρπών με κέλυφος, του 
αμύλου γεωμήλων, του λίνου και της 
αποξηραμένης χορτονομής, η σχετική 
αύξηση πρέπει να χορηγηθεί με βάση τη 
στήριξη που έλαβαν οι γεωργοί κατά τα 
πλέον πρόσφατα έτη. Εντούτοις, στην 
περίπτωση της ένταξης των ενισχύσεων 
οι οποίες μέχρι σήμερα εξαιρούνταν εν 
μέρει από το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, ενδείκνυται να δοθεί στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν τις αρχικές περιόδους 
αναφοράς.

(37) Λόγω της ενδεχόμενης ένταξης νέων 
καθεστώτων στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθεί ο 
υπολογισμός του νέου επιπέδου της 
ατομικής εισοδηματικής στήριξης στο 
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος.

Or. es
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Τροπολογία 61
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς 
που παράγουν ρύζι, γεώμηλα αμυλοποιίας, 
βαμβάκι, ζάχαρη, οπωροκηπευτικά, 
αιγοπρόβειο κρέας και βόειο κρέας· 

δ) καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς 
που παράγουν ρύζι, πρωτεϊνούχα, 
αποξηραμένη χορτονομή, γεώμηλα 
αμυλοποιίας, βαμβάκι, ζάχαρη, 
οπωροκηπευτικά, φρούτα με κέλυφος, 
καπνό,  αιγοπρόβειο κρέας και βόειο 
κρέας· 

Or. es

Τροπολογία 62
Roberto Musacchio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «γεωργός»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
ή 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 Κοινότητας, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 299 της 
Συνθήκης, και το οποίο ασκεί γεωργική 
δραστηριότητα· 

(α) «γεωργός»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
ή 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 Κοινότητας, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 299 της 
Συνθήκης, και το οποίο ασκεί γεωργική 
δραστηριότητα που αποτελεί την κύρια 
πηγή εισοδημάτων του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι επιδοτήσεις θα χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά 
να συντηρήσουν ένα κοινωνικο-οικονομικό δίκτυο, ειδικά σε ορισμένες γεωργικές περιοχές, και 
να προστατεύσουν το περιβάλλον με καλές γεωργικές πρακτικές που αντιπροσωπεύουν το 
βασικό τους εισόδημα.
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Τροπολογία 63
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιβάλλον, β) κατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο όρος "περιβάλλον", ως απαίτηση σε θέματα διαχείρισης, είναι ασαφής. Βασικό κριτήριο είναι 
η "κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος".

Τροπολογία 64
Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  2 α. Η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει το 
2009 έναν λεπτομερή έλεγχο για να 
προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο ο 
γεωργικός τομέας μπορεί να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να 
συναγάγει στέρεα επιστημονικά στοιχεία 
που θα στηρίξουν μελλοντικές προτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο γεωργικός τομέας καταβάλλει ήδη μεγάλες προσπάθειες για να μειώσει τις επιπτώσεις της 
δραστηριότητάς του επί του περιβάλλοντος. Πριν από την υποβολή νέων προτάσεων οφείλουμε, 
μέσα από αυστηρές επιστημονικές έρευνες, να τεκμηριώσουμε για ποιούς λόγους και υπό ποίες 
προϋποθέσεις θα εκδώσουμε κανονισμούς και θα θέσουμε στόχους.
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Τροπολογία 65
Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  2 β. Η Επιτροπή θα καταργήσει μέχρι το 
2013 όλες τις εξαγωγικές επιδοτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΠΟΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση να καταργήσει όλες τις εξαγωγικές επιδοτήσεις μέχρι το 
2013. Πρέπει λοιπόν η ΕΕ να προσπαθήσει να επιτύχει αυτό το στόχο.

Τροπολογία 66
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντούτοις, ένα κράτος μέλος δύναται, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
παρεκκλίνει από το πρώτο εδάφιο, υπό τον 
όρο ότι λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή 
τυχόν σημαντικής μείωσης της συνολικής 
έκτασης μόνιμων βοσκοτόπων.

