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Τροπολογία 2506
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, 
κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους: 
σπόροι, πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο 
κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2507
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί σε κάθε τομέα και 
παραγωγή ή σε συγκεκριμένους τύπους 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κρίνονται 
στρατηγικής σημασίας για οικονομικούς, 
κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους, 
όπως ορίζεται στο εθνικό στρατηγικό 
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ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

σχέδιο.

Or. it

Τροπολογία 2508
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί σε κάθε τομέα και 
παραγωγή ή σε συγκεκριμένους τύπους 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κρίνονται 
στρατηγικής σημασίας για οικονομικούς, 
κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους, 
όπως επισημαίνεται στο εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο και στις ετήσιες 
αναθεωρήσεις του.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης συνδεδεμένης εισοδηματικής 
στήριξης σε έναν πολύ ευρύ κατάλογο τομέων και παραγωγών, με λίγες μόνο εξαιρέσεις. 
Θεωρώ ότι οι εν λόγω εξαιρέσεις είναι άσκοπες. Το νέο μοντέλο λειτουργίας επιτρέπει την 
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εμπεριστατωμένη αξιολόγηση, στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου, των τομέων που 
έχουν στρατηγική σημασία για το κράτος μέλος και για τους οποίους η αποσυνδεδεμένη στήριξη 
δικαιολογείται λόγω της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.

Τροπολογία 2509
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
γεωργικούς τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του ΠΟΕ, 
συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές 
και ενισχύει την απασχόληση στην ύπαιθρο. Οι εν λόγω ενισχύσεις θα πρέπει να διατηρηθούν 
με ευρύτερο πεδίο και πιο φιλόδοξους χρηματοδοτικούς πόρους.

Τροπολογία 2510
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: ρύζι, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, πρόβειο και 
αίγειο κρέας και βόειο κρέας.

Or. de

Τροπολογία 2511
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους τομείς 
των προϊόντων που απαριθμούνται στα 
τμήματα του παραρτήματος Ι των 
Συνθηκών, με εξαίρεση την αλιεία και 
την υδατοκαλλιέργεια, όπως ορίζονται 
και διευκρινίζονται στο άρθρο 1 του 
κανονισμού 1308/2013 (κανονισμός 
ΚΟΑ), οι οποίοι κρίνονται ως σημαντικοί
για οικονομικούς, κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς λόγους. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ τους τομείς και τις παραγωγές στα 
οποία χορηγείται συνδεδεμένη 
εισοδηματική στήριξη.
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παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. it

Τροπολογία 2512
Miguel Viegas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, 
ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, όσπρια, λινάρι, κάνναβη, 
ρύζι, καρποί με κέλυφος, άμυλο πατάτας, 
γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, 
σπόροι, κρέας αιγοπροβάτων, βόειο 
κρέας, ελαιώνες, σηροτροφία, 
αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και 
κιχώριο, οπωροκηπευτικά.

Or. pt

Τροπολογία 2513
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
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συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος,
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατή η παροχή πρόσβασης στην στήριξη για τα βιοκαύσιμα μέσω των 
μέτρων της ΚΓΠ, καθώς ο κύριος στόχος της ΚΓΠ είναι να διασφαλίσει την επισιτιστική 
ασφάλεια και την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας, με βιώσιμο τρόπο.

Τροπολογία 2514
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας,
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, 
ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, οσπριοειδή, αμιγώς 
κτηνοτροφικά ψυχανθή ή σε συνδυασμό 
με αγρωστώδη, λειμώνες, λινάρι, 
κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, 
πατάτες, σπόροι, πρόβειο και αίγειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
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που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά.

Or. en

Τροπολογία 2515
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, 
ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, οσπριοειδή, λινάρι, 
κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, άμυλο 
πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόροι, πρόβειο και αίγειο 
κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες 
ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, μη εδώδιμες καλλιέργειες που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά, οι οποίες 
μπορούν να περιλαμβάνουν δένδρα και/ή 
θάμνους που αποτελούν συστήματα 
δασογεωργικής ή δασολιβαδικής 
αγροδασοπονίας, καθώς και 
πιστοποιημένα συστήματα δένδρων εκτός 
δασών και.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή υποστήριξης για πιθανό υποκατάστατο των ορυκτών υλικών φαίνεται καλή ιδέα, 
ωστόσο η διατύπωση ότι θα πρέπει να είναι ρητώς δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
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βραχυχρόνια αμειψισπορά και «καλλιέργειες» θα προσφέρει κυρίως τη δυνατότητα μόνο 
παροχής ενέργειας και όχι κάποιο «προϊόν». Η προτεινόμενη διατύπωση στοχεύει στην 
επέκταση του πλαισίου και να καταστούν τα δένδρα επιλέξιμα, ιδίως στα γεωργοδασοκομικά 
συστήματα, τα οποία θα μπορούσαν επίσης να αποτελούν πιστοποιημένα συστήματα δένδρων 
εκτός δασών.

Τροπολογία 2516
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά.

Or. en

Τροπολογία 2517
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
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συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, εκτός από 
καλλιέργειες που προορίζονται για 
αγροκαύσιμα, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες 
ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, κρασί, καστανιές και μέλι.

Or. es

Τροπολογία 2518
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, 
ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, όσπρια, λινάρι, κάνναβη, 
ρύζι, καρποί με κέλυφος, άμυλο πατάτας, 
γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,
σπόροι, εκτροφή βοοειδών και 
αιγοπροβάτων, πρόβειο και αίγειο κρέας, 
βόειο κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, 
καλλιεργούμενα λιβάδια και φυσικά 
λιβάδια, δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης 
με βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
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δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. ro

Τροπολογία 2519
Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
πατάτες για ανθρώπινη κατανάλωση, 
χοιρινό κρέας, κρέας πουλερικών και 
αβγά, καπνός, ελαιώνες, μέλισσες,
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες 
ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά 
και άλλες μη εδώδιμες καλλιέργειες, 
εξαιρουμένων των δέντρων, που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. it

Τροπολογία 2520
Thomas Waitz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που υπερβαίνουν τα 
ελάχιστα νομικά πρότυπα για την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή το περιβάλλον ή
που κρίνονται ως σημαντικές για 
οικονομικούς, κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς λόγους και των οποίων 
οι ανάγκες δικαιολογούνται σύμφωνα με 
τη διαδικασία που περιγράφεται στο 
κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου V με εμπειρικά 
ποσοτικοποιημένα και ανεξάρτητα 
επαληθεύσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία: σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι, 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, οσπριοειδή, 
λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, 
άμυλο πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόροι, πρόβειο και αίγειο 
κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες 
ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαροκάλαμο και 
το κιχώριο, φρούτα και λαχανικά.

Or. en

Τροπολογία 2521
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, 
ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, οσπριοειδή, κτηνοτροφικά 
ψυχανθή, μείγματα 
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ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

ψυχανθών/αγρωστωδών, λινάρι, 
κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, άμυλο 
πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόροι, πρόβειο και αίγειο 
κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, ελαιώνες,
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες 
ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά 
και άλλες μη εδώδιμες καλλιέργειες, 
εξαιρουμένων των δέντρων, που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι καλλιέργειες ψυχανθών (συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών ψυχανθών) θα 
πρέπει να είναι επιλέξιμες για συνδεδεμένη στήριξη. Επιπλέον, τα μείγματα 
ψυχανθών/αγρωστωδών πρέπει να ενθαρρυνθούν.

Τροπολογία 2522
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, που υπερβαίνουν τα 
ελάχιστα νομικά πρότυπα όσον αφορά 
την καλή μεταχείριση των ζώων ή το 
περιβάλλον, που κρίνονται ως σημαντικές 
για οικονομικούς, κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς λόγους, και των οποίων 
οι ανάγκες δικαιολογούνται σύμφωνα με 
τη διαδικασία που περιγράφεται στο 
κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου V με εμπειρικά 
ποσοτικοποιημένα και ανεξάρτητα 
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εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

επαληθεύσιμα αποδεικτικά στοιχεία: 
σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, οσπριοειδή, λινάρι, 
κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, άμυλο 
πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόροι, πρόβειο και αίγειο 
κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες 
ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαροκάλαμο και 
το κιχώριο, φρούτα και λαχανικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Τροπολογία 2523
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, 
ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, οσπριοειδή, λινάρι, 
κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, άμυλο 
πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόροι, πρόβειο και αίγειο 
κρέας, βόειο κρέας, χοίρειο κρέας, κρέας 
πουλερικών, αβγά, καπνός, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες 
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που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά 
και άλλες μη εδώδιμες καλλιέργειες, 
εξαιρουμένων των δέντρων, που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν τέσσερις γεωργικοί τομείς: το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, τα αβγά και ο 
καπνός, που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς 
λόγους σε πολλά κράτη μέλη και αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες λόγω ασθενειών ζώων 
όπως η αφρικανική πανώλη των χοίρων και η γρίπη των πτηνών και λόγω οικονομικών 
προκλήσεων όπως το παράνομο εμπόριο καπνού στην ΕΕ και οι εισαγωγές αβγών με το 
κέλυφός τους που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στην ΕΕ.

Τροπολογία 2524
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, 
ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, οσπριοειδή, λινάρι, 
κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, άμυλο 
πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόροι, πρόβειο και αίγειο 
κρέας, βόειο κρέας, χοίρειο κρέας, κρέας 
πουλερικών, αβγά, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες 
ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, δασύλλια περιοδικής 
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υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά
και άλλες μη εδώδιμες καλλιέργειες, 
εξαιρουμένων των δέντρων, που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν τέσσερις γεωργικοί τομείς: το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών και τα αβγά, που 
είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους σε πολλά 
κράτη μέλη και αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες λόγω ασθενειών ζώων όπως η αφρικανική 
πανώλη των χοίρων και η γρίπη των πτηνών και λόγω οικονομικών προκλήσεων όπως οι 
εισαγωγές αβγών με το κέλυφός τους που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στην ΕΕ.

Τροπολογία 2525
Momchil Nekov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, 
ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, αραχίδες, οσπριοειδή, 
λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, 
άμυλο πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόροι, πρόβειο και αίγειο 
κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, οικογένειες μελισσών,
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
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υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. en

Τροπολογία 2526
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, 
ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, οσπριοειδή, λινάρι, 
κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, άμυλο 
πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόροι, πρόβειο και αίγειο 
κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες 
ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, η συνδεδεμένη στήριξη που 
περιγράφεται μπορεί να χορηγείται για τη 
στόχευση ευαίσθητων περιοχών μόνο 
εντός ενός κράτους μέλους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνδεδεμένη στήριξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως για τη στήριξη ευαίσθητων 
τομέων.

Τροπολογία 2527
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, 
ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, οσπριοειδή, λινάρι, 
κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, άμυλο 
πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόροι, πρόβειο και αίγειο 
κρέας, βόειο κρέας, χοιρινό κρέας,
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
καπνός, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και 
το κιχώριο, φρούτα και λαχανικά,
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. pl

Τροπολογία 2528
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, φαρμακευτικά φυτά, 
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αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες 
ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά 
και άλλες μη εδώδιμες καλλιέργειες, 
εξαιρουμένων των δέντρων, που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. hr

Τροπολογία 2529
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, 
σκληρό σιτάρι, ελαιούχοι σπόροι, 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, οσπριοειδή, 
λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, 
άμυλο πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα, σπόροι, πρόβειο και αίγειο 
κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες 
ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά
και άλλες μη εδώδιμες καλλιέργειες, 
εξαιρουμένων των δέντρων, που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. fr
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Τροπολογία 2530
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
φρούτα και λαχανικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά 
και άλλες μη εδώδιμες καλλιέργειες, 
εξαιρουμένων των δέντρων, που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. de

Τροπολογία 2531
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, 
ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
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ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι 
δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με 
βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

καλλιέργειες, όσπρια, λινάρι, κάνναβη, 
ρύζι, καρποί με κέλυφος, άμυλο πατάτας, 
γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, 
σπόροι, κρέας αιγοπροβάτων, βόειο 
κρέας, ελαιόλαδο, σηροτροφία, 
αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και 
κιχώριο, οπωροκηπευτικά, καθώς και μη 
εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. pt

Τροπολογία 2532
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, 
ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, ψυχανθή, λινάρι, κάνναβη, 
ρύζι, καρποί με κέλυφος, άμυλο πατάτας, 
γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,
σπόροι, πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο 
κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. fr
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Τροπολογία 2533
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιώνες, μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες 
ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά 
και άλλες μη εδώδιμες καλλιέργειες, 
εξαιρουμένων των δέντρων, που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το «ελαιόλαδο» αντικαθίσταται από τους «ελαιώνες» για να ενταχθεί η επιτραπέζια ελιά.

Τροπολογία 2534
Jørn Dohrmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
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σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι,
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σιτηρά, 
ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, οσπριοειδή, λινάρι, 
κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, γάλα 
και γαλακτοκομικά προϊόντα, πρόβειο και 
αίγειο κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, 
μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες 
ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά 
και άλλες μη εδώδιμες καλλιέργειες, 
εξαιρουμένων των δέντρων, που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ευκαιρίες για τη χρήση συνδεδεμένης στήριξης θα πρέπει να είναι περιορισμένες. 
Προκειμένου να αποφευχθούν επιπλοκές του ανταγωνισμού, η συνδεδεμένη στήριξη για 
σπόρους και άμυλο πατάτας θα πρέπει να αποφεύγεται.

Τροπολογία 2535
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί στους ακόλουθους 
τομείς και παραγωγές ή σε συγκεκριμένους 
και καθορισμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές, κρασί, 
προϊόντα ανθοκομίας, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, σε κάθε 
εκτεταμένο τομέα της κτηνοτροφίας,
λυκίσκος, ξηροί καρποί, ζαχαρότευτλα, 
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αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά.

Or. es

Τροπολογία 2536
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διευκρινίζουν σαφώς στα στρατηγικά 
τους σχέδια τους λόγους για τους οποίους 
η παροχή συνδεδεμένης στήριξης θα 
παράσχει προστιθέμενη αξία για 
οικονομικούς, κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους και γιατί δεν 
είναι δυνατή η επίτευξη παρόμοιων 
στόχων μέσω μέτρων αγροτικής 
ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 2537
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel 
Mato, Esteban González Pons

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος των προϊόντων που 
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο 
μπορεί να επεκταθεί σε περιοχές με 
φυσικούς περιορισμούς, όπως οι
νησιωτικές περιοχές, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα 
μειονεκτήματα των περιοχών αυτών.
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Or. es

Τροπολογία 2538
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θα διασφαλίζει, σύμφωνα με 
το κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου V, ότι η 
συνδεδεμένη στήριξη δεν χορηγείται σε 
τομείς σε περιοχές που υφίστανται 
υπερπαραγωγή.

Or. en

Τροπολογία 2539
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέτουν 
και άλλες παραγωγές σε εκείνες που 
απαριθμούνται στην πρώτη παράγραφο, 
εφόσον αυτό δικαιολογείται μετά από 
ανάλυση αναγκών.

Or. es

Τροπολογία 2540
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Άρθρο 30α

Οι σχετικές πληρωμές μπορούν να 
σχεδιαστούν από τμήματα για να 
ευνοήσουν τη δομή του συγκεκριμένου 
τομέα στον οποίο αναφέρονται ή να 
ευνοήσουν άλλους στόχους, όπως η 
βελτίωση της ποιότητας, η 
αναζωογόνηση, η επαγγελματικοποίηση, 
η αναζωογόνηση ή η διαχείριση των 
κινδύνων.

Or. es

Τροπολογία 2541
Maria Heubuch, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι δικαιούχοι θα είναι επιλέξιμοι 
για συνδεδεμένες ενισχύσεις μόνο εφόσον 
τα πρότυπα παραγωγής τους είναι 
υψηλότερα από τα αντίστοιχα ισχύοντα 
ελάχιστα πρότυπα για το περιβάλλον και 
την καλή μεταχείριση των ζώων

Or. en

Τροπολογία 2542
Miguel Viegas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η στήριξη αφορά τα βοοειδή 
ή τα αιγοπρόβατα, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν ως προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας την αναγνώριση και την 
καταγραφή των ζώων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 

διαγράφεται



PE631.982v01-00 28/192 AM\1171743EL.docx

EL

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 32 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
21/2004 33 του Συμβουλίου αντίστοιχα. 
Ωστόσο, με την επιφύλαξη άλλων 
εφαρμοστέων προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας, τα βοοειδή ή τα 
αιγοπρόβατα θεωρούνται επιλέξιμα για 
στήριξη, εφόσον οι απαιτήσεις 
αναγνώρισης και καταχώρισης 
πληρούνται μέχρι μια συγκεκριμένη 
ημερομηνία κατά το σχετικό έτος 
υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη.

_________________

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για 
τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, 
καθώς και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 
1).

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, 
για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης 
και καταγραφής των αιγοπροβάτων και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 
92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 
9.1.2004, σ. 8).

Or. pt

Τροπολογία 2543
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η στήριξη αφορά τα βοοειδή 
ή τα αιγοπρόβατα, τα κράτη μέλη 

διαγράφεται
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καθορίζουν ως προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας την αναγνώριση και την 
καταγραφή των ζώων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 32 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
21/2004 33 του Συμβουλίου αντίστοιχα. 
Ωστόσο, με την επιφύλαξη άλλων 
εφαρμοστέων προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας, τα βοοειδή ή τα 
αιγοπρόβατα θεωρούνται επιλέξιμα για 
στήριξη, εφόσον οι απαιτήσεις 
αναγνώρισης και καταχώρισης 
πληρούνται μέχρι μια συγκεκριμένη 
ημερομηνία κατά το σχετικό έτος 
υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη.