Εντούτοις, ένα κράτος μέλος δύναται, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
παρεκκλίνει από το πρώτο εδάφιο, υπό τον 
όρο ότι λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή 
τυχόν σημαντικής μείωσης της συνολικής 
έκτασης μόνιμων βοσκοτόπων
στηριζόμενο στις αρχές της οικολογικής 
αντιστάθμισης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι αρχές της οικολογικής αντιστάθμισης επιτρέπουν να ισοσκελίζουμε τις απώλειες που 
προκαλούνται από τη μείωση των εδαφών μεγάλης φυσικής αξίας. Εφόσον οι πράσινες ζώνες 
που καλλιεργούνται με ισορροπημένο τρόπο έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό ρόλο, η 
προτεραιότητα είναι να εμποδίσουμε την απώλεια αυτών των περιοχών μακροπρόθεσμα.
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Τροπολογία 67
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε ποσό άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγείται στον γεωργό για ένα 
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και που 
υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ μειώνεται για 
κάθε έτος μέχρι το 2012 κατά τα 
αντίστοιχα ποσοστά:

1. Κάθε ποσό άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγείται στον γεωργό για ένα 
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος 
μειώνεται για κάθε έτος μέχρι το 2012 
κατά 5%.

α) 2009: 7 %
β) 2010: 9 %,
γ) 2011: 11 %,
δ) 2012: 13 %

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η αγροτική ανάπτυξη είναι ένα απαραίτητο θέμα. Δεν είναι αναγκαία κάποια πρόσθετη 
διαφοροποίηση, αλλά μάλλον μια διεύρυνση του άρθρου 68 (Κανονισμός 1782/2003 του 
Συμβουλίου). Το εν λόγω άρθρο δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αλλού 
τις εισοδηματικές τους ενισχύσεις, π.χ. υπέρ της γεωργίας που σέβεται το περιβάλλον. Επί 
πλέον, ο έλεγχος των δαπανών οργανώνεται καλύτερα υπό τον πρώτο πυλώνα παρά υπό τον 
δεύτερο.

Τροπολογία 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε ποσό άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγείται στον γεωργό για ένα 
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και που 
υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ μειώνεται για 

1. Κάθε ποσό άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγείται στον γεωργό για ένα 
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος 
μειώνεται για κάθε έτος μέχρι το 2012 
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κάθε έτος μέχρι το 2012 κατά τα 
αντίστοιχα ποσοστά:

κατά τα αντίστοιχα ποσοστά:

α) 2009: 7 %, α) 2009: 5 %,
β) 2010: 9 %, β) 2010: 5 %,

γ) 2011: 11 %, γ) 2011: 5 %,
δ) 2012: 13 %. δ) 2012: 5 %.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τυχόν συστηματική μείωση των άμεσων ενισχύσεων που καταβάλλονται στους γεωργούς θα 
μπορούσε να μειώσει αισθητά την αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων και να θέσει σε κίνδυνο 
την επιβίωση πολλών από αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει στο μέλλον να φροντίσει να 
εξασφαλίσει την επισιτιστική της αυτάρκεια.

Τροπολογία 69
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε ποσό άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγείται στον γεωργό για ένα 
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και που 
υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ μειώνεται για 
κάθε έτος μέχρι το 2012 κατά τα 
αντίστοιχα ποσοστά:

1. Κάθε ποσό άμεσων ενισχύσεων που 
χορηγείται στον γεωργό για ένα 
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος 
μειώνεται για κάθε έτος μέχρι το 2012 
κατά τα αντίστοιχα ποσοστά:

α) 2009: 7 %, α) 2009: 5 %,

β) 2010: 9 %, β) 2010: 5 %,
γ) 2011: 11 %, γ) 2011: 5 %,

δ) 2012: 13 %. δ) 2012: 5 %.

Or. es

Αιτιολόγηση

α) Η τροπολογία επαναλαμβάνει τις διατάξεις του από 12 Μαρτίου 2008 ψηφίσματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία.
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β) Η τροπολογία επαναλαμβάνει τις διατάξεις του από 12 Μαρτίου 2008 ψηφίσματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία.

γ) Η τροπολογία επαναλαμβάνει τις διατάξεις του από 12 Μαρτίου 2008 ψηφίσματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία.

δ) Η τροπολογία επαναλαμβάνει τις διατάξεις του από 12 Μαρτίου 2008 ψηφίσματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία.

Τροπολογία 70
Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αυξάνονται όσον αφορά: 

διαγράφεται

a) τα ποσά μεταξύ 100.000 και 
199.999 ευρώ, κατά 3 ποσοστιαίες 
μονάδες,
β) τα ποσά μεταξύ 200.000 και 
299.999 ευρώ, κατά 6 ποσοστιαίες 
μονάδες,
γ) τα ποσά 300.000 ευρώ και άνω, κατά 9 
ποσοστιαίες μονάδες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στρεμματικές ενισχύσεις θα πρέπει να ανταμείβουν τους γεωργούς για την καλή 
περιβαλλοντική διαχείριση του κάθε εκταρίου γης. Μια προοδευτική διαφοροποίηση θα 
οδηγήσει σε αύξηση της γραφειοκρατίας και οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις θα κατατμηθούν, 
προκαλώντας νέες διοικητικές και χρηματοπιστωτικές δαπάνες, χωρίς συνολική μείωση των 
χρηματοδοτήσεων.
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Τροπολογία 71
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αυξάνονται όσον αφορά:  

2. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αυξάνονται όσον αφορά:  

α) τα ποσά μεταξύ 100.000 και 
199.999 ευρώ, κατά 3 ποσοστιαίες 
μονάδες·

α) τα ποσά μεταξύ 100.000 και 
199.999 ευρώ, κατά 2 ποσοστιαίες
μονάδες·

β) τα ποσά μεταξύ 200.000 και 
299.999 ευρώ, κατά 6 ποσοστιαίες
μονάδες·

β) τα ποσά μεταξύ 200.000 και 
299.999 ευρώ, κατά 3 ποσοστιαίες
μονάδες·

γ) τα ποσά 300.000 ευρώ και άνω, κατά 9 
ποσοστιαίες μονάδες.

γ) τα ποσά 300.000 ευρώ και άνω, κατά 4 
ποσοστιαίες μονάδες.

Or. es

Αιτιολόγηση

a) Στο από 12 Μαρτίου 2008 ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο ενέκρινε με συντριπτική 
πλειοψηφία την προοδευτική διαφοροποίηση με επακριβή μνεία των ανωτάτων ορίων και 
πρέπει να επαναληφθούν εδώ αυτές οι γενικές κατευθύνσεις.

β) Στο από 12 Μαρτίου 2008 ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο ενέκρινε με συντριπτική 
πλειοψηφία την προοδευτική διαφοροποίηση με επακριβή μνεία των ανωτάτων ορίων και 
πρέπει να επαναληφθούν εδώ αυτές οι γενικές κατευθύνσεις.

γ) Στο από 12 Μαρτίου 2008 ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία 
την προοδευτική διαφοροποίηση με επακριβή μνεία των ανωτάτων ορίων και πρέπει να 
επαναληφθούν εδώ αυτές οι γενικές κατευθύνσεις.

Τροπολογία 72
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην 2. Η μείωση που αναφέρεται στην 
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παράγραφο 1 αυξάνονται όσον αφορά:  παράγραφο 1 αυξάνεται όσον αφορά: 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η αγροτική ανάπτυξη είναι ένα απαραίτητο θέμα. Δεν είναι αναγκαία κάποια πρόσθετη 
διαφοροποίηση, αλλά μάλλον μια διεύρυνση του άρθρου 68 (Κανονισμός 1782/2003 του 
Συμβουλίου). Το εν λόγω άρθρο δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αλλού 
τις εισοδηματικές τους ενισχύσεις, π.χ. υπέρ της γεωργίας που σέβεται το περιβάλλον. Επί 
πλέον, ο έλεγχος των δαπανών οργανώνεται καλύτερα υπό τον πρώτο πυλώνα παρά υπό τον 
δεύτερο.