_________________

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για 
τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, 
καθώς και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 
1).

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, 
για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης 
και καταγραφής των αιγοπροβάτων και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 
92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 
9.1.2004, σ. 8).

Or. en

Τροπολογία 2544
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η στήριξη αφορά τα βοοειδή 
ή τα αιγοπρόβατα, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν ως προϋποθέσεις
επιλεξιμότητας την αναγνώριση και την 
καταγραφή των ζώων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 32 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
21/2004 33 του Συμβουλίου αντίστοιχα. 
Ωστόσο, με την επιφύλαξη άλλων 
εφαρμοστέων προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας, τα βοοειδή ή τα 
αιγοπρόβατα θεωρούνται επιλέξιμα για 
στήριξη, εφόσον οι απαιτήσεις 
αναγνώρισης και καταχώρισης 
πληρούνται μέχρι μια συγκεκριμένη 
ημερομηνία κατά το σχετικό έτος 
υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη.

2. Όταν η στήριξη αφορά τα βοοειδή 
ή τα αιγοπρόβατα, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν ως μέρος των προϋποθέσεων
επιλεξιμότητας την αναγνώριση και την 
καταγραφή των ζώων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 32 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
21/2004 33 του Συμβουλίου αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 2545
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που η συνδεδεμένη 
εισοδηματική στήριξη αφορά βοοειδή ή 
αιγοπρόβατα, τα κράτη μέλη 
περιλαμβάνουν τους όρους επιλεξιμότητας 
για την επιλεξιμότητα για ενίσχυση των 
απαιτήσεων για την αναγνώριση και την 
καταγραφή των ζώων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
21/2004 του Συμβουλίου33, αντίστοιχα. 
Ωστόσο, με την επιφύλαξη των άλλων 
εφαρμοστέων προϋποθέσεων 

2. Σε περίπτωση που η συνδεδεμένη 
εισοδηματική στήριξη αφορά βοοειδή ή 
αιγοπρόβατα, τα κράτη μέλη 
περιλαμβάνουν τους όρους επιλεξιμότητας 
για την επιλεξιμότητα για ενίσχυση των 
απαιτήσεων για την αναγνώριση και την 
καταγραφή των ζώων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
21/2004 του Συμβουλίου33, αντίστοιχα. 
Ωστόσο, με την επιφύλαξη των άλλων 
εφαρμοστέων προϋποθέσεων 
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επιλεξιμότητας, τα βοοειδή ή τα 
αιγοπρόβατα θεωρούνται επιλέξιμα για 
ενίσχυση, υπό τον όρο ότι οι απαιτήσεις 
αναγνώρισης και καταχώρισης 
πληρούνται σε συγκεκριμένη ημερομηνία 
κατά το έτος της εν λόγω αίτησης, το οποίο 
θα καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

επιλεξιμότητας, όσο αφορά τα βοοειδή ή 
τα αιγοπρόβατα θεωρούνται επιλέξιμα για 
ενίσχυση τα ζώα για τα οποία οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
7 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 έχουν 
κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές για τα 
βοοειδή και οι αντίστοιχες πληροφορίες 
που αφορούν τα αιγοπρόβατα σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία κατά το έτος 
της εν λόγω αίτησης, το οποίο θα 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

_________________ _________________

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς 
και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
204 της 11.8.2000, σ. 1).

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς 
και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
204 της 11.8.2000, σ. 1).

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, 
για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης 
και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 
92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 
9.1.2004, σ. 8).

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, 
για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης 
και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 
92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 
9.1.2004, σ. 8).

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των προβλημάτων ταυτοποίησης και 
καταχώρισης, ιδίως όσον αφορά το βόειο κρέας, τα οποία η Επιτροπή διαπιστώνει στους 
ελέγχους ελέγχου των σχετικών ενισχύσεων.

Τροπολογία 2546
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η στήριξη αφορά τα βοοειδή 
ή τα αιγοπρόβατα, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν ως προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας την αναγνώριση και την 
καταγραφή των ζώων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
21/200433 του Συμβουλίου αντίστοιχα. 
Ωστόσο, με την επιφύλαξη άλλων 
εφαρμοστέων προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας, τα βοοειδή ή τα 
αιγοπρόβατα θεωρούνται επιλέξιμα για 
στήριξη, εφόσον οι απαιτήσεις 
αναγνώρισης και καταχώρισης πληρούνται 
μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία κατά 
το σχετικό έτος υποβολής αιτήσεων που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Όταν η στήριξη αφορά εκτροφεία 
ζώων, τα κράτη μέλη καθορίζουν τις
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για την 
αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων. 
Ωστόσο, με την επιφύλαξη άλλων 
εφαρμοστέων προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας, τα εκτρεφόμενα ζώα
θεωρούνται επιλέξιμα για στήριξη, εφόσον 
οι απαιτήσεις αναγνώρισης και 
καταχώρισης πληρούνται μέχρι μια 
συγκεκριμένη ημερομηνία του σχετικού 
έτους υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη.

_________________

32 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για 
τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, 
καθώς και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 
1).

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, 
για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης 
και καταγραφής των αιγοπροβάτων και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 
92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 
9.1.2004, σ. 8).

Or. it

Τροπολογία 2547
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η στήριξη αφορά τα βοοειδή 
ή τα αιγοπρόβατα, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν ως προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας την αναγνώριση και την 
καταγραφή των ζώων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
21/200433 του Συμβουλίου αντίστοιχα. 
Ωστόσο, με την επιφύλαξη άλλων 
εφαρμοστέων προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας, τα βοοειδή ή τα 
αιγοπρόβατα θεωρούνται επιλέξιμα για 
στήριξη, εφόσον οι απαιτήσεις 
αναγνώρισης και καταχώρισης 
πληρούνται μέχρι μια συγκεκριμένη 
ημερομηνία κατά το σχετικό έτος 
υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη.

2. Η στήριξη συνδεδεμένων 
εισοδημάτων που αναφέρεται στο άρθρο 
29 στοιχείο 2 μπορεί να χορηγηθεί μόνο 
εάν:
α) το κράτος μέλος δείξει ότι είναι η μόνη 
επιλογή που απομένει, ιδίως όσον αφορά 
τα ποιμενικά συστήματα όπου ενδέχεται 
να είναι δύσκολη η υλοποίηση των 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων ή των 
αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων λόγω 
κοινών περιοχών βόσκησης ή εποχιακής 
μετακίνησης των ζώων
(β) το κράτος μέλος επιδείξει την κάλυψη 
των πρόσθετων δαπανών που έχουν 
όντως πραγματοποιηθεί και απώλεια 
εισοδήματος προκειμένου να εκπληρώσει 
τους ειδικούς στόχους (δ), (ε) και (στ) του 
άρθρου 6.3.

_________________

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς 
και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
204 της 11.8.2000, σ. 1).

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, 
για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης 
και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 
92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της
9.1.2004, σ. 8).

Or. en
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Τροπολογία 2548
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η στήριξη αφορά τα βοοειδή 
ή τα αιγοπρόβατα, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν ως προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας την αναγνώριση και την 
καταγραφή των ζώων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
21/200433 του Συμβουλίου αντίστοιχα. 
Ωστόσο, με την επιφύλαξη άλλων 
εφαρμοστέων προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας, τα βοοειδή ή τα 
αιγοπρόβατα θεωρούνται επιλέξιμα για 
στήριξη, εφόσον οι απαιτήσεις 
αναγνώρισης και καταχώρισης πληρούνται 
μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία κατά 
το σχετικό έτος υποβολής αιτήσεων που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Όταν η στήριξη αφορά εκτροφεία 
ζώων, τα κράτη μέλη καθορίζουν ως 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας την 
αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου32 ή τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 21/200433 του Συμβουλίου 
αντίστοιχα. Ωστόσο, με την επιφύλαξη 
άλλων εφαρμοστέων προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας, τα εκτρεφόμενα ζώα
θεωρούνται επιλέξιμα για στήριξη, εφόσον 
οι απαιτήσεις αναγνώρισης και 
καταχώρισης πληρούνται μέχρι μια 
συγκεκριμένη ημερομηνία κατά το σχετικό 
έτος υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη.

_________________ _________________

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς 
και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
204 της 11.8.2000, σ. 1).

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς 
και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
204 της 11.8.2000, σ. 1).

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, 
για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης 
και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 
92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 
9.1.2004, σ. 8).

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, 
για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης 
και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών
92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 
9.1.2004, σ. 8).

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης συνδεδεμένης εισοδηματικής 
στήριξης σε έναν πολύ ευρύ κατάλογο τομέων και παραγωγών, με λίγες μόνο εξαιρέσεις. 
Θεωρώ ότι οι εν λόγω εξαιρέσεις είναι άσκοπες. Το νέο μοντέλο λειτουργίας επιτρέπει την 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση, στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου, των τομέων που 
έχουν στρατηγική σημασία για το κράτος μέλος και για τους οποίους η αποσυνδεδεμένη στήριξη 
δικαιολογείται λόγω της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.

Τροπολογία 2549
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περαιτέρω, με την επιφύλαξη της 
προηγούμενης παραγράφου, η 
υποστήριξη δεν πρέπει να χορηγείται σε 
εντατική ζωική παραγωγή. Η Επιτροπή 
έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 138 το οποίο αποσκοπεί στη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
καθορίζοντας τους τύπους των μη 
επιλέξιμων συστημάτων εντατικής 
ζωικής παραγωγής για συνδεδεμένη 
στήριξη εξαιρουμένων στην 
πραγματικότητα από τη στήριξη των 
γαλακτοκομικών, των βοοειδών ή των 
αιγοπροβάτων όπου υπάρχει απόκλιση 
μεταξύ του αριθμού των επιλέξιμων 
εκταρίων και του αριθμού των ζώων. 
Αυτή η διάταξη θα λάβει υπόψη τις 
πρακτικές ποιμενικής ή εποχιακής 
μετακίνησης των ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ήδη στην Ειδική Έκθεση αριθ. 11/2012 αναφέρεται ότι χωρίς ρητές και επαρκείς στοχευμένες 
διατάξεις η συνδεδεμένη ενίσχυση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επιδότηση 
περισσότερων μεθόδων εντατικής κτηνοτροφίας. Αυτό δεν βελτιώθηκε και το μοντέλο αυτό θα 
πρέπει να αλλάξει με την επόμενη μεταρρύθμιση. Απειλείται η εκτεταμένη κτηνοτροφία, σε 
συνδυασμό με τις παραδοσιακές πρακτικές, τα οικοσυστήματα υψηλής φυσικής αξίας και 
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ενδεχομένως η βόσκηση για την πρόληψη πυρκαγιών, καθώς και οι αγροτικές περιοχές όπου 
ασκείται. Δεν αξίζει να διατηρηθούν τα εντατικά συστήματα είτε από κοινωνική, 
περιβαλλοντική άποψη είτε όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία 2550
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν η στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος·αφορά τα βοοειδή ή τα 
αιγοπρόβατα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποστηρίζουν μόνο ζώα που 
ανατρέφονται σε σύστημα τροφής με 
χόρτα, βοσκής σε λειμώνες και με 
σημαντικά υψηλότερα αποτελέσματα 
όσον αφορά το περιβάλλον ή την καλή 
μεταχείριση των ζώων.

Or. en

Τροπολογία 2551
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν η στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος·αφορά την κτηνοτροφία, 
μόνο οι μέθοδοι παραγωγής που 
υπερβαίνουν τα ελάχιστα εθνικά ή 
ενωσιακά πρότυπα για την καλή 
μεταχείριση των ζώων και την υγεία των 
ζώων θα θεωρούνται επιλέξιμα για 
υποστήριξη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος θα πρέπει να συναρτάται από τη συμμόρφωση με 
ενισχυμένα κριτήρια βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την καλή μεταχείριση και την 
υγεία των ζώων. Στην περίπτωση της κτηνοτροφίας, θα πρέπει να διοχετεύεται μόνο σε 
μεθόδους παραγωγής που μειώνουν την πυκνότητα του πληθυσμού, βελτιώνουν την καλή 
μεταχείριση των ζώων και την υγεία των ζώων και δεν συμβάλουν στην αύξηση της 
αντιμικροβιακής αντοχής.

Τροπολογία 2552
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η κτηνοτροφία που χρησιμοποιεί 
υψηλή πυκνότητα του πληθυσμού δεν θα 
πρέπει να είναι επιλέξιμη για υποστήριξη, 
εκτός εάν είναι απαραίτητη η εφαρμογή 
προγραμμάτων για τη μείωση της 
πυκνότητας του πληθυσμού.

Or. en

Τροπολογία 2553
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος δεν χορηγείται για εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
πρωτεϊνούχων φυτών.

Or. de

Τροπολογία 2554
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE



PE631.982v01-00 38/192 AM\1171743EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν μέσω της διαδικασίας που 
σκιαγραφείται στον τίτλο V του παρόντος 
κανονισμού, ότι τα στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ περιέχουν διατάξεις που 
διασφαλίζουν ότι έως το τέλος της 
περιόδου προγραμματισμού στρατηγικού 
σχεδίου, η συνολική πυκνότητα ζωικού 
πληθυσμού ανά κράτος μέλος δεν 
υπερβαίνει τις 0,7 μονάδες ζωικού 
πληθυσμού ανά εκτάριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η εξισορρόπηση της ζωικής και φυτικής παραγωγής. Υπάρχει προηγούμενο 
στην ΚΓΠ, καθώς οι πυκνότητες ζωικού πληθυσμού είχαν καθοριστεί για μια δεκαετία από το 
2003 και εξής. Σύμφωνα με τη Eurostat, η τρέχουσα μέση συνολική πυκνότητα ζωικού 
κεφαλαίου μεταξύ των κρατών μελών είναι 0,75 μονάδες ζωικού κεφαλαίου/εκτάριο.

Τροπολογία 2555
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Οι συγκεντρωμένες ενέργειες 
ζωοτροφής δεν είναι επιλέξιμες για 
συνδεδεμένη στήριξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επιτακτική ανάγκη να εξισορροπήσει η παραγωγή ζώων και φυτών εξασφαλίζοντας ότι ο 
πληθυσμός ζωικού κεφαλαίου ανά αγρόκτημα δεν υπερβαίνει το εμβαδόν βάσης μόνιμου 
λειμώνα του ή προσωρινού λιβαδιού χορτονομής στην περίπτωση μηρυκαστικών για 
παράδειγμα. Αυτό περιορίζει τη διαρθρωτική πλεονασματική παραγωγή, τη ρύπανση του 
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περιβάλλοντος από τα υπερβολικά θρεπτικά συστατικά και τη μείωση των επιπτώσεων στο 
κλίμα.

Τροπολογία 2556
Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31a

Παρακολούθηση

Στο πλαίσιο της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής 
παρακολούθησης όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 119 α (νέο), τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα παρακολουθούν τις 
ενισχύσεις συνδεδεμένης στήριξης που 
χορηγούνται. Εάν διαπιστωθούν 
αρνητικές επιπτώσεις, η συνδεδεμένη 
στήριξη για τον εν λόγω τομέα 
διακόπτεται ή μειώνεται κατά 
περίπτωση, ώστε να πληρούνται οι 
ανωτέρω προϋποθέσεις.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να ξεκινήσει 
διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες-
εταίρους, όταν η εφαρμογή της 
συνδεδεμένης στήριξης έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη του τοπικού 
τομέα γεωργικών τροφίμων, με σκοπό να 
ληφθούν διορθωτικά μέτρα (μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο της εμπορικής 
πολιτικής της ΕΕ) για τον μετριασμό των 
δυσμενών επιπτώσεων που προκύπτουν.

Εφόσον είναι αναγκαίο, η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από 
τα κράτη μέλη κατά τη χορήγηση 
συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης, 
με σκοπό την εξάλειψη των δυσμενών 
επιπτώσεων στην ανάπτυξη του τομέα 
των γεωργικών τροφίμων στις χώρες 



PE631.982v01-00 40/192 AM\1171743EL.docx

EL

εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 2557
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται

Μέτρα για την προφύλαξη των 
δικαιούχων συνδεδεμένης εισοδηματικής 
στήριξης από διαρθρωτικές ανατροπές 
της ισορροπίας της αγοράς σε έναν τομέα

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 138, για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα 
μέτρα για την προφύλαξη των δικαιούχων 
εθελοντικής συνδεδεμένης στήριξης από 
διαρθρωτικές ανισορροπίες της αγοράς 
σε έναν τομέα. Αυτές οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν να 
επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
αποφασίζουν ότι η συνδεδεμένη 
εισοδηματική στήριξη μπορεί να 
εξακολουθήσει να καταβάλλεται έως το 
2027 με βάση τις μονάδες παραγωγής για 
τις οποίες χορηγήθηκε τέτοια στήριξη 
στο παρελθόν.

Or. en

Τροπολογία 2558
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 138, για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα 
μέτρα για την προφύλαξη των δικαιούχων 
εθελοντικής συνδεδεμένης στήριξης από 
διαρθρωτικές ανισορροπίες της αγοράς 
σε έναν τομέα. Αυτές οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν να 
επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
αποφασίζουν ότι η συνδεδεμένη 
εισοδηματική στήριξη μπορεί να 
εξακολουθήσει να καταβάλλεται έως το 
2027 με βάση τις μονάδες παραγωγής για 
τις οποίες χορηγήθηκε τέτοια στήριξη 
στο παρελθόν.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2559
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 2560
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροποπολογία στοχεύει στην απαλοιφή της αναφοράς του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τους 
ελαιούχους σπόρους που φαίνεται περιττή και που εμποδίζει διαχρονικά την ανάπτυξη των 
ελαιούχων σπόρων. Είναι σύμφωνη με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεσπίστηκε 
με το ψήφισμά του στις 27 Μαρτίου 2018: «ότι, παρότι οι συμφωνίες του Blair House του 1992 
παραμένουν σε ισχύ, είναι εκ των πραγμάτων ξεπερασμένες και δεν θα πρέπει να 
παρεμποδίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην Ευρώπη».