Τροπολογία 73
Roberto Musacchio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  3 α. Όλα τα ποσά των προβλεπόμενων 
στις παραγράφους 1 και 2 μειώσεων 
χρησιμοποιούνται στον δεύτερο πυλώνα, 
αποκλειστικά για περιβαλλοντικούς 
σκοπούς, μεταξύ των οποίων την 
προτεραιότητα πρέπει να έχουν η 
προστασία των εδαφών και η διαφύλαξη 
των υδάτινων πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρήσιμο είναι να τονισθεί ότι τα ποσά των παλαιών άμεσων επιδοτήσεων που αποτελούν 
αντικείμενο των μέσων μειώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για περιβαλλοντικούς σκοπούς.
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Τροπολογία 74
Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ποσά που αντιστοιχούν στη μείωση 
κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες διατίθενται 
στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 128 
παράγραφος 2, με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια:

διαγράφεται

α) γεωργική έκταση·
β) γεωργική απασχόληση·
γ) ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) 
κατά κεφαλή σε αγοραστική δύναμη.
Ωστόσο, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος
μέλος λαμβάνει τουλάχιστον 80% των 
συνολικών ποσών τα οποία παρήχθησαν 
στο εν λόγω κράτος μέλος λόγω της 
διαφοροποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στρεμματικές ενισχύσεις θα πρέπει να ανταμείβουν τους γεωργούς για την καλή 
περιβαλλοντική διαχείριση του κάθε εκταρίου γης. Μια προοδευτική διαφοροποίηση θα 
οδηγήσει σε αύξηση της γραφειοκρατίας και οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις θα κατατμηθούν, 
προκαλώντας νέες διοικητικές και χρηματοπιστωτικές δαπάνες, χωρίς συνολική μείωση των 
χρηματοδοτήσεων.

Τροπολογία 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο δεν 
ενεργοποιήθηκε για περίοδο 2 ετών 

Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο δεν 
ενεργοποιήθηκε για περίοδο 2 ετών 
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διατίθεται στο εθνικό απόθεμα, πλην 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 36 παράγραφος 1.

διατίθεται στο εθνικό απόθεμα, πλην 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 36 παράγραφος 1. Τα κονδύλια 
αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά 
προτεραιότητα για να διευκολύνουν την 
πρόσβαση των νέων στη γεωργική 
δραστηριότητα, ώστε να διασφαλιστεί η 
διαδοχή των γενεών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική δεν διαθέτει κανέναν μηχανισμό που να προάγει τη διαδοχή των 
γενεών, κάτι που είναι εντούτοις απαραίτητο για να διασφαλιστεί η συνέχιση των γεωργικών 
δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 76
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - εισαγωγική περίοδος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:  

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 20% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:  

Or. es
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Τροπολογία 77
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υπό μορφή συμμετοχής στα ασφάλιστρα 
για την ασφάλιση των καλλιεργειών
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 69·

δ) υπό μορφή συμμετοχής στα ασφάλιστρα 
για την γεωργική ασφάλιση σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 69·

Or. es

Τροπολογία 78
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ταμεία αλληλοβοήθειας για τις 
ασθένειες ζώων και φυτών σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 70.

ε) ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 70.

Or. es

Τροπολογία 79
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ασφάλιση των καλλιεργειών Γεωργική ασφάλιση

Or. es
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Τροπολογία 80
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στα 
ασφάλιστρα για ασφάλιση έναντι των 
απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στα 
ασφάλιστρα για γεωργική ασφάλιση έναντι 
των οικονομικών απωλειών που 
προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή ασθένειες 
ζώων ή φυτών.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του 
μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογιστεί 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
αφαιρουμένων της υψηλότερης και 
χαμηλότερης τιμής.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,

– ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του 
μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογιστεί 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
αφαιρουμένων της υψηλότερης και 
χαμηλότερης τιμής.

– ως "οικονομικές απώλειες", νοούνται 
όλες οι πρόσθετες δαπάνες που βαρύνουν 
έναν γεωργό λόγω έκτακτων μέτρων που 
αυτός έλαβε για να μειώσει τον 
εφοδιασμό της συγκεκριμένης αγοράς ή 
κάθε σημαντική απώλεια παραγωγής. Οι 
δαπάνες για τις οποίες μπορεί να 
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χορηγηθεί αντιστάθμιση στο πλαίσιο 
άλλων κοινοτικών διατάξεων και οι 
δαπάνες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή κάθε άλλου υγειονομικού, 
κτηνιατρικού ή φυτο-υγειονομικού 
μέτρου, δεν θεωρούνται ότι συνιστούν 
οικονομική απώλεια.