Τροπολογία 2561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί στη νομοθεσία για την ΚΓΠ η πλαισίωση των στηρίξεων 
σε συνάρτηση με τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου, εφόσον αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται 
σε όλες τις περιπτώσεις. Εξάλλου αυτό το άρθρο δεν περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013.

Τροπολογία 2562
Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2563
Norbert Erdős
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η παρέμβαση συνδεδεμένης 
εισοδηματικής στήριξης αφορά ορισμένους 
ή όλους τους ελαιούχους σπόρους που 
αναφέρονται στο παράρτημα του 
μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
για τους ελαιούχους σπόρους 34 , η 
συνολική έκταση που θα λαμβάνει τη 
στήριξη, βάσει των προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ των 
ενδιαφερομένων κρατών μελών, δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τη μέγιστη στηριζόμενη 
έκταση σε όλη την Ένωση με σκοπό τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 
διεθνείς δεσμεύσεις της.

Όταν η παρέμβαση συνδεδεμένης 
εισοδηματικής στήριξης αφορά ορισμένους 
ή όλους τους ελαιούχους σπόρους που 
αναφέρονται στο παράρτημα του 
μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
για τους ελαιούχους σπόρους 34 , η 
συνολική έκταση που θα λαμβάνει τη 
στήριξη, βάσει των προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ των 
ενδιαφερομένων κρατών μελών, δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τη μέγιστη στηριζόμενη 
έκταση σε όλη την Ένωση με σκοπό τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 
διεθνείς δεσμεύσεις της. Σε αυτό το 
πλαίσιο η σόγια αποτελεί προτεϊνούχο 
φυτό.

_________________ _________________

34 Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της 
Οικονομικής Κοινότητας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο 
πλαίσιο της ΓΣΔΕ για τους ελαιούχους 
σπόρους (ΕΕ L 147 της 18.6.1993).

34 Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της 
Οικονομικής Κοινότητας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο 
πλαίσιο της ΓΣΔΕ για τους ελαιούχους 
σπόρους (ΕΕ L 147 της 18.6.1993).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η σόγια αντιμετωπίζεται ως πρωτεϊνούχο φυτό όσον 
αφορά την ΚΣΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 5, όπως ακριβώς στο τρέχον 
σύστημα.

Τροπολογία 2564
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



PE631.982v01-00 44/192 AM\1171743EL.docx

EL

Το αργότερο 6 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
καθορισμού ενδεικτικής περιοχής 
αναφοράς στήριξης για κάθε κράτος μέλος, 
η οποία υπολογίζεται με βάση το μερίδιο 
κάθε κράτους μέλους στη μέση
καλλιεργούμενη έκταση στην Ένωση 
κατά τη διάρκεια των πέντε ετών πριν 
από το έτος έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την 
εξεταστική διαδικασία του άρθρου 139 
παράγραφος 2.

Το αργότερο 6 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
καθορισμού ενδεικτικής περιοχής 
αναφοράς στήριξης για κάθε κράτος μέλος, 
η οποία υπολογίζεται με βάση την
καλλιεργούμενη έκταση του κάθε κράτους 
μέλος που οδήγησε στην επιφάνεια 
αναφοράς. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την 
εξεταστική διαδικασία του άρθρου 139 
παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 2565
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ζητά την επείγουσα συμπερίληψη 
του μνημονίου συμφωνίας, προκειμένου 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
επαναφέρουν την κυριαρχία τους όσον 
αφορά τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και 
να μειώσουν δραστικά την εξάρτηση της 
Ευρώπης από τις εισαγωγές από τρίτες 
χώρες· πρέπει να χορηγείται επαρκές 
επίπεδο συνδεδεμένης στήριξης στις 
ελαιούχες και πρωτεϊνούχες παραγωγές.

Or. fr

Τροπολογία 2566
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που τα κράτη μέλη 
προτίθενται να αυξήσουν τα προβλεπόμενα 
αποτελέσματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, όπως αυτά έχουν εγκριθεί 
από την Επιτροπή στα στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα 
αναθεωρημένα προβλεπόμενα 
αποτελέσματα με αίτηση τροποποίησης 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
σύμφωνα με το άρθρο 107 πριν από την 1η 
Ιανουαρίου του έτους που προηγείται του 
σχετικού έτους υποβολής αιτήσεων.

Στην περίπτωση που τα κράτη μέλη 
προτίθενται να αυξήσουν τα προβλεπόμενα 
αποτελέσματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, όπως αυτά έχουν εγκριθεί 
από την Επιτροπή στα στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα 
αναθεωρημένα προβλεπόμενα 
αποτελέσματα με αίτηση τροποποίησης 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
σύμφωνα με το άρθρο 107 πριν από την 1η 
Ιανουαρίου του έτους που προηγείται του 
σχετικού έτους υποβολής αιτήσεων. Η εν 
λόγω τροποποίηση δεν λαμβάνεται υπόψη 
για τους σκοπούς του άρθρου 107 
παράγραφος 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία παρέχει ευελιξία όσον αφορά τον αριθμό τροποποιήσεων των στρατηγικών 
σχεδίων που επιτρέπονται με βάση το άρθρο 107.

Τροπολογία 2567
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση 
τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ με τον αναθεωρημένο 
συντελεστή μείωσης που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο πριν από την 1η Απριλίου 
του έτους που προηγείται του σχετικού 
έτους υποβολής των αιτήσεων. Ο 
αναθεωρημένος συντελεστής μείωσης 
καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη με 
την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 8.

Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή τον 
αναθεωρημένο συντελεστή μείωσης που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο πριν από 
την 1η Απριλίου του έτους που προηγείται 
του σχετικού έτους υποβολής των 
αιτήσεων. Ο αναθεωρημένος συντελεστής 
μείωσης καθορίζεται στην εκτελεστική 
πράξη με την οποία εγκρίνεται η 
τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 
παράγραφος 8.
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Or. es

Τροπολογία 2568
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τους ελαιούχους 
σπόρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο του μνημονίου 
συμφωνίας, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
την Επιτροπή για το συνολικό αριθμό 
εκταρίων για τα οποία έχει πράγματι 
καταβληθεί ενίσχυση στις ετήσιες εκθέσεις 
επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
121.

4. Όσον αφορά τους ελαιούχους 
σπόρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο του μνημονίου 
συμφωνίας, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
την Επιτροπή για το συνολικό αριθμό 
εκταρίων για τα οποία έχει πράγματι 
καταβληθεί ενίσχυση στις τριετείς
εκθέσεις επιδόσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 121.

Or. en

Τροπολογία 2569
Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τους ελαιούχους 
σπόρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο του μνημονίου 
συμφωνίας, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
την Επιτροπή για το συνολικό αριθμό 
εκταρίων για τα οποία έχει πράγματι 
καταβληθεί ενίσχυση στις ετήσιες εκθέσεις 
επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
121.

4. Όσον αφορά τους ελαιούχους 
σπόρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο του μνημονίου 
συμφωνίας, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
την Επιτροπή για το συνολικό αριθμό 
εκταρίων για τα οποία έχει πράγματι 
καταβληθεί ενίσχυση στις εκθέσεις 
επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
121.

Or. de

Τροπολογία 2570
Beata Gosiewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη χορηγούν ειδική 
καλλιεργητική ενίσχυση για το βαµβάκι σε 
πραγματικούς γεωργούς που παράγουν 
βαμβάκι και υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 
5201 00 υπό τους όρους που καθορίζονται 
στο παρόν υποτμήμα.

Τα κράτη μέλη χορηγούν ειδική 
καλλιεργητική ενίσχυση για το βαµβάκι σε 
γεωργούς που παράγουν βαμβάκι και 
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 5201 00 υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
υποτμήμα.

Or. pl

Τροπολογία 2571
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη χορηγούν ειδική 
καλλιεργητική ενίσχυση για το βαµβάκι σε 
πραγματικούς γεωργούς που παράγουν 
βαμβάκι και υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 
5201 00 υπό τους όρους που καθορίζονται 
στο παρόν υποτμήμα.

Τα κράτη μέλη χορηγούν ειδική 
καλλιεργητική ενίσχυση για το βαµβάκι σε 
γεωργούς που παράγουν βαμβάκι και 
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 5201 00 υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
υποτμήμα.

Or. de

Τροπολογία 2572
Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι 
χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης 
έκτασης βαμβακιού. Επιλέξιμη έκταση 
είναι μόνο εκείνη που βρίσκεται σε 
γεωργική έκταση εγκεκριμένη από το 

1. Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι 
χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης 
έκτασης βαμβακιού. Επιλέξιμη έκταση 
είναι μόνο εκείνη που βρίσκεται σε 
γεωργική έκταση εγκεκριμένη από το 
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κράτος μέλος για βαμβακοπαραγωγή, που 
έχει σπαρεί με ποικιλίες εγκεκριμένες από 
το κράτος μέλος και στην οποία η 
συγκομιδή πραγματοποιείται πραγματικά 
υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των 
φυτών.

κράτος μέλος για βαμβακοπαραγωγή, που 
έχει σπαρεί με ποικιλίες εγκεκριμένες από 
το κράτος μέλος και στην οποία η 
συγκομιδή πραγματοποιείται πραγματικά 
υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των 
φυτών. Η μονοκαλλιέργεια βαμβακιού 
εξαιρείται.

Or. en

Τροπολογία 2573
Momchil Nekov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι 
χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης 
έκτασης βαμβακιού. Επιλέξιμη έκταση 
είναι μόνο εκείνη που βρίσκεται σε 
γεωργική έκταση εγκεκριμένη από το 
κράτος μέλος για βαμβακοπαραγωγή, που 
έχει σπαρεί με ποικιλίες εγκεκριμένες από 
το κράτος μέλος και στην οποία η 
συγκομιδή πραγματοποιείται πραγματικά 
υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των 
φυτών.

1. Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι 
χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης 
έκτασης βαμβακιού. Επιλέξιμη έκταση 
είναι μόνο εκείνη που βρίσκεται σε 
γεωργική έκταση εγκεκριμένη από το 
κράτος μέλος, κατάλληλη για 
βαμβακοπαραγωγή, που έχει σπαρεί με 
ποικιλίες εγκεκριμένες από το κράτος 
μέλος και στην οποία η συγκομιδή 
πραγματοποιείται πραγματικά υπό 
κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.

Or. en

Τροπολογία 2574
Momchil Nekov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Βουλγαρία: 3 342 εκτάρια – Βουλγαρία: 6 885 εκτάρια

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες στατιστικές, η παραγωγή βαμβακιού στη χώρα έχει 
υπερδιπλασιαστεί, κάτι που αντικατοπτρίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μεταποιητών 
βαμβακιού για την καλλιέργεια. Η ΕΕ αποτελεί καθαρό εισαγωγέα βαμβακιού, πράγμα που 
σημαίνει ότι ο κλιματικός αντίκτυπος από τη μεταφορά θα μειωνόταν εάν η καλλιέργεια γινόταν 
τοπικά.

Τροπολογία 2575
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 138, που 
συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό 
με κανόνες σχετικά με τους όρους 
χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης, τις 
απαιτήσεις επιλεξιμότητας και με τις 
αγρονομικές πρακτικές.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2576
Momchil Nekov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών 
για την προώθηση του βαμβακιού μέσω
καθεστώτων πιστοποίησης της ποιότητας.

ε) ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών 
για την προώθηση του βαμβακιού και των 
προϊόντων με βάση το βαμβάκι τοπικής 
καλλιέργειας μέσω προωθητικών 
προγραμμάτων ή καθεστώτων 
πιστοποίησης της ποιότητας.

Or. en
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Τροπολογία 2577
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των οπωροκηπευτικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013·

α) των οπωροκηπευτικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, συμπεριλαμβανομένων των 
οπωροκηπευτικών που προορίζονται για 
μεταποίηση

Or. fr

Τροπολογία 2578
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των οπωροκηπευτικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013·

α) των οπωροκηπευτικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ.·1308/2013, συμπεριλαμβανομένων 
των οπωροκηπευτικών που προορίζονται 
για μεταποίηση

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία στοχεύει να διευκρινιστεί ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα μπορούν να 
καλύπτουν τα οπωροκηπευτικά που προορίζονται για μεταποίηση.

Τροπολογία 2579
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τομέας των οπωροκηπευτικών, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013·

α) τομέας των οπωροκηπευτικών, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, συμπεριλαμβανομένων των 
οπωροκηπευτικών που προορίζονται για 
μεταποίηση·

Or. es

Τροπολογία 2580
Hilde Vautmans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των οπωροκηπευτικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013·

α) των οπωροκηπευτικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, συμπεριλαμβανομένων των 
οπωροκηπευτικών προς μεταποίηση·

Or. en

Τροπολογία 2581
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των οπωροκηπευτικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013·

α) των φρέσκων οπωροκηπευτικών 
και/ή εκείνων που προορίζονται για 
μεταποίηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

Or. it
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Τροπολογία 2582
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των οπωροκηπευτικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013·

α) των οπωροκηπευτικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, συμπεριλαμβανομένων των 
οπωροκηπευτικών προς μεταποίηση·

Or. en

Τροπολογία 2583
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των οπωροκηπευτικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013·

α) των οπωροκηπευτικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχεία θ) και ι) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013·

Or. it

Τροπολογία 2584
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των οπωροκηπευτικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013·

α) των οπωροκηπευτικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχεία θ) και ι) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013·

Or. it
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Τροπολογία 2585
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ο τομέας των καλλιεργειών 
ψυχανθών·

Or. en

Τροπολογία 2586
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ο τομέας καπνού·

Or. en

Αιτιολόγηση

I fully agree with EU and national programmes for restricting smoking. However, the 
situation of tobacco producers in the EU is not related to the public health question at all. 
These producers are fully complying with severe EU standards and they are farming mainly 
in disadvantaged areas and regions and on bad-quality soil. Many disadvantaged social 
groups such as Roma are working in this labour-intensive sector, so their jobs have to be 
saved also by using well-targeted EU funds. Without that, tobacco and cigarettes from third 
countries not complying with severe EU standards at all would be bought by consumers in the 
EU.

Τροπολογία 2587
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) ο τομέας της πατάτας (0701 νωπή 
ή διατηρημένη με απλή ψύξη πατάτα)·

Or. en

Τροπολογία 2588
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε γ) πρωτεϊνούχα φυτά χωρίς ΓΤΟ·

Or. en

Τροπολογία 2589
Μανώλης Κεφαλογιάννης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), κ), η) και κ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013.

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), ιγ), ιε) έως κ) και κγ) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθώς και 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, πατάτες, 
κουνέλια, βαμβάκι και ιπποειδή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ περιοριστικός και δεν 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, πράγμα το οποίο προσκρούει στην 
πολιτική βούληση της ΕΕ για προώθηση των εν λόγω καλλιεργειών, οι οποίες εκτός του ότι 
έχουν ικανότητες δέσμευσης του αζώτου, συμβάλλουν στη μείωση της έλλειψης ζωοτροφών.

Τροπολογία 2590
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Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), κ), η) και κ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013.

στ) λοιποί τομείς:
i) που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), ια), ιγ), 
ιε) έως κ) και κγ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013·
ii) πρωτεϊνούχα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί να επεκταθούν τα επιχειρησιακά προγράμματα «άλλων τομέων» 
σε τομείς που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό 1308/2013 (κοινή ΚΟΑ), ιδίως στα 
πρωτεϊνούχα.

Τροπολογία 2591
Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), κ), η) και κ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013.

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), ιγ), ιε) έως κ) και κγ) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθώς και 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, γεώμηλα, 
κουνέλια και βαμβάκι.

Or. et

Τροπολογία 2592
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο
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άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), κ), η) και κ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013.

άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Or. en

Τροπολογία 2593
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), κ), η) και κ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013.

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013, όπως πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, πατάτες, κουνέλια, βαμβάκι 
και ιπποειδή.

Or. es

Τροπολογία 2594
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), κ), η) και κ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013.

στ) λοιποί τομείς, πέρα από την 
πατάτα, που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), ια), ιγ), 
ιε) έως κ) και κγ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013.

Or. es

Τροπολογία 2595
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), κ), η) και κ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013.

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Or. it

Τροπολογία 2596
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η),
ια), ιγ), ιε) έως κ) και κγ) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

στ) λοιποί τομείς που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στα άνω στοιχεία α) 
έως ε), περιλαμβάνονται στο παράρτημα I 
της ΣΛΕΕ, όπως αυτοί της πατάτας και 
των κουνελιών, καθώς και το βαμβάκι.

Or. es

Τροπολογία 2597
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), κ), η) και κ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013.

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Θεωρώ σκόπιμο να μην τεθεί κανένας περιορισμός στη δυνατότητα προσδιορισμού «άλλων 
τομέων» για ενδεχόμενες τομεακές παρεμβάσεις πέραν των παραδοσιακών (οπωροκηπευτικά,
αμπελοκαλλιέργεια-οινοπαραγωγή, ελαιοκαλλιέργεια κ.λπ.). Το εθνικό στρατηγικό σχέδιο θα 
βασιστεί σε αποτελεσματική ανάλυση των αναγκών και των ευκαιριών που είναι καθοριστικής 
σημασίας και στις οποίες θα επικεντρωθούν οι δράσεις.

Τροπολογία 2598
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), κ), η) και κ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013.

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), ιγ), ιε), ιστ), ιη), ιθ) και κγ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αφαιρεί από τον κατάλογο το ιζ) χοίρειο κρέας και το κ) κρέας και το κ) κρέας πουλερικών.

Τροπολογία 2599
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), κ), η) και κ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013.

στ) λοιποί τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), 
ια), ιγ), ιε) έως κ) και κγ) καθώς και κδ)
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Or. hr

Τροπολογία 2600
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Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν στο στρατηγικό τους σχέδιο για 
την ΚΓΠ την εφαρμογή των τομεακών 
τύπων παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 39 στοιχεία δ), ε) και στ).

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν στο στρατηγικό τους σχέδιο για 
την ΚΓΠ την εφαρμογή των τομεακών 
τύπων παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 39 στοιχεία δ), ε) και στ). Οι 
παρεμβάσεις μπορούν να λάβουν τη 
μορφή επιχειρησιακών προγραμμάτων 
που υποβάλλονται από τις οργανώσεις 
παραγωγών και τις ενώσεις τους ή από 
εθνικά πολυετή προγράμματα στήριξης. 
Τα κράτη μέλη θα βασίσουν στο 
στρατηγικό σχέδιο την επιλογή των 
σχετικών τύπων παρέμβασης για κάθε 
τομέα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχεία α) και ε), οι 
τύποι παρέμβασης μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω προγραμμάτων στήριξης (π.χ. 
μελισσοκομία) ή μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών παραγωγών και των 
ενώσεών τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιλέξουν την πιο επαρκή μορφή και να τη 
δικαιολογήσουν στα στρατηγικά τους σχέδια.

Τροπολογία 2601
Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη θα επιλέγουν στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ τους τομείς 
στους οποίους εφαρμόζουν τους τύπους 
παρέμβασης που προβλέπονται στο 
άρθρο 60. Για κάθε τομέα επιλέγουν έναν 
ή περισσότερους στόχους μεταξύ εκείνων 
που ορίζονται στο άρθρο 59 και τους 
τύπους παρέμβασης που προβλέπονται 
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στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 60. 
Για κάθε τύπο παρέμβασης, τα κράτη 
μέλη τεκμηριώνουν την επιλογή τους των 
συγκεκριμένων τομέων, στόχων, τύπων 
παρέμβασης και παρεμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 2602
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138, οι οποίες συμπληρώνουν 
τον παρόντα κανονισμό, με απαιτήσεις 
επιπλέον εκείνων που καθορίζονται στο 
παρόν κεφάλαιο, ιδίως όσον αφορά:

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ομοιόμορφη εφαρμογή του καθεστώτος 
κοινοτικών ενισχύσεων και να 
αποφευχθεί η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 138, οι οποίες συμπληρώνουν τον 
παρόντα κανονισμό, με απαιτήσεις 
επιπλέον εκείνων που καθορίζονται στο 
παρόν κεφάλαιο, ιδίως όσον αφορά:

Or. es

Τροπολογία 2603
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας των τύπων παρεμβάσεων που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο·

α) τη διασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας των τύπων παρεμβάσεων που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο και μια 
αποτελεσματική, στοχευμένη και βιώσιμη 
υποστήριξη των οργανώσεων των 
παραγωγών και των ενώσεών τους στον 
κλάδο των οπωροκηπευτικών σύμφωνα 
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με το άρθρο 37 και 227 του κανονισμού 
1308/2013.

Or. en

Τροπολογία 2604
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας των τύπων παρεμβάσεων που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο·

α) τη διασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας των τύπων παρεμβάσεων που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, ιδίως 
σε εκείνα τα θέματα των οποίων η 
διαφορετική εφαρμογή από τα κράτη 
μέλη θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού·

Or. es

Τροπολογία 2605
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το ανώτατο επίπεδο της 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
για αποσύρσεις από την αγορά που 
αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και για τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
52 παράγραφος 3·

γ) το ανώτατο επίπεδο της 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
για αποσύρσεις από την αγορά που 
αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και για τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
52 παράγραφος 3· καθώς και τη 
συσκευασία και τη μεταφορά του 
προϊόντος που αποσύρθηκε για δωρεάν 
διανομή και το κόστος που σχετίζεται με 
τη μεταποίηση του προϊόντος, πριν από 
την παράδοσή του για δωρεάν διανομή.

Or. es
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Τροπολογία 2606
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το ανώτατο επίπεδο της 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
για αποσύρσεις από την αγορά που 
αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και για τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
52 παράγραφος 3·

γ) το ανώτατο επίπεδο της 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
για αποσύρσεις από την αγορά που 
αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και για τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
52 παράγραφος 3, καθώς και τη 
συσκευασία και τη μεταφορά του 
προϊόντος που αποσύρθηκε για δωρεάν 
διανομή και το κόστος που σχετίζεται με 
τη μεταποίηση του προϊόντος, πριν από 
την παράδοσή του για δωρεάν διανομή·

Or. es

Τροπολογία 2607
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το ανώτατο επίπεδο της 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
για αποσύρσεις από την αγορά που 
αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 4
στοιχείο α) και για τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
52 παράγραφος 3·

γ) το ανώτατο επίπεδο της 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
για αποσύρσεις από την αγορά που 
αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2
στοιχείο δ) και για τους τύπους 
παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
52 παράγραφος 3·

Or. en

Τροπολογία 2608
Clara Eugenia Aguilera García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) θέσπιση των ορισμών όλων των 
εννοιών που εμπλέκονται στην τομεακή 
παρέμβαση των οπωροκηπευτικών, 
όπως: παραγωγός, παραγωγός μέλος, 
μέλος μη παραγωγός, θυγατρική, 
διακρατικό, μέτρο, δράση, επένδυση, 
συγχώνευση, μεταξύ άλλων·

Or. es

Τροπολογία 2609
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) καθορισμός των κριτηρίων 
αναγνώρισης και απαιτήσεων των 
οργανώσεων παραγωγών και των 
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών στον 
τομέα των οπωροκηπευτικών, 
όπως: αριθμός των μελών και ελάχιστη 
αξία της εμπορικής παραγωγής, 
συνθήκες και υποχρεώσεις 
προσχώρησης, μέσες δομές και 
επιλέξιμες δραστηριότητες, μεταξύ 
άλλων·

Or. es

Τροπολογία 2610
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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γ γ) καθορισμός των όρων σύστασης 
και διαχείρισης του επιχειρησιακού 
ταμείου, καθώς και των αιτήσεων 
χορήγησης ενισχύσεων και 
προκαταβολών·

Or. es

Τροπολογία 2611
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) καθορισμός του ορισμού των 
επιλέξιμων δράσεων, των τύπων 
παρεμβάσεων και των όρων 
επιλεξιμότητάς τους για την ανάπτυξη 
κάθε τομεακής παρέμβασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 43 του παρόντος 
κανονισμού·

Or. es

Τροπολογία 2612
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) Οι ορισμοί όλων των εννοιών που 
εμπλέκονται στην τομεακή παρέμβαση 
των οπωροκηπευτικών, 
συμπεριλαμβανομένων: του παραγωγού, 
του παραγωγού μέλος, μέλος μη 
παραγωγός, θυγατρική, διακρατικό, 
μέτρο, δράση, επένδυση, συγχώνευση.

Or. es
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Τροπολογία 2613
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) Τα κριτήρια για την αναγνώριση 
και τις απαιτήσεις των οργανώσεων 
παραγωγών και των ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των 
φρούτων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
τον αριθμό των μελών και ελάχιστο VPC, 
τους όρους και τις υποχρεώσεις 
προσχώρησης, δομές, μέσα και επιλέξιμες 
δραστηριότητες.

Or. es

Τροπολογία 2614
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε γ) Όροι σύστασης και διαχείρισης 
του επιχειρησιακού ταμείου, καθώς και 
των αιτήσεων χορήγησης ενισχύσεων και 
προκαταβολών.

Or. es

Τροπολογία 2615
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε δ) Ορισμός των επιλέξιμων δράσεων, 
των τύπων παρεμβάσεων και των όρων 
επιλεξιμότητάς τους για την ανάπτυξη 
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κάθε τομεακής παρέμβασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 43 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. es

Τροπολογία 2616
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41α

Προϋποθέσεις των τομεακών σχεδίων

Οι τομεακοί τύποι παρεμβάσεων στο 
παρόν κεφάλαιο θα υπόκεινται στην 
τήρηση των διατάξεων του άρθρου 11 
σχετικά με τους όρους, καθώς και των 
διατάξεων του άρθρου 68.2, στην 
περίπτωση επενδύσεων. Το κράτος μέλος 
θα υποβάλει, μετά από έγκριση από την 
PEPAC, ανάλυση από την οποία 
προκύπτει ότι ο προγραμματισμός αυτού 
του είδους παρέμβασης δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
ούτε παραβιάζει με κανένα τρόπο την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις νομοθετικές πράξεις 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙ.

Or. es

Τροπολογία 2617
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον τομέα των οπωροκηπευτικών Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 
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επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι: για τους γενικούς στόχους, στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών επιδιώκονται οι 
ακόλουθοι στόχοι:

Or. en

Τροπολογία 2618
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την ποσότητα, τη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
και την απόδοση των επενδύσεων και τη 
σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και θ)·

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, μεταξύ άλλων μέσω της 
θέσπισης ευρωπαϊκού κτηματολογίου 
οπωροκηπευτικών το οποίο θα 
ενημερώνεται ετησίως με βάση τα είδη 
και τις ποικιλίες, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την ποσότητα, τη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
και την απόδοση των επενδύσεων και τη 
σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 
στους παραγωγούς που είναι μέλη των 
ΟΠ/ΕΟΠ να επιτύχουν εμπορική αξία 
μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της 
αγοράς· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 
6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και θ)·

Or. it

Τροπολογία 2619
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
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παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την ποσότητα, τη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
και την απόδοση των επενδύσεων και τη 
σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους ειδικούς
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και θ)·

παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την ποσότητα, τη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
και την απόδοση των επενδύσεων, τη 
σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού και 
να διαπραγματεύεται τις συμβάσεις που 
αφορούν την προσφορά των γεωργικών 
προϊόντων για λογαριασμό των μελών 
της· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 
6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και θ)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να εναρμονίσει τους στόχους των οργανώσεων 
παραγωγών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων με τις τροποποιήσεις που έχουν 
εισαχθεί από τον κανονισμό 2017/2393 στο άρθρο 152 του κανονισμού 1308/2013.

Τροπολογία 2620
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την ποσότητα, τη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
και την απόδοση των επενδύσεων και τη 
σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους ειδικούς
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και θ)·

α) τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού,
τον προγραμματισμό της παραγωγής, την 
προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, 
ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την 
ποσότητα, τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παραγωγής και την απόδοση των 
επενδύσεων και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ) και θ)·

Or. en

Τροπολογία 2621
Momchil Nekov
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την ποσότητα, τη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
και την απόδοση των επενδύσεων και τη 
σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους ειδικούς
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και θ)·

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την ποσότητα, τη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
και μεταφοράς και την απόδοση των 
επενδύσεων και τη σταθεροποίηση των 
τιμών παραγωγού· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ) και θ)·

Or. en

Τροπολογία 2622
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την ποσότητα, τη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
και την απόδοση των επενδύσεων και τη 
σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και θ)·

α) τον προγραμματισμό της 
παραγωγής, την προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την ποσότητα, τη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
και την απόδοση των επενδύσεων και τη 
σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους ειδικούς
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ)·

Or. es

Τροπολογία 2623
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)·

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης, και χωρίς να παρεμποδίζεται η 
ποικιλότητα των προϊόντων· οι στόχοι 
αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)·

Or. en

Τροπολογία 2624
Bas Belder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)·

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και/ή τη διάθεση στην αγορά των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένης 
της άμεσης πώλησης· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική διόρθωση. Η συγκέντρωση της προσφοράς ως κύρια λειτουργία μιας οργάνωσης 
παραγωγών, ενώ λαμβάνεται υπόψη ότι στην πραγματικότητα η τοποθέτηση στην αγορά μπορεί 
να γίνει μέσω της προσέγγισης αλυσίδας από τα μέλη, με την οργάνωση παραγωγών ως όργανο 
π.χ. να παρέχει ένα ρολόι δημοπρασιών.

Τροπολογία 2625
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)·

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και/ ή τη διάθεση στην αγορά των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένης 
της άμεσης πώλησης· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και γ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μια σύγχρονη αγορά οι οργανώσεις παραγωγών δεν αγοράζουν πραγματικά από τον γεωργό 
αλλά περισσότερο λειτουργούν για λογαριασμό του γεωργού χωρίς πλήρη κυριότητα των 
προϊόντων.

Τροπολογία 2626
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)·

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β)
και γ)·

Or. es

Τροπολογία 2627
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)·

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β)
και γ).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί να προστεθεί μια αναφορά στον σκοπό της ενίσχυσης του 
προσανατολισμού προς την αγορά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας.

Τροπολογία 2628
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)·

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
και/ή τη διάθεση στην αγορά των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένης 
της άμεσης πώλησης· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και γ)·

Or. en

Τροπολογία 2629
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συγκέντρωση της προσφοράς β) τη συγκέντρωση της προσφοράς 
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και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
γ)·

και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων 
του τομέα των οπωροκηπευτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β)
και γ).

Or. en

Τροπολογία 2630
Maria Noichl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
των παρασίτων, των καινοτόμων 
πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

γ) την εφαρμογή ή την έρευνα και την 
ανάπτυξη βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
των παρασίτων, των καινοτόμων 
πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 
και οικολογική ανταγωνιστικότητα· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και θ)·

Or. de

Τροπολογία 2631
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
των παρασίτων, των καινοτόμων 
πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
των παρασίτων, των καινοτόμων 
πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
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ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ) και θ)·

Or. es

Τροπολογία 2632
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
των παρασίτων, των καινοτόμων 
πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
των παρασίτων, των καινοτόμων 
πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ) και θ)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί να προστεθεί μια αναφορά στον σκοπό της ενίσχυσης του 
προσανατολισμού προς την αγορά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας.

Τροπολογία 2633
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
των παρασίτων, των καινοτόμων 
πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
των παρασίτων, των καινοτόμων 
πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 
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ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ) και θ)·

Or. en

Τροπολογία 2634
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και 
προώθηση μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, περιβαλλοντικά 
ορθές καλλιεργητικές πρακτικές και 
τεχνικές παραγωγής, βιώσιμη χρήση των 
φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των 
υδάτων, του εδάφους και του αέρα, της 
βιοποικιλότητας και άλλων φυσικών 
πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) 
και στ)·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 2635
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση 
μεθόδων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του 

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση 
μεθόδων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, συμπεριλαμβανομένης της 
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εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας 
και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ)·

βιώσιμης χρήσης γεωργικών καταλοίπων,
ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους 
και του αέρα, της βιοποικιλότητας και 
άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ)·

Or. hr

Τροπολογία 2636
Momchil Nekov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση 
μεθόδων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του 
εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας 
και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ)·

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση 
μεθόδων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, όπως η επικονίαση από 
φυσικούς επικονιαστές, βιώσιμη χρήση 
των φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των 
υδάτων, του εδάφους και του αέρα, της 
βιοποικιλότητας και άλλων φυσικών 
πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και 
στ)·

Or. en

Τροπολογία 2637
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση 
μεθόδων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση 
μεθόδων παραγωγής που σέβονται
περισσότερο το περιβάλλον, 
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καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του 
εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας 
και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ)·

περιβαλλοντικά ορθές καλλιεργητικές 
πρακτικές και τεχνικές παραγωγής, 
βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως 
προστασία των υδάτων, του εδάφους και 
του αέρα, της βιοποικιλότητας και άλλων 
φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί να προστεθεί μια αναφορά στον σκοπό της συμβολής στον 
μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία 2638
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση 
μεθόδων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του 
εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας 
και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ)·

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση 
μεθόδων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του 
εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας 
και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ)·

Or. es

Τροπολογία 2639
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση 
μεθόδων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του 
εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας 
και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ)·

δ) ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση 
μεθόδων παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του 
εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας 
και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία ε), στ) και θ)·

Or. fr

Τροπολογία 2640
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων 
με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης, με προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενα από 
εθνικά συστήματα ποιότητας· οι στόχοι 
αυτοί αφορούν τον συγκεκριμένο στόχο 
που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο β)·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 2641
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

στ) την ενίσχυση της αξίας των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταποίησης και αύξησης της εμπορικής 
ποιότητας των προϊόντων, φρέσκων ή 
μεταποιημένων, συμπεριλαμβανομένης 
της βελτίωσης της ποιότητας και της 
ανάπτυξης των προτύπων παραγωγής και 
των προϊόντων με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης, με προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενα από 
εθνικά συστήματα ποιότητας· οι στόχοι 
αυτοί αφορούν τον συγκεκριμένο στόχο 
που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο β)·

Or. es

Τροπολογία 2642
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, 
οικολογική επισήμανση ή καλυπτόμενα 
από συστήματα ποιότητας που διέπονται 
από το δημόσιο δίκαιο ή έχουν εθελοντικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τον κανονισμό 
ΕΕ 1151/2012· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τον συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

Or. it

Τροπολογία 2643
Othmar Karas
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
επεξεργασίας, της ποιότητας και της 
ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης, με προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενα από 
εγκεκριμένα εθνικά ή διεθνή συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βάσει της διατύπωσης της εισηγήτριας της έκθεσης. Μόνο τα επίσημα συστήματα θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη. Η έννοια της τροπολογίας δεν συνδέεται με εμπορικά κριτήρια.