Or. es

Τροπολογία 81
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
χορηγείται ανά γεωργό καθορίζεται στο 
60% του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
αυξήσουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή 
έως 70%, λαμβάνοντας υπόψη τις 
καιρικές συνθήκες ή την κατάσταση του 
συγκεκριμένου τομέα.

2. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
χορηγείται ανά γεωργό καθορίζεται στο 
80% ή 50% του οφειλόμενου 
ασφαλίστρου, αναλόγως των κριτηρίων 
που ορίζονται στο άρθρο 12, σημείο 2 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2007 της 
Επιτροπής.

Or. es

Τροπολογία 82
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κάλυψη με την ασφάλιση 
καλλιέργειας διατίθεται μόνον εφόσον το 
δυσμενές κλιματικό φαινόμενο έχει 
αναγνωριστεί επίσημα ως τέτοιο από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους. 

Διαγράφεται
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Τροπολογία 83
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν 
την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης 
στους γεωργούς για οικονομικές απώλειες 
που προκλήθηκαν από την εμφάνιση 
ασθένειας ζώων ή φυτών μέσω 
χρηματοδοτικής συμμετοχής στα ταμεία
αλληλοβοήθειας.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν 
την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης 
στους γεωργούς για οικονομικές απώλειες 
που προκλήθηκαν από φυσικές 
καταστροφές, δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα ή ασθένειες ζώων ή φυτών.

Or. es

Τροπολογία 84
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 - παράγραφος 2 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «ταμείο αλληλοβοήθειας»: σύστημα 
διαπιστευμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την 
ασφάλιση των γεωργών μελών κατά των 
οικονομικών απωλειών που προκαλούνται 
από την εμφάνιση ασθένειας ζώων ή 
φυτών μέσω της καταβολής 
αντισταθμιστικών ενισχύσεων· 

α) «ταμείο αλληλοβοήθειας»: σύστημα 
διαπιστευμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την 
ασφάλιση, μέσω της καταβολής 
αντισταθμιστικών ενισχύσεων, των 
γεωργών μελών κατά των οικονομικών 
απωλειών που σημειώνονται στην 
εκμετάλλευση κατόπιν φυσικών 
καταστροφών, δυσμενών κλιματικών 
φαινομένων ή ασθενειών ζώων ή φυτών· 

Or. es
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Τροπολογία 85
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 - παράγραφος 2 - στοιχείο αα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  a α) «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα», οι 
καιρικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να 
εξομοιωθούν με θεομηνία όπως παγετός, 
χαλάζι, πάγος, βροχή ή ξηρασία, και οι 
οποίες καταστρέφουν άνω του 30% είτε 
της μέσης ετήσιας παραγωγής δεδομένου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετή 
περίοδο είτε του μέσου όρου τριετίας που 
έχει υπολογιστεί με βάση την 
προηγούμενη πενταετία, αφαιρουμένων 
της υψηλότερης και χαμηλότερης τιμής.

Or. es

Τροπολογία 86
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 - παράγραφος 5 - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η χρηματοδοτική συμμετοχή δεν 
υπερβαίνει το 60% των δαπανών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
αυξήσουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή 
τους έως 70%, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση του συγκεκριμένου τομέα.
Κάθε δαπάνη η οποία δεν καλύπτεται από 
χρηματοδοτική συμμετοχή βαρύνει τους 
γεωργούς μέλη.

5. Η χρηματοδοτική συμμετοχή δεν 
υπερβαίνει το 80% των δαπανών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4. Κάθε 
δαπάνη η οποία δεν καλύπτεται από 
χρηματοδοτική συμμετοχή βαρύνει τους 
συνεταιρισμένους γεωργούς.

Or. es
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Τροπολογία 87
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης, καθώς και τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των εν λόγω 
κανόνων.

7. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης, καθώς και τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των εν λόγω 
κανόνων. Προτού τους θέσουν σε 
εφαρμογή, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
τη διαχειριστική επιτροπή της ενιαίας 
ΚΟΑ για να συντονίσει τις ενέργειες σε 
κοινοτικό επίπεδο.

Or. es
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