Τροπολογία 2644
Momchil Nekov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, με 
τον προτιμητέο όρο ποιότητας «προϊόν 
ορεινής παραγωγής» ή καλυπτόμενα από 
εθνικά συστήματα ποιότητας· οι στόχοι 
αυτοί αφορούν τον συγκεκριμένο στόχο 
που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο β)·

Or. en
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Τροπολογία 2645
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας ιδίως από τη μεταποίηση και 
της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγής και της εξαγωγής 
μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων.

Τροπολογία 2646
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από άλλα συστήματα 
ποιότητας, δημόσια ή ιδιωτικά· οι στόχοι 
αυτοί αφορούν τον συγκεκριμένο στόχο 
που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
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στοιχείο β)·

Or. es

Τροπολογία 2647
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας 
και της ποιότητας των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή 
καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα 
ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον 
συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

στ) την ενίσχυση της εμπορικής αξίας, 
της ποικιλότητας και της ποιότητας των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της ποιότητας και της 
ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης, με προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενα από 
εθνικά συστήματα ποιότητας· οι στόχοι 
αυτοί αφορούν τον συγκεκριμένο στόχο 
που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο β)·

Or. en

Τροπολογία 2648
Hilde Vautmans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ)·

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων, προκειμένου να αυξηθεί η 
κατανάλωσή τους· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β), γ) και θ)·

Or. en
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Τροπολογία 2649
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ)·

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων, με στόχο την αύξηση της 
κατανάλωσής τους· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ) και θ)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κατανάλωση οπωροκηπευτικών έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Τροπολογία 2650
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ)·

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων, με στόχο την αύξηση της 
κατανάλωσής τους· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β), γ) και θ)·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί να προστεθεί μια αναφορά στον στόχο της απόκρισης στις 
κοινωνικές απαιτήσεις και να συγχωνευτεί το στοιχείο ζ) με το στοιχείο η) της παρούσας 
παραγράφου.

Τροπολογία 2651
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ)·

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων, προκειμένου να αυξηθεί η 
κατανάλωσή τους· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β), γ) και θ)·

Or. en

Τροπολογία 2652
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ)·

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ) και θ)·

Or. es

Τροπολογία 2653
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Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ)·

ζ) την προώθηση και την εμπορία των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β), γ) και θ)·

Or. es

Τροπολογία 2654
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) σύσταση και οργάνωση ομάδων 
παραγωγών

Or. ro

Τροπολογία 2655
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αύξηση της κατανάλωσης των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή 
μεταποιημένη μορφή· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τον ειδικό στόχο που αναφέρεται 
στο άρθρο 6, σημείο i)·

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στη συγχώνευση του στοιχείου ζ) με το στοιχείο η) της παρούσας 
παραγράφου.

Τροπολογία 2656
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αύξηση της κατανάλωσης των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή 
μεταποιημένη μορφή· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τον ειδικό στόχο που αναφέρεται 
στο άρθρο 6, σημείο i)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2657
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αύξηση της κατανάλωσης των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή 
μεταποιημένη μορφή· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τον ειδικό στόχο που αναφέρεται 
στο άρθρο 6, σημείο i)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2658
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αύξηση της κατανάλωσης των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή 
μεταποιημένη μορφή· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τον ειδικό στόχο που αναφέρεται 
στο άρθρο 6, σημείο i)·

η) αύξηση της κατανάλωσης των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή 
μεταποιημένη μορφή· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τον ειδικό στόχο που αναφέρεται 
στο άρθρο 6, σημείο i) και τη συνέχιση 
των σχολικών προγραμμάτων όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [Κανονισμός για την κοινή 
οργάνωση των αγορών]

Or. en

Τροπολογία 2659
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την πρόληψη κρίσεων και 
διαχείριση κινδύνων, με στόχο την 
αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις 
αγορές οπωροκηπευτικών· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ).

θ) την πρόληψη κρίσεων και 
διαχείριση κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
φυτοϋγειονομικών πτυχών, με στόχο την 
αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις 
αγορές οπωροκηπευτικών· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ).

Or. en

Τροπολογία 2660
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) διαχείριση υποπροϊόντων και 
αποβλήτων προκειμένου, μεταξύ άλλων, 
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να προστατευθεί η ποιότητα των υδάτων·

Or. es

Τροπολογία 2661
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) διαχείριση υποπροϊόντων και 
αποβλήτων προκειμένου, μεταξύ άλλων, 
να προστατευθεί η ποιότητα των υδάτων

Or. es

Τροπολογία 2662
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–α) οι δράσεις προγραμματισμού και 
προσαρμογής της παραγωγής στη 
ζήτηση, ιδίως όσον αφορά την ποσότητα 
και την ποιότητα, των προϊόντων του 
τομέα των οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία στοχεύει στην εισαγωγή μιας συγκεκριμένης δράσης προγραμματισμού και 
προσαρμογής της παραγωγής στη ζήτηση, κατ’ εφαρμογή των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
42 (α&β).

Τροπολογία 2663
Estefanía Torres Martínez
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, την εξοικονόμηση νερού, 
την εξοικονόμηση ενέργειας, την 
οικολογική συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων, καθώς και τη διατροφική 
υποβάθμιση, προγραμματισμός και 
προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, 
τοποθέτηση στην αγορά φρούτων και 
λαχανικών, αύξηση της εμπορικής αξίας, 
που συμπεριλαμβάνεται μέσω του 
μετασχηματισμού, βελτίωση της 
ποιότητας, προώθηση προϊόντων στην 
εγχώρια και ξένη αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης των εξαγωγικών 
αγορών,

Or. es

Τροπολογία 2664
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, όπως, μεταξύ 
άλλων, εξοικονόμηση νερού, 
εξοικονόμηση ενέργειας, οικολογική 
συσκευασία και μείωση των αποβλήτων,
σχεδιασμός και προσαρμογή της 
παραγωγής στη ζήτηση, διάθεση στην 
αγορά οπωροκηπευτικών, αύξηση της 
εμπορικής αξίας, η οποία περιλαμβάνεται 
μέσω της μεταποίησης, βελτίωση της 
ποιότητας, προώθηση των προϊόντων 
στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες 
χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 
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διαφοροποίησης των εξαγωγικών 
αγορών,

Or. es

Τροπολογία 2665
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων, την παρακολούθηση της 
παραγωγής, των παροχών και των ροών 
αποθεμάτων που διατίθενται στην αγορά,

Or. it

Τροπολογία 2666
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
τις υποδομές για τη βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων και την 
προσαρμογή της κλίμακας παραγωγής 
στη ζήτηση, την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

Or. pl
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Τροπολογία 2667
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία και άλλες ενέργειες, 
όπως για παράδειγμα ενέργειες που 
αφορούν την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των αποβλήτων 
καθιστώντας τη διαχείριση των 
ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά 
πιο αποτελεσματική·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εδώ χρειαζόμαστε έναν πιο ευρύ ορισμό.

Τροπολογία 2668
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
τις υποδομές για τη βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων και την 
προσαρμογή της κλίμακας παραγωγής 
στη ζήτηση, την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

Or. pl

Τροπολογία 2669
Beata Gosiewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
τις υποδομές για τη βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων και την 
προσαρμογή της κλίμακας παραγωγής 
στη ζήτηση, την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

Or. pl

Τροπολογία 2670
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων, την παρακολούθηση της 
παραγωγής, των παροχών και των ροών 
αποθεμάτων που διατίθενται στην αγορά,

Or. it

Τροπολογία 2671
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
τη συλλογή νερού, την παραγωγή και
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

Or. en

Τροπολογία 2672
Tom Vandenkendelaere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την ποιότητα 
των υδάτων, την εξοικονόμηση ενέργειας, 
την οικολογική συσκευασία και τη μείωση 
των αποβλήτων,

Or. nl

Τροπολογία 2673
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) διοικητικά έξοδα, 
συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών 
εξόδων για τη συγκέντρωση της 
προσφοράς και τη διάθεση των 
προϊόντων στην αγορά·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Λετονία θεωρεί ότι οι τύποι παρεμβάσεων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν παρεμβάσεις για 
διοικητικές δραστηριότητες. Τα καθημερινά διοικητικά έξοδα των οργανώσεων παραγωγών, 
όπως η αμοιβή ανεξάρτητου διαχειριστή, αποτελούν σημαντικό λόγο που αποτρέπει του 
γεωργούς από την αυτοοργάνωση.

Τροπολογία 2674
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) δράσεις προγραμματισμού και 
προσαρμογής της παραγωγής στη 
ζήτηση, ιδίως όσον αφορά την ποσότητα 
και την ποιότητα, των προϊόντων του 
τομέα των οπωροκηπευτικών, νωπών ή 
μεταποιημένων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των παρεμβάσεων δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένο μέτρο για την αγορά σε σχέση 
με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 42. Το εν λόγω μέτρο θα πρέπει να επικεντρώνεται 
στον προγραμματισμό της παραγωγής, τη συγκέντρωση της προσφοράς, τη βελτίωση της 
ποιότητας κ.λπ. που αποτελούν σημαντικές δεξιότητες των ΟΠ/ΠΟΠ.

Τροπολογία 2675
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) δράσεις για τον σχεδιασμό και την 
προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, 
ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την 
ποσότητα, των προϊόντων του 
οπωροκηπευτικού τομέα, είτε σε νωπή 
είτε σε μεταποιημένη μορφή·
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Or. en

Τροπολογία 2676
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία και δράσεις για τον 
σχεδιασμό και την προσαρμογή της 
προσφοράς στη ζήτηση·

Or. it

Τροπολογία 2677
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) δράσεις για τον σχεδιασμό και την 
προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή της προσφοράς αποτελεί άλλη μία σημαντική δραστηριότητα των οργανώσεων 
παραγωγών.

Τροπολογία 2678
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη 
μείωση των αποβλήτων, την 
ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρόληψη των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα και ενίσχυση της 
χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών 
που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες,

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
συλλογή νερού, την παραγωγή και
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία, τη μείωση των αποβλήτων, 
την ανθεκτικότητα επιβλαβών 
οργανισμών, μείωση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων, 
την προώθηση της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών 
(IPM), πρόληψη των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα και ενίσχυση της χρήσης των 
ποικιλιών οπωροκηπευτικών που 
προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών θα πρέπει να αποτελέσει σημείο 
επικέντρωσης για τη μείωση της χρήσης προϊόντων φυτοπροστασίας.

Τροπολογία 2679
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη 
μείωση των αποβλήτων, την 
ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρόληψη των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα και ενίσχυση της 
χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών 
που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες,

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση, μεταξύ 
άλλων, στην εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία, τη μείωση των αποβλήτων, 
τη διατροφική υποβάθμιση, την 
ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρόληψη των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα και ενίσχυση της 
χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών 
που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
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κλιματικές συνθήκες,

Or. es

Τροπολογία 2680
Momchil Nekov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη 
μείωση των αποβλήτων, την 
ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρόληψη των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα και ενίσχυση της 
χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών 
που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες,

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη 
μείωση των αποβλήτων, την 
ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, τη διατήρηση 
των επικονιαστών, πρόληψη των ζημιών 
που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα και ενίσχυση της χρήσης των 
ποικιλιών οπωροκηπευτικών που 
προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες,

Or. en

Τροπολογία 2681
Tom Vandenkendelaere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη 
μείωση των αποβλήτων, την 
ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρόληψη των 

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξοικονόμηση νερού, την ποιότητα των 
υδάτων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την 
οικολογική συσκευασία, τη μείωση των
αποβλήτων, την ανθεκτικότητα επιβλαβών 
οργανισμών, μείωση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων, 
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ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα και ενίσχυση της 
χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών 
που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες,

πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται 
από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και 
ενίσχυση της χρήσης των ποικιλιών 
οπωροκηπευτικών που προσαρμόζονται
στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες,

Or. nl

Τροπολογία 2682
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη 
μείωση των αποβλήτων, την 
ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρόληψη των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα και ενίσχυση της 
χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών 
που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες,

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με έμφαση, μεταξύ άλλων,
στην εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία, τη μείωση των αποβλήτων, 
την ανθεκτικότητα επιβλαβών 
οργανισμών, μείωση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων, 
πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται 
από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και 
ενίσχυση της χρήσης των ποικιλιών 
οπωροκηπευτικών που προσαρμόζονται 
στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες,

Or. es

Τροπολογία 2683
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην
εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη 
μείωση των αποβλήτων, την 
ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων 
παραδειγμάτων για την εξοικονόμηση 
νερού, την εξοικονόμηση ενέργειας, την 
οικολογική συσκευασία, τη μείωση των 
αποβλήτων, την ανθεκτικότητα επιβλαβών 
οργανισμών, μείωση των κινδύνων και των 
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της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρόληψη των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα και ενίσχυση της 
χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών 
που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες,

επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων, 
πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται 
από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και 
ενίσχυση της χρήσης των ποικιλιών 
οπωροκηπευτικών που προσαρμόζονται 
στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες,

Or. en

Τροπολογία 2684
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) συλλογική αποθήκευση των 
προϊόντων που παράγονται από την 
οργάνωση παραγωγών ή από μέλη της 
οργάνωσης παραγωγών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να παρέμβουμε για τη διευκόλυνση της αποθήκευσης από τις οργανώσεις 
παραγωγών.

Τροπολογία 2685
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παραγωγή βιολογικών προϊόντων, διαγράφεται

Or. it
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα οριοθέτησης με τις γεωργοπεριβαλλοντικές 
παρεμβάσεις της αγροτικής ανάπτυξης, εν λόγω στόχοι πρέπει να επιδιώκονται στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο.

Τροπολογία 2686
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παραγωγή βιολογικών προϊόντων, γ) δράσεις με στόχο τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος και τον μετριασμό και την 
προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής 
στον τομέα των οπωροκηπευτικών,

Or. es

Αιτιολόγηση

Η βιολογική παραγωγή, η ολοκληρωμένη παραγωγή και οι υπόλοιπες δράσεις μέχρι το στοιχείο 
ιβ) περιλαμβάνονται σε αυτή τη μοναδική δήλωση.

Τροπολογία 2687
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο εδάφιο γ).

Τροπολογία 2688
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, την 
προώθηση, την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, περιβαλλοντικά 
ορθών καλλιεργητικών πρακτικών και 
τεχνικών παραγωγής, τη βιώσιμη χρήση 
των φυσικών πόρων, ιδίως την 
προστασία των υδάτων, του εδάφους και 
άλλων φυσικών πόρων, μειώνοντας 
ταυτόχρονα τα φυτοφάρμακα και την 
εξάρτηση από άλλες εισροές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της ολοκληρωμένης παραγωγής πρέπει να καθοριστεί καλύτερα προκειμένου να είναι 
σύμφωνος με την οδηγία για την ορθολογική χρήση, ενθαρρύνοντας τους γεωργούς να αρχίσουν 
να εργάζονται με τη φύση, απομακρυνόμενοι από την προσέγγιση της θανάτωσης των 
επιβλαβών οργανισμών και τη μετακίνηση προς τη διαχείριση αυτών.

Τροπολογία 2689
Maria Noichl, Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, την 
προώθηση, την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, περιβαλλοντικά 
ορθών καλλιεργητικών πρακτικών και 
τεχνικών παραγωγής, τη βιώσιμη χρήση 
των φυσικών πόρων, ιδίως την 
προστασία των υδάτων, του εδάφους και 
άλλων φυσικών πόρων, μειώνοντας 
ταυτόχρονα την εξάρτηση από τα 
φυτοφάρμακα·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της ολοκληρωμένης παραγωγής πρέπει να καθοριστεί καλύτερα προκειμένου να είναι 
σύμφωνος με την οδηγία για την ορθολογική χρήση, ενθαρρύνοντας τους γεωργούς να αρχίσουν 
να εργάζονται με τη φύση, απομακρυνόμενοι από την προσέγγιση της θανάτωσης των 
επιβλαβών οργανισμών και τη μετακίνηση προς τη διαχείριση αυτών.

Τροπολογία 2690
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, την 
προώθηση, την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, περιβαλλοντικά 
ορθών καλλιεργητικών πρακτικών και 
τεχνικών παραγωγής, τη βιώσιμη χρήση 
των φυσικών πόρων, ιδίως την 
προστασία των υδάτων, του εδάφους και 
άλλων φυσικών πόρων, μειώνοντας 
ταυτόχρονα την εξάρτηση από τα 
φυτοφάρμακα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της ολοκληρωμένης παραγωγής πρέπει να καθοριστεί καλύτερα προκειμένου να είναι 
σύμφωνος με την οδηγία για την ορθολογική χρήση, ενθαρρύνοντας τους γεωργούς να αρχίσουν 
να εργάζονται με τη φύση, απομακρυνόμενοι από την προσέγγιση της θανάτωσης των 
επιβλαβών οργανισμών και τη μετακίνηση προς τη διαχείριση αυτών.

Τροπολογία 2691
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, την 
προώθηση, την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, τη βιώσιμη 
χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως των 
υδάτων και του εδάφους

Or. en

Τροπολογία 2692
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, δ) Γεωργοδασοπονία και συστήματα 
ολοκληρωμένης παραγωγής,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γεωργοδασοπονία έχει πολλά οφέλη σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης παραγωγής.

Τροπολογία 2693
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, δ) ολοκληρωμένη παραγωγή,

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα οριοθέτησης με τις γεωργοπεριβαλλοντικές 
παρεμβάσεις της αγροτικής ανάπτυξης, εν λόγω στόχοι πρέπει να επιδιώκονται στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο.
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Τροπολογία 2694
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δράσεις για τη διατήρηση του 
εδάφους και την ενίσχυση της δέσμευσης 
του εδαφικού άνθρακα·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο εδάφιο γ).

Τροπολογία 2695
Ramón Luis Valcárcel Siso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δράσεις για τη διατήρηση του 
εδάφους και την ενίσχυση της δέσμευσης 
του εδαφικού άνθρακα·

ε) δράσεις για τη διατήρηση του 
εδάφους, την αποφυγή της ερήμωσης και 
την ενίσχυση της δέσμευσης του εδαφικού 
άνθρακα·

Or. es

Τροπολογία 2696
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δράσεις για τη διατήρηση του 
εδάφους και την ενίσχυση της δέσμευσης 

ε) δράσεις για την αναδόμηση της 
δομής του εδάφους και την ενίσχυση της 
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του εδαφικού άνθρακα· δέσμευσης του εδαφικού άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 2697
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δράσεις για τη δημιουργία και 
διατήρηση ενδιαιτημάτων ευνοϊκών για 
τη βιοποικιλότητα ή για τη διατήρηση 
του τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης των ιστορικών 
χαρακτηριστικών του,

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο εδάφιο γ).

Τροπολογία 2698
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και 
αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο εδάφιο γ).
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Τροπολογία 2699
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) δράσεις για την καταπολέμηση 
της ανθεκτικότητας των επιβλαβών 
οργανισμών,

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο εδάφιο γ).

Τροπολογία 2700
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) δράσεις για την καταπολέμηση της 
ανθεκτικότητας των επιβλαβών 
οργανισμών,

η) δράσεις για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των φυτών έναντι των 
επιβλαβών οργανισμών, μειώνοντας την 
ευαισθησία στους επιβλαβείς 
οργανισμούς, αποφεύγοντας τις 
μονοκαλλιέργειες και τη συνεχόμενη 
καλλιέργεια, προωθώντας τα συστήματα 
παραγωγής που ενισχύουν συγκεκριμένα 
τη βιολογική και δομική πολυμορφία,

Or. en

Τροπολογία 2701
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) δράσεις για την καταπολέμηση της 
ανθεκτικότητας των επιβλαβών 
οργανισμών,

η) δράσεις για την καταπολέμηση της 
ανθεκτικότητας των επιβλαβών 
οργανισμών, προωθώντας την έννοια της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών (IPM),

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών θα πρέπει να αποτελέσει σημείο 
επικέντρωσης για τη μείωση της χρήσης προϊόντων φυτοπροστασίας.

Τροπολογία 2702
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) δράσεις για την καταπολέμηση της 
ανθεκτικότητας των επιβλαβών 
οργανισμών,

η) δράσεις για τον μετριασμό της 
βλάβης από επιβλαβείς οργανισμούς με 
την προώθηση της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών 
(IPM),

Or. en

Τροπολογία 2703
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) δράσεις για τη βελτίωση της 
χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης και αποστράγγισης του 
νερού,

διαγράφεται
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Or. es

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο εδάφιο γ).

Τροπολογία 2704
Ramón Luis Valcárcel Siso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) δράσεις για τη βελτίωση της 
χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
και αποστράγγισης του νερού,

θ) δράσεις για τη βελτίωση της 
χρήσης και διαχείρισης των υδάτων,
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
του νερού, της ισορροπίας μεταξύ 
ελλειμματικών και πλεονασματικών 
λεκανών, καθώς και αποστράγγισης του 
νερού,

Or. es

Τροπολογία 2705
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) δράσεις και μέτρα για τη μείωση 
της παραγωγής αποβλήτων και τη 
βελτίωση της διαχείρισης τους,

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο εδάφιο γ).

Τροπολογία 2706
Clara Eugenia Aguilera García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών 
και της αποθήκευσης των προϊόντων του 
τομέα των οπωροκηπευτικών,

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο εδάφιο γ).

Τροπολογία 2707
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης των προϊόντων του 
τομέα των οπωροκηπευτικών,

ια) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών, με 
την προώθηση βραχέων αλυσίδων 
εφοδιασμού, και της αποθήκευσης των 
προϊόντων του τομέα των 
οπωροκηπευτικών,

Or. en

Τροπολογία 2708
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ιβ) δράσεις για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή 
στις κλιματικές αλλαγές και την αύξηση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας,

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο εδάφιο γ).

Τροπολογία 2709
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας που 
διέπονται από το δημόσιο δίκαιο ή έχουν 
εθελοντικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό ΕΕ 1151/2012,

Or. it

Τροπολογία 2710
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας και άλλων 
δημόσιων και ιδιωτικών συστημάτων,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα ήταν καλύτερο να συμπεριληφθούν και άλλα συστήματα ποιότητας, τόσο δημόσια όσο και 
ιδιωτικά, που χρησιμοποιούνται ευρέως και είναι επί του παρόντος επιλέξιμα, στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών.

Τροπολογία 2711
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – σημείο ιγ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εγκεκριμένων εθνικών ή διεθνών
συστημάτων ποιότητας,

Or. de

Αιτιολόγηση

Βάσει της διατύπωσης της εισηγήτριας της έκθεσης. Μόνο τα επίσημα συστήματα θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη. Η έννοια της τροπολογίας δεν συνδέεται με εμπορικά κριτήρια.

Τροπολογία 2712
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας, δημοσίων 
ή ιδιωτικών,

Or. es

Τροπολογία 2713
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών, εθνικών 
και ιδιωτικών συστημάτων ποιότητας,

Or. en

Τροπολογία 2714
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) προώθηση και την επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων και 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και ενοποίηση των 
αγορών οπωροκηπευτικών και στην 
ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη της 
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 
στην υγεία,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκστρατείες προώθησης και επικοινωνίας αποτελούν σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης 
της ΚΓΠ. Στο διάστημα κατά το οποίο οι πόροι για την ΚΓΠ είναι περιορισμένοι, πιστεύουμε 
ότι αυτά δεν είναι έξοδα τα οποία θα πρέπει να καλύπτονται από το δημόσιο χρήμα.

Τροπολογία 2715
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) προώθηση και την επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων και 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και ενοποίηση των αγορών 

ιδ) προώθηση και την επικοινωνία,
συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης 
για τα πλεονεκτήματα για την υγεία της 
κατανάλωσης οπωροκηπευτικών,
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οπωροκηπευτικών και στην ενημέρωση 
σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης 
φρούτων και λαχανικών στην υγεία,

συμπεριλαμβανομένων δράσεων και 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και ενοποίηση των αγορών 
οπωροκηπευτικών, την προώθηση 
σύντομων δικτύων διανομής, 
μηχανισμών δημόσιας αγοράς που 
προσανατολίζονται στους ίδιους σκοπούς, 
όπως οι δράσεις που αποσκοπούν στην 
ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη της 
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 
στην υγεία.

Or. es

Τροπολογία 2716
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) προώθηση και την επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων και 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και ενοποίηση των 
αγορών οπωροκηπευτικών και στην 
ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη της 
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 
στην υγεία,

ιδ) προώθηση προϊόντων σε φρέσκια 
και μεταποιημένη μορφή,

Or. es

Τροπολογία 2717
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) προώθηση και την επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων και 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και ενοποίηση των αγορών 

ιδ) προώθηση και την επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων και 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και ενοποίηση των αγορών 
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οπωροκηπευτικών και στην ενημέρωση 
σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης 
φρούτων και λαχανικών στην υγεία,

οπωροκηπευτικών, προσπάθειες για την 
ανεύρεση νέων εμπορικών διεξόδων 
κατόπιν του κλεισίματος των αγορών 
τρίτων χωρών και στην ενημέρωση 
σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης 
φρούτων και λαχανικών στην υγεία,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΚΓΠ πρέπει να παρέχει συγκεκριμένες απαντήσεις στις εντάσεις στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ λόγω του άμεσου κλεισίματος κάθε αγοράς τρίτης χώρας.

Τροπολογία 2718
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) επικοινωνία, η οποία περιλαμβάνει 
δράσεις και μέτρα επικεντρωμένα στη 
διαφοροποίηση και εδραίωση των 
αγορών οπωροκηπευτικών, όπως η 
διαπραγμάτευση και η εφαρμογή των 
φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων για 
εξαγωγή σε τρίτους και η ενημέρωση 
σχετικά με τα οφέλη για την υγεία που 
απορρέουν από την κατανάλωση 
οπωροκηπευτικών·

Or. es

Τροπολογία 2719
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, κατάρτιση και 
ανταλλαγή καλών πρακτικών, ιδίως όσον 
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παρασίτων, την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων και την προσαρμογή και 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,

αφορά τις βιώσιμες τεχνικές 
καταπολέμησης των παρασίτων, την 
αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων και 
την προσαρμογή και μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, καθώς και εκείνες 
που αφορούν τη διαπραγμάτευση, την 
εφαρμογή και τη διαχείριση των 
φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων για 
εξαγωγή προς τρίτες χώρες

Or. es

Τροπολογία 2720
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων και την προσαρμογή και 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά την 
αγροοικολογία, τις βιώσιμες τεχνικές 
καταπολέμησης των παρασίτων, 
εναλλακτικές προς τα φυτοφάρμακα, τις 
απαιτήσεις της οδηγίας για την αειφόρο 
χρήση των φυτοφαρμάκων ειδικά τις οκτώ 
αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
βλαβερών οργανισμών, τη μείωση της 
εξάρτησης από χημικές ουσίες και 
συμβολή στην προσαρμογή και μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής

Or. en

Τροπολογία 2721
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
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τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων και την προσαρμογή και 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,

τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τη 
διατήρηση και αύξηση της ποιότητας 
των προϊόντων, τη βελτίωση των όρων 
διάθεσης στην αγορά και τις βιώσιμες 
τεχνικές καταπολέμησης των παρασίτων, 
την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων 
και την προσαρμογή και μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής,

Or. it

Τροπολογία 2722
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων και την προσαρμογή και 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τη 
διατήρηση και αύξηση της ποιότητας 
των προϊόντων, τη βελτίωση των όρων 
διάθεσης στην αγορά, τις βιώσιμες 
τεχνικές καταπολέμησης των παρασίτων, 
την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων 
και την προσαρμογή και μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής,

Or. it

Τροπολογία 2723
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων και την προσαρμογή και 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τη 
διατήρηση και αύξηση της ποιότητας 
των προϊόντων, τη βελτίωση των όρων 
διάθεσης στην αγορά, τις βιώσιμες 
τεχνικές καταπολέμησης των παρασίτων, 
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την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων 
και την προσαρμογή και μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής,

Or. it

Τροπολογία 2724
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων και την προσαρμογή και 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
κατάρτιση και ανταλλαγή καλών 
πρακτικών, όσον αφορά, μεταξύ άλλων,
τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων και την προσαρμογή και 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,

Or. es

Τροπολογία 2725
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων και την προσαρμογή και 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, τη μείωση της χρήσης των 
φυτοφαρμάκων και την προσαρμογή και 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,

Or. en

Τροπολογία 2726
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Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) κατάρτιση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά 
τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης 
των παρασίτων, τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων και τη συμβολή στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 
την προσαρμογή σε αυτή.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2727
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) κατάρτιση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά 
τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων και τη συμβολή στον
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτή.

ιστ) κατάρτιση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά 
τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, εναλλακτικές προς τα 
φυτοφάρμακα, τις απαιτήσεις της 
οδηγίας για τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων ειδικά τις οκτώ αρχές της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης βλαβερών 
οργανισμών, τη μείωση της εξάρτησης 
από χημικές ουσίες και τη συμβολή στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτή

Or. en

Τροπολογία 2728
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Karine Gloanec 
Maurin, Momchil Nekov, Marc Tarabella
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) κατάρτιση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά 
τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων και τη συμβολή στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτή.

ιστ) κατάρτιση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά 
τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, τη μείωση της χρήσης των 
φυτοφαρμάκων και τη συμβολή στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτή.

Or. en

Τροπολογία 2729
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ α) δράσεις για τη βελτίωση της 
ποιότητας μέσω της καινοτομίας.

Or. it

Τροπολογία 2730
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ α) δράσεις που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας μέσω της 
καινοτομίας.

Or. it

Τροπολογία 2731
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Paolo De Castro, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ α) δράσεις για τη βελτίωση της 
ποιότητας μέσω της καινοτομίας.

Or. it

Τροπολογία 2732
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ α) εφαρμογή συστημάτων 
ανιχνευσιμότητας/πιστοποίησης·

Or. es

Τροπολογία 2733
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ β) δαπάνες προσωπικού και τεχνική 
βοήθεια για τους σκοπούς του άρθρου 42 
στοιχείο β).

Or. es

Τροπολογία 2734
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 σημείο i), τα 
κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τις ακόλουθους τύπους 
παρέμβασης:

2. Όσον αφορά τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 σημείο ζ), τα 
κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τις ακόλουθους τύπους 
παρέμβασης:

Or. it

Τροπολογία 2735
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σύσταση ή / και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

α) σύσταση ή/και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών, τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών και, κατά περίπτωση, 
διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 
70·

Or. en

Τροπολογία 2736
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σύσταση ή / και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 

α) σύσταση ή / και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών, τις διεπαγγελματικές 
οργανώσεις και τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
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του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, 
σύμφωνα με το άρθρο 70,

Or. en

Τροπολογία 2737
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σύσταση ή / και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

α) Κόστη για τη σύσταση, πρώτη 
θέσπιση, προμήθεια ή / και ανανέωση 
ταμείων αλληλοβοήθειας από τις 
οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

Or. es

Τροπολογία 2738
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σύσταση ή / και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

α) σύσταση, συγκρότηση αρχικού 
μετοχικού κεφαλαίου ή / και ανανέωση 
ταμείων αλληλοβοήθειας από τις 
οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στην επαναφορά της συμφωνίας που συνήφθη στο πλαίσιο του 
κανονισμού 2017/2393 (ο λεγόμενος κανονισμός Omnibus).
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Τροπολογία 2739
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σύσταση ή / και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

α) σύσταση, πρώτη θέσπιση και 
ανανέωση ταμείων αλληλοβοήθειας από 
τις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

Or. es

Τροπολογία 2740
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σύσταση ή / και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

α) σύσταση του αρχικού κεφαλαίου ή 
/ και ανανέωση ταμείων αλληλοβοήθειας 
από τις οργανώσεις παραγωγών και τις 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

Or. en

Τροπολογία 2741
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την 

β) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την 
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διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται 
στην αγορά πιο αποτελεσματική,

διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται 
στην αγορά πιο αποτελεσματική, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογικής 
αποθήκευσης,

Or. es

Τροπολογία 2742
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς∙

δ) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που 
οφείλονται στην μεταποίηση του 
προϊόντος που αποσύρθηκε, πριν από την 
παράδοση στην δωρεάν διανομή·

Or. es

Τροπολογία 2743
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς∙

δ) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς· 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που 
οφείλονται στην μεταποίηση του 
προϊόντος που αποσύρθηκε, πριν από την 
παράδοση στην δωρεάν διανομή·

Or. es

Τροπολογία 2744
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ασφάλιση συγκομιδής που 
συμβάλλει στη διασφάλιση του 
εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή 
παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης 
της λήψης των απαραίτητων 
προληπτικών μέτρων από τους 
δικαιούχους,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 2745
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ασφάλιση συγκομιδής που 
συμβάλλει στη διασφάλιση του 
εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή 
παρασίατων και ταυτόχρονα διασφάλισης 
της λήψης των απαραίτητων προληπτικών 
μέτρων από τους δικαιούχους,

ζ) ασφάλιση συγκομιδής, 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων 
βάσει δεικτών που καλύπτουν την 
επέλευση μετρήσιμου κινδύνου, που 
συμβάλλει στη διασφάλιση του 
εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή 
παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης 
της λήψης των απαραίτητων προληπτικών 
μέτρων από τους δικαιούχους,

Or. en

Τροπολογία 2746
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ασφάλιση συγκομιδής που 
συμβάλλει στη διασφάλιση του 
εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών
κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή 
παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης 
της λήψης των απαραίτητων προληπτικών 
μέτρων από τους δικαιούχους,

ζ) ασφάλιση συγκομιδής που 
συμβάλλει στη διασφάλιση του 
εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως αναπόφευκτο
επακόλουθο φυσικών καταστροφών, 
ακραίων και απροσδόκητων κλιματικών 
συνθηκών, ασθενειών ή παρασίτων και 
ταυτόχρονα διασφάλισης της λήψης των 
απαραίτητων προληπτικών μέτρων από 
τους δικαιούχους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση/ασφάλιση κινδύνου δεν πρέπει να απολιθώνει ανεύθυνες/ απαρχαιωμένες 
γεωργικές πρακτικές, αλλιώς αυτό θα οδηγήσει σε υπερβολικές δαπάνες από τα ολοένα και πιο 
περιορισμένα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης. Η κλιματική αλλαγή και τα συναφή ακραία καιρικά 
φαινόμενα υφίστανται ήδη εδώ και μια δεκαετία, οπότε κάθε μελλοντοστρεφής και οικονομικά 
αποδοτική/αποδοτική ως προς τους πόρους πολιτική θα ενθάρρυνε τον σχεδιασμό αυτού του 
ενδεχόμενου. Μάλλον, η ΚΓΠ θα πρέπει να παρέχει στους γεωργούς στήριξη ώστε να 
προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή σε άλλες επιπτώσεις με χρηματοδότηση μέσω άλλων 
μερών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και οικολογικών προγραμμάτων.

Τροπολογία 2747
Momchil Nekov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) παροχή εκπαίδευσης σε άλλες 
οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή σε μεμονωμένους 
παραγωγούς,

η) επαγγελματικές ανταλλαγές και/ή
παροχή εκπαίδευσης σε άλλες οργανώσεις 
παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή σε 
μεμονωμένους παραγωγούς,

Or. en
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Τροπολογία 2748
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) προώθηση προϊόντων και 
επικοινωνία σχετικά με τα οφέλη για την 
υγεία που απορρέουν από την 
κατανάλωση οπωροκηπευτικών·

Or. es

Τροπολογία 2749
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) Προώθηση και επικοινωνία.

Or. es

Τροπολογία 2750
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) εφαρμογή και διαχείριση 
φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων τρίτων 
χωρών στο έδαφος της Ένωσης για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές 
τρίτων χωρών,

θ) διαπραγμάτευση, εφαρμογή και 
διαχείριση φυτοϋγειονομικών 
πρωτοκόλλων για εξαγωγή και εισαγωγή 
από το έδαφος τρίτων χωρών στο έδαφος 
της Ένωσης για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων μελετών αγοράς 
και μελετών επιπτώσεων στην παραγωγή.
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Or. es

Τροπολογία 2751
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) εφαρμογή και διαχείριση 
φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων τρίτων 
χωρών στο έδαφος της Ένωσης για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές 
τρίτων χωρών,

θ) διαπραγμάτευση, εφαρμογή και 
διαχείριση φυτοϋγειονομικών 
πρωτοκόλλων για εξαγωγή από το έδαφος
τρίτων χωρών στο έδαφος της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων ερευνών αγοράς
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις 
αγορές τρίτων χωρών,

Or. es

Τροπολογία 2752
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) εφαρμογή και διαχείριση 
φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων τρίτων 
χωρών στο έδαφος της Ένωσης για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές 
τρίτων χωρών,

θ) εφαρμογή και διαχείριση 
φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων τρίτων 
χωρών στο έδαφος της Ένωσης για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές 
τρίτων χωρών καθώς και πρόληψη και 
διαχείριση φυτοϋγειονομικών κρίσεων,

Or. en

Τροπολογία 2753
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ α (νέο)



AM\1171743EL.docx 129/192 PE631.982v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) έρευνες αγοράς σε τρίτες χώρες,

Or. en

Τροπολογία 2754
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ι) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας που 
διέπονται από το δημόσιο δίκαιο ή έχουν 
εθελοντικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό ΕΕ 1151/2012,

Or. it

Τροπολογία 2755
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – σημείο ι 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ι) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εγκεκριμένων εθνικών ή διεθνών
συστημάτων ποιότητας,

Or. de

Αιτιολόγηση

Βάσει της διατύπωσης της εισηγήτριας της έκθεσης. Μόνο τα επίσημα συστήματα θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη. Η έννοια της τροπολογίας δεν συνδέεται με εμπορικά κριτήρια.

Τροπολογία 2756
Clara Eugenia Aguilera García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ι) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας, δημοσίων 
ή ιδιωτικών,

Or. es

Τροπολογία 2757
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων και τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων.

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και η τεχνική υποστήριξη πρέπει να μπορούν να επεκταθούν.

Τροπολογία 2758
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων και τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων.

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
αγροοικολογικές τεχνικές καταπολέμησης 
των παρασίτων, τη μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων, την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης διαχείρισης βλαβερών 
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οργανισμών και τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων.

Or. en

Τροπολογία 2759
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων και τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων.

ια) Εκπαίδευση και ανταλλαγή καλών 
πρακτικών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων και τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων.

Or. es

Τροπολογία 2760
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων και τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων.

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων και τη μείωση της χρήσης των 
φυτοφαρμάκων.

Or. en

Τροπολογία 2761
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων και τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων.

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
κατάρτισης και των ανταλλαγών 
βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο να περιοριστεί το πεδίο ανταλλαγής της γνώσης και των βέλτιστων 
πρακτικών.

Τροπολογία 2762
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) χρήση του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης και των 
χρηματιστηρίων εμπορευμάτων αγοράς 
άμεσης παράδοσης και προθεσμιακής 
αγοράς.

Or. pl

Τροπολογία 2763
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) χρήση του μηχανισμού 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης και των 
χρηματιστηρίων εμπορευμάτων αγοράς 
άμεσης παράδοσης και προθεσμιακής 
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αγοράς

Or. pl

Τροπολογία 2764
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι στόχοι που αναφέρονται στο 
άρθρο 42 και οι παρεμβάσεις στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών που καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ υλοποιούνται μέσω 
εγκεκριμένων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των οργανώσεων 
παραγωγών ή / και ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

1. Οι στόχοι που αναφέρονται στο 
άρθρο 42 και οι παρεμβάσεις στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών που καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ υλοποιούνται μέσω 
εγκεκριμένων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των οργανώσεων 
παραγωγών ή / και ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο. Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίζουν να επιτρέπουν 
στις διεπαγγελματικές οργανώσεις την 
εφαρμογή των στόχων και των 
παρεμβάσεων για τον τομέα των 
οπωροκηπευτικών που ορίζεται στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ τους μέσω 
εγκεκριμένων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 2765
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι στόχοι που αναφέρονται στο 
άρθρο 42 και οι παρεμβάσεις στον τομέα 

1. Οι στόχοι που αναφέρονται στο 
άρθρο 42 και οι παρεμβάσεις στον τομέα 
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των οπωροκηπευτικών που καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ υλοποιούνται μέσω 
εγκεκριμένων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των οργανώσεων 
παραγωγών ή / και ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

των οπωροκηπευτικών που καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ υλοποιούνται μέσω 
εγκεκριμένων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των οργανώσεων 
παραγωγών και των διεπαγγελματικών 
οργανώσεων ή / και ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 2766
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και 
μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Επιδιώκουν 
τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 
42, στοιχεία δ) και ε) και τουλάχιστον δύο 
άλλους στόχους που αναφέρονται στο εν 
λόγω άρθρο.

2. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και 
μέγιστη διάρκεια επτά ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι θα πρέπει να περιορίσει τα επιχειρησιακά προγράμματα 
σε περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους.

Τροπολογία 2767
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 2. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
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έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και 
μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Επιδιώκουν 
τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 
42, στοιχεία δ) και ε) και τουλάχιστον δύο 
άλλους στόχους που αναφέρονται στο εν 
λόγω άρθρο.

έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και 
μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Επιδιώκουν 
τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 
42, στοιχεία β), δ), ε) και στ) και 
τουλάχιστον δύο άλλους στόχους που 
αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο

Or. es

Τροπολογία 2768
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και 
μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Επιδιώκουν 
τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 
42, στοιχεία δ) και ε) και τουλάχιστον δύο 
άλλους στόχους που αναφέρονται στο εν 
λόγω άρθρο.

2. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και 
μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Επιδιώκουν 
τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 
42, στοιχεία δ) και ε) και τουλάχιστον 
άλλον από τους στόχους που αναφέρονται 
στο εν λόγω άρθρο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, η υποχρέωση έχει δύο στόχους. Η αύξηση αυτής της υποχρέωσης σε τρεις 
στόχους στα επιχειρησιακά προγράμματα είναι ένα καλό βήμα προς τα εμπρός.

Τροπολογία 2769
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για κάθε επιλεγόμενο στόχο, τα
επιχειρησιακά προγράμματα περιγράφουν 
τις παρεμβάσεις που επιλέγονται μεταξύ 
των παρεμβάσεων που καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια 

3. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
περιγράφουν τις παρεμβάσεις που 
επιλέγονται μεταξύ των παρεμβάσεων που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
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για την ΚΓΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι θα πρέπει να περιορίσει τα επιχειρησιακά προγράμματα 
σε περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους.

Τροπολογία 2770
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
υποβάλλονται στα κράτη μέλη από τις 
οργανώσεις παραγωγών ή/και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προς έγκριση.

4. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
υποβάλλονται στα κράτη μέλη από τις 
οργανώσεις παραγωγών ή/και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών ή / και, κατά 
περίπτωση, τις διεπαγγελματικές 
οργανώσεις που αναγνωρίζονται βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προς 
έγκριση.

Or. en

Τροπολογία 2771
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
υποβάλλονται στα κράτη μέλη από τις 
οργανώσεις παραγωγών ή/και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προς έγκριση.

4. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
υποβάλλονται στα κράτη μέλη από τις 
οργανώσεις παραγωγών ή/και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών και τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις που 
αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προς έγκριση.

Or. en
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Τροπολογία 2772
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από τις 
οργανώσεις παραγωγών ή από ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένες 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013.

5. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από τις 
οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών ή / και, κατά 
περίπτωση, διεπαγγελματικές οργανώσεις
αναγνωρισμένες βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Or. en

Τροπολογία 2773
Bas Belder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από τις 
οργανώσεις παραγωγών ή από ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένες 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013.

5. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από τις 
οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών ή, κατά 
περίπτωση, διεπαγγελματικές οργανώσεις
αναγνωρισμένες βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επίσης θα πρέπει να επιτρέπεται να συμβάλλουν οι διεπαγγελματικές οργανώσεις στους 
κλαδικούς στόχους μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων. (Θα ισχύει η προσθήκη σε όλα τα 
σχετικά άρθρα).

Τροπολογία 2774
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από τις 
οργανώσεις παραγωγών ή από ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένες 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013.

5. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από τις 
οργανώσεις παραγωγών ή από ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών και 
διεπαγγελματικές οργανώσεις
αναγνωρισμένες βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Or. en

Τροπολογία 2775
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των ενώσεων των οργανώσεων 
παραγωγών μπορεί να είναι μερικά 
επιχειρησιακά προγράμματα ή συνολικά 
επιχειρησιακά προγράμματα. Τα 
συνολικά επιχειρησιακά προγράμματα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τους ίδιους 
κανόνες και προϋποθέσεις διαχείρισης 
όπως τα επιχειρησιακά προγράμματα των 
οργανώσεων παραγωγών.

Or. es

Τροπολογία 2776
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα επιχειρησιακά προγράμματα των Οι ενώσεις των οργανώσεων παραγωγών 
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ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν 
καλύπτουν τις ίδιες παρεμβάσεις με τα 
επιχειρησιακά προγράμματα των 
οργανώσεων μελών. Τα κράτη μέλη 
εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών 
μαζί με τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των οργανώσεων μελών.

μπορούν επίσης να υποβάλουν μερικό 
επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελούμενο 
από δράσεις που προσδιορίζονται αλλά 
δεν υλοποιούνται από οργανώσεις-μέλη 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων τους. Τα προγράμματα 
αυτά δεν καλύπτουν τις ίδιες δράσεις με 
τα επιχειρησιακά προγράμματα των 
οργανώσεων μελών. Τα κράτη μέλη 
εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών 
μαζί με τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των οργανώσεων παραγωγών που έχουν 
ενσωματωθεί.

Or. es

Τροπολογία 2777
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα επιχειρησιακά προγράμματα των 
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν 
καλύπτουν τις ίδιες παρεμβάσεις με τα 
επιχειρησιακά προγράμματα των 
οργανώσεων μελών. Τα κράτη μέλη 
εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών 
μαζί με τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των οργανώσεων μελών.

Οι ενώσεις των οργανώσεων παραγωγών 
μπορούν επίσης να υποβάλουν μερικό 
επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελούμενο 
από δράσεις που προσδιορίζονται αλλά 
δεν υλοποιούνται από οργανώσεις-μέλη 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων τους. Τα προγράμματα 
αυτά δεν καλύπτουν τις ίδιες δράσεις με 
τα επιχειρησιακά προγράμματα των 
οργανώσεων μελών. Τα κράτη μέλη 
εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών 
μαζί με τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των οργανώσεων μελών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί, όπως και τώρα, η πιθανότητα οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών να 
παρουσιάσουν μερικά επιχειρησιακά προγράμματα στα οποία ορισμένες δράσεις των 
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επιχειρησιακών προγραμμάτων του μέλους της οργάνωσης παραγωγών να εκτελούνται από την 
ένωση.

Τροπολογία 2778
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα επιχειρησιακά προγράμματα των 
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν 
καλύπτουν τις ίδιες παρεμβάσεις με τα 
επιχειρησιακά προγράμματα των 
οργανώσεων μελών. Τα κράτη μέλη 
εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών 
μαζί με τα επιχειρησιακά προγράμματα 
των οργανώσεων μελών.

Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
μπορούν να υποβάλλουν μερικά ή 
συνολικά επιχειρησιακά προγράμματα 
αποτελούμενα από μέτρα που 
προσδιορίζονται αλλά δεν υλοποιούνται 
από οργανώσεις μέλη στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων τους. Τα 
εν λόγω προγράμματα δεν καλύπτουν τις 
ίδιες δραστηριότητες με τα επιχειρησιακά 
προγράμματα των οργανώσεων μελών. Τα 
κράτη μέλη εξετάζουν τα επιχειρησιακά 
προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών μαζί με τα επιχειρησιακά 
προγράμματα των οργανώσεων μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί η υφιστάμενη διατύπωση σχετικά με τα μερικά επιχειρησιακά 
προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. 
Επιπλέον, η ασυμβατότητα των μερικών προγραμμάτων των ενώσεων και των προγραμμάτων 
των οργανώσεών μελών τους πρέπει να αφορά το επίπεδο της δράσης και όχι της παρέμβασης.

Τροπολογία 2779
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι:

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, στην περίπτωση των 
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μερικών επιχειρησιακών προγραμμάτων:

Or. es

Τροπολογία 2780
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι:

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, στην περίπτωση των 
μερικών επιχειρησιακών προγραμμάτων

Or. es

Τροπολογία 2781
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων μιας 
ένωσης οργανώσεων παραγωγών 
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις 
εισφορές των μελών αυτής της ένωσης και 
ότι η εν λόγω χρηματοδότηση λαμβάνεται 
από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω 
οργανώσεων,

α) οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο των 
μερικών επιχειρησιακών προγραμμάτων 
μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών 
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις 
εισφορές των μελών αυτής της ένωσης και 
ότι η εν λόγω χρηματοδότηση λαμβάνεται 
από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω 
οργανώσεων,

Or. es

Τροπολογία 2782
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων μιας 
ένωσης οργανώσεων παραγωγών 
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις 
εισφορές των μελών αυτής της ένωσης και 
ότι η εν λόγω χρηματοδότηση λαμβάνεται 
από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω 
οργανώσεων,

α) οι δράσεις στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων μιας 
ένωσης οργανώσεων παραγωγών 
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις 
εισφορές των μελών αυτής της ένωσης και 
ότι η εν λόγω χρηματοδότηση λαμβάνεται 
από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω 
οργανώσεων,

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ιεραρχία είναι: τύπος παρέμβασης, παρέμβαση, δράση και ενέργεια. Η ασυμβατότητα πρέπει 
να θεσπιστεί σε στοιχειώδες επίπεδο.

Τροπολογία 2783
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 20 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

α) το 10 % τουλάχιστον των δαπανών 
ή δύο μέτρα στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτει 
τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 
στοιχεία δ) και ε)·
i) Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών 
δράσεων τηρούνται οι απαιτήσεις για τις 
γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές 
δεσμεύσεις ή για την βιολογική γεωργία 
που ορίζονται στο άρθρο 65.
ii) Όταν τουλάχιστον το 80 % των 
παραγωγών που είναι μέλη οργάνωσης 
παραγωγών υπόκειται σε μία ή 
περισσότερες ταυτόσημες γεωργο-
περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις ή 
υπέρ της βιολογικής γεωργίας που 
προβλέπονται στο άρθρο 65, καθεμία από 
τις δεσμεύσεις αυτές θεωρείται 
περιβαλλοντική δράση όπως αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο της παρούσης 
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παραγράφου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στη μείωση του μέρους των δαπανών των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που διοχετεύεται στις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις και στην 
πρόταση να αφιερωθούν σε αυτούς τους στόχους τρία μέτρα στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 2784
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 20 % τουλάχιστον των 
δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

α) τα επιχειρησιακά προγράμματα 
συμβάλλουν σύμφωνα με τις πληροφορίες 
που ορίζονται στο πλαίσιο των 
προϋποθέσεων που καθορίζονται στο 
άρθρο 92 με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε). Τα κράτη μέλη δύνανται να λάβουν 
υπόψη τις παρεμβάσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό συμβάλλοντας 
στους στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 42 στοιχεία δ) και ε) και 
αναλαμβάνει η οργάνωση παραγωγών ή 
τα μέλη της·

Or. en

Τροπολογία 2785
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 20 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 

α) το 10 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
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που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), 
ε) και στ), καθιστώντας δυνατή τη 
θέσπιση μιας μεταβατικής περιόδου για 
την αύξηση αυτού του ποσοστού·

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι υπερβολικό να αυξηθούν οι περιβαλλοντικές δαπάνες από το σημερινό 10% στο 20%. 
Ωστόσο, για να προχωρήσει προς τα εμπρός όσον αφορά το status quo, περιλαμβάνεται η 
δυνατότητα αύξησης αυτού του ποσοστού σε μεταβατική περίοδο.

Τροπολογία 2786
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 20 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

α) το 10 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε) και στ), καθιστώντας δυνατή τη 
θέσπιση μιας μεταβατικής περιόδου για 
την αύξηση αυτού του ποσοστού

Or. es

Τροπολογία 2787
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 20 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 

α) το 10 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 α στοιχεία ε) 
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ε)· και στ) ή τα επιχειρησιακά προγράμματα 
περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερες 
περιβαλλοντικές δράσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη κατάσταση θα πρέπει να διατηρηθεί όσον αφορά τις δαπάνες δυνάμει του 
επιχειρησιακού προγράμματος που θα καλύψει τις περιβαλλοντικές και κλιματικές 
δραστηριότητες (τουλάχιστον 10% των δαπανών δυνάμει του επιχειρησιακού προγράμματος 
καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις ή τα επιχειρησιακά προγράμματα περιλαμβάνουν δύο ή 
περισσότερες περιβαλλοντικές δράσεις). Οι αυξημένες απαιτήσεις αναφορικά με τις 
περιβαλλοντικές ή κλιματικές δραστηριότητες μπορεί να παρεμποδίσουν σοβαρά την εφαρμογή 
των κύριων δραστηριοτήτων της οργάνωσης παραγωγών και τη συμμετοχή των παραγωγών 
στην ίδια τη συνεργασία.

Τροπολογία 2788
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 20 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι: 
α) το 10 % τουλάχιστον των δαπανών στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

Or. pl

Τροπολογία 2789
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 20 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 

α) το 10% τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
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που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

Or. pl

Τροπολογία 2790
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 20 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

α) το 10% τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

Or. pl

Τροπολογία 2791
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 20% τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

α) το 10 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του κατώτατου ορίου στο 20% θα περιορίσει τις δυνατότητες των οργανώσεων 
παραγωγών οπωροκηπευτικών να χρηματοδοτήσουν έργα που είναι απαραίτητα και επηρεάζουν 



AM\1171743EL.docx 147/192 PE631.982v01-00

EL

την κατάσταση του τομέα. Έχουμε να κάνουμε με ένα κλάδο που δεν ασκεί σημαντική πίεση στο 
φυσικό περιβάλλον.

Τροπολογία 2792
Μανώλης Κεφαλογιάννης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 20 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

α) το 10% τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

Or. en

Τροπολογία 2793
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 20% τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

α) το 10% τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

Or. it

Τροπολογία 2794
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 20% τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

α) το 10% τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

Or. it

Τροπολογία 2795
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 20 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

α) το 15% τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και 
ε)·

Or. hr

Τροπολογία 2796
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 5 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει την παρέμβαση 
που συνδέεται με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ)·

διαγράφεται

Or. es
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Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την καινοτομία, οι υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για τις δαπάνες μπορούν να 
εξαλειφθούν. Τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν είναι τα καταλληλότερα μέσα για αυτό το 
είδος δράσης (είναι καταλληλότερα: ταμεία ΕΓΤΑΑ, Ορίζων Ευρώπη, ΕΓΤΑΑ ή εθνικά ταμεία).

Τροπολογία 2797
Μανώλης Κεφαλογιάννης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 5 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει την παρέμβαση 
που συνδέεται με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2798
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 5 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει την παρέμβαση 
που συνδέεται με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ)·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ, διαφορετικά από τα 
επιχειρησιακά προγράμματα, που έχουν ευρύτερο και κατά συνέπεια αποτελεσματικότερο 
φάσμα δράσης για τη βιολογική παραγωγή (είτε στον πρώτο ή τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ).
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Τροπολογία 2799
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 5 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει την παρέμβαση
που συνδέεται με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ)·

β) το 5 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις
που συνδέονται με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ)·

Or. en

Τροπολογία 2800
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 5 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει την παρέμβαση 
που συνδέεται με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ)·

β) το 3 % τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει την παρέμβαση 
που συνδέεται με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ)·

Or. hr

Τροπολογία 2801
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 5% τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει την παρέμβαση 
που συνδέεται με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ)·

β) το 1% τουλάχιστον των δαπανών 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων καλύπτει την παρέμβαση 
που συνδέεται με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ)·
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Or. it

Τροπολογία 2802
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Θα πρέπει να περιληφθεί μια 
μεταβατική περίοδος κατά την οποία οι 
οργανώσεις παραγωγών μπορούν να 
επιλέξουν μεταξύ της συνέχισης της 
εκτέλεσης του εγκεκριμένου 
επιχειρησιακού προγράμματός τους 
σύμφωνα με τους προηγούμενους 
κανονισμούς έως την ολοκλήρωσή τους ή 
της τροποποίησης ή αντικατάστασής της 
με νέα προκειμένου να προσαρμοστούν 
στους κανόνες του εν λόγω κανονισμού.

Or. es

Τροπολογία 2803
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. τα επιχειρησιακά προγράμματα 
που εγκρίθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ 
του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
διέπονται από τους κανονισμούς δυνάμει 
των οποίων εγκρίθηκαν έως την 
ολοκλήρωσή τους, εκτός εάν η ένωση 
παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων 
παραγωγών αποφασίζει οικειοθελώς να 
εφαρμόσει τον παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 2804
Hilde Vautmans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. τα επιχειρησιακά προγράμματα 
που εγκρίθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ 
του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
διέπονται από τους κανονισμούς δυνάμει 
των οποίων εγκρίθηκαν έως την 
ολοκλήρωσή τους, εκτός εάν η ένωση 
παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων 
παραγωγών αποφασίζει οικειοθελώς να 
εφαρμόσει τον παρόντα κανονισμό

Or. en

Τροπολογία 2805
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Όλα τα επιχειρησιακά 
προγράμματα που εγκρίνονται πριν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού διέπονται από τον κανονισμό 
αριθ. 1308/2013/ΕΕ έως την 
προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής 
τους.

Or. en

Τροπολογία 2806
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι 
ενώσεις τους, στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, μπορούν να συνιστούν 
επιχειρησιακό ταμείο. Το ταμείο 
χρηματοδοτείται από:

1. Οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι 
ενώσεις τους, στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, μπορούν να συνιστούν 
επιχειρησιακό ταμείο το οποίο 
προορίζεται αποκλειστικά στη 
χρηματοδότηση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που εγκρίνονται από τα 
κράτη μέλη. Το ταμείο χρηματοδοτείται 
από συνεισφορές από την ίδια την 
οργάνωση παραγωγών ή από ένωση 
οργανώσεων παραγωγών ή/και από τους 
εταίρους της συν τη χρηματοδοτική 
συνδρομή που προβλέπεται στο άρθρο 46.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να απλουστευθεί η διαχείριση των οργανώσεων παραγωγών, δεν θα είναι απαραίτητο να 
διευκρινιστεί η προέλευση των συνεισφορών στο ταμείο, λόγω της πολυπλοκότητας των 
λογιστικών ελέγχων που αυτό συνεπάγεται.

Τροπολογία 2807
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι 
ενώσεις τους, στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, μπορούν να συνιστούν 
επιχειρησιακό ταμείο. Το ταμείο 
χρηματοδοτείται από:

1. Οι οργανώσεις παραγωγών, οι 
ενώσεις τους, και, κατά περίπτωση, οι 
διεπαγγελματικές οργανώσεις, στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών, μπορούν να 
συνιστούν επιχειρησιακό ταμείο. Το 
ταμείο χρηματοδοτείται από:

Or. en

Τροπολογία 2808
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι 
ενώσεις τους, στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, μπορούν να συνιστούν 
επιχειρησιακό ταμείο. Το ταμείο 
χρηματοδοτείται από:

1. Οι οργανώσεις ή οι 
διεπαγγελματικές οργανώσεις παραγωγών 
και/ή οι ενώσεις τους, στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, μπορούν να συνιστούν 
επιχειρησιακό ταμείο. Το ταμείο 
χρηματοδοτείται από:

Or. en

Τροπολογία 2809
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χρηματικές εισφορές από: διαγράφεται

i) τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών 
και/ή την ίδια την οργάνωση παραγωγών, 
ή

ii) τις ενώσεις των οργανώσεων 
παραγωγών μέσω των μελών των εν λόγω 
ενώσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναγκαίο, έχοντας υπόψη το νέο κείμενο της παραγράφου 1.

Τροπολογία 2810
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών 
και/ή την ίδια την οργάνωση παραγωγών ή

i) τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών 
και/ή την ίδια την οργάνωση παραγωγών 
και τη διεπαγγελματική οργάνωση ή
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Or. en

Τροπολογία 2811
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) τις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
μέσω των μελών των εν λόγω ενώσεων·

Or. en

Τροπολογία 2812
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης, η οποία μπορεί να χορηγηθεί στις 
οργανώσεις παραγωγών ή στις ενώσεις 
τους, εφόσον οι εν λόγω ενώσεις 
παρουσιάζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα.

β) Χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης, η οποία μπορεί να χορηγηθεί στις 
οργανώσεις παραγωγών, στις ενώσεις τους, 
ή στις διεπαγγελματικές οργανώσεις 
εφόσον οι εν λόγω ενώσεις ή οργανώσεις 
παρουσιάζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 2813
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης, η οποία μπορεί να χορηγηθεί στις 
οργανώσεις παραγωγών ή στις ενώσεις 
τους, εφόσον οι εν λόγω ενώσεις 

β) Χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης, η οποία μπορεί να χορηγηθεί στις 
οργανώσεις παραγωγών και στις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις ή στις 
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παρουσιάζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα. ενώσεις τους, εφόσον οι εν λόγω ενώσεις 
παρουσιάζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 2814
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης, η οποία μπορεί να χορηγηθεί στις 
οργανώσεις παραγωγών ή στις ενώσεις 
τους, εφόσον οι εν λόγω ενώσεις 
παρουσιάζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα.

β) Χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης και η εθνική χρηματοδοτική 
συνδρομή, η οποία μπορεί να χορηγηθεί 
στις οργανώσεις παραγωγών ή στις 
ενώσεις τους, εφόσον οι εν λόγω ενώσεις 
παρουσιάζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθεί η δυνατότητα χορήγησης εθνικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής σε οργανώσεις παραγωγών προκειμένου να ενισχυθεί η σύσταση και η 
δραστηριότητά τους.

Τροπολογία 2815
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα επιχειρησιακά ταμεία 
χρησιμοποιούνται μόνο για τη 
χρηματοδότηση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που υποβάλλονται και 
εγκρίνονται από κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. es
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναγκαίο, έχοντας υπόψη το νέο κείμενο της παραγράφου 1.

Τροπολογία 2816
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ισούται με το ποσό 
των χρηματικών εισφορών που 
αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και έχουν όντως καταβληθεί 
και περιορίζεται στο 50 % των δαπανών 
που όντως πραγματοποιούνται.

1. Η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης ισούται με το 50% των δαπανών 
που όντως πραγματοποιούνται.

Or. es

Τροπολογία 2817
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 4,1 % της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο από κάθε 
οργάνωση παραγωγών,

α) 4,5 % της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο από κάθε 
οργάνωση παραγωγών,

Or. pl

Τροπολογία 2818
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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α) 4,1% της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο από κάθε 
οργάνωση παραγωγών,

α) 4,5% της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο από κάθε 
οργάνωση παραγωγών,

Or. pl

Τροπολογία 2819
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 4,1 % της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο από κάθε 
οργάνωση παραγωγών,

α) 4,6 % της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο από κάθε 
οργάνωση παραγωγών,

Or. es

Τροπολογία 2820
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 4,5% της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο από κάθε ένωση 
οργανώσεων παραγωγών,

β) 5% της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο από κάθε ένωση 
οργανώσεων παραγωγών,

Or. es

Τροπολογία 2821
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 5 % της αξίας της παραγωγής που γ) 4,5 % της αξίας της παραγωγής που 
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διατίθεται στο εμπόριο από κάθε 
διακρατική οργάνωση παραγωγών ή 
διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών

διατίθεται στο εμπόριο από κάθε 
διακρατική οργάνωση παραγωγών ή 
διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών

Or. pl

Τροπολογία 2822
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 5 % της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο από κάθε 
διακρατική οργάνωση παραγωγών ή 
διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών

γ) 5,5 % της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο από κάθε 
διακρατική οργάνωση παραγωγών ή 
διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών

Or. es

Τροπολογία 2823
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 5 % της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο από κάθε 
διακρατική οργάνωση παραγωγών ή 
διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών

γ) 4,5 % της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο από κάθε 
διακρατική οργάνωση παραγωγών ή 
διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών

Or. pl

Τροπολογία 2824
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)



PE631.982v01-00 160/192 AM\1171743EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) στο 5% της αξίας της παραγωγής 
που διατίθεται στην αγορά για τα 
ακόλουθα:

– το πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
από οργάνωση παραγωγών που απορρέει 
από τη συγχώνευση ή την ενσωμάτωση 
διαφόρων οργανώσεων παραγωγών

– τις οργανώσεις παραγωγών που έχουν 
αυξήσει το μέγεθός τους (τόσο ως προς 
τον αριθμό των μελών όσο και ως προς 
την αξία της παραγωγής που διατίθεται 
στην αγορά) σε συγκεκριμένη περίοδο και 
σε ποσοστό τα οποία πρέπει να 
καθοριστούν

– τις οργανώσεις παραγωγών που 
φθάνουν σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος 
(τόσο ως προς τον αριθμό των μελών όσο 
και ως προς την αξία της παραγωγής που 
διατίθεται στην αγορά) το οποίο πρέπει 
να καθοριστεί – τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που διαθέτουν στην αγορά 
την παραγωγή των μελών των ΟΠ

– τις οργανώσεις παραγωγών που 
επιδιώκουν την ενσωμάτωση του 100% 
της παραγωγής τους, διαθέτοντάς την 
στην αγορά από κοινού με άλλες ΟΠ, 
μέσω θυγατρικής που συνιστά 
συνεταιριστική εταιρεία και για την οποία 
ισχύουν τα ακόλουθα:

1) έχει συσταθεί με στόχο τη διάθεση 
συγκεκριμένης παραγωγής στην αγορά

2) το κεφάλαιό της ανήκει κατά 90% στην 
ΟΠ

3) έχει αποκτήσει σημαντικό οικονομικό 
μέγεθος το οποίο πρέπει να καθοριστεί

Or. it

Τροπολογία 2825
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) 5,5% της αξίας της διατεθείσας 
στο εμπόριο παραγωγής:

– κάθε οργάνωση παραγωγών που αύξησε 
το μέγεθος της, τόσο σε αριθμό εταίρων 
όσο και σε όγκο εμπορικής παραγωγής, 
σε μια ορισμένη περίοδο και σε ένα 
ορισμένο ποσοστό που πρέπει να 
καθορίζονται·

– για το πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
μιας οργάνωσης παραγωγών, καρπός 
συγχώνευσης ή ενσωμάτωσης·

– για τις οργανώσεις παραγωγών που 
φθάνουν σε μια συγκεκριμένη διάσταση, 
μετρούμενη σε αριθμό των εταίρων και 
σε όγκο εμπορικής παραγωγής, η οποία 
πρέπει να καθοριστεί·

– για τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που έχουν ως δραστηριότητα 
τη διάθεση στην αγορά της παραγωγής 
των εταίρων τους:

– για τις οργανώσεις παραγωγών που 
πραγματοποιούν 100% ολοκλήρωση με 
την εμπορία της παραγωγής τους από 
κοινού με εκείνες άλλων οργανώσεων 
παραγωγών μέσω θυγατρικής που είναι 
συνεταιρισμός που έχει συσταθεί για την 
εμπορία της εν λόγω παραγωγής, το 
κεφάλαιο της οποίας ανήκει στην 
οργάνωση παραγωγών κατά 90% και η 
οποία φθάνει μια σχετική οικονομική 
διάσταση, η οποία πρέπει να καθοριστεί.

Or. es

Τροπολογία 2826
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)



PE631.982v01-00 162/192 AM\1171743EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Στην περίπτωση των στοιχείων β) 
και γ), η τοποθέτηση στην αγορά και η 
πώληση των οπωροκηπευτικών των 
οργανώσεων θα γίνεται συλλογικά και 
πλήρως συντονισμένα από την εν λόγω 
οργάνωση

Or. en

Τροπολογία 2827
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
μπορεί να αυξηθεί ως εξής:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
μπορεί να αυξηθεί στο 5% της αξίας της 
διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής, υπό 
την προϋπόθεση ότι το ποσό που 
υπερβαίνει το 4,5% της αξίας της 
διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής 
χρησιμοποιείται από τον συγκεκριμένο 
φορέα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, 
εξ ονόματος των μελών του αποκλειστικά
για μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που 
συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), 
ε), ζ), η) και θ).

Or. pl

Τροπολογία 2828
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην περίπτωση οργανώσεων διαγράφεται
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παραγωγών, το ποσοστό μπορεί να 
αυξηθεί στο 4,6 % της αξίας της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, 
υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει 
το 4,1 % της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για μία ή περισσότερες 
παρεμβάσεις που συνδέονται με τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 
στοιχεία γ), δ), ε), ζ), η) και θ).

Or. pl

Τροπολογία 2829
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην περίπτωση οργανώσεων 
παραγωγών, το ποσοστό μπορεί να 
αυξηθεί στο 4,6 % της αξίας της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, 
υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 
4,1 % της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για μία ή περισσότερες 
παρεμβάσεις που συνδέονται με τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 
στοιχεία γ), δ), ε), ζ), η) και θ).

α) Κατά παρέκκλιση από το πρώτο 
εδάφιο, η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης μπορεί να αυξηθεί στο 5 % της 
αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο 
εμπόριο, υπό τον όρο ότι το ποσό που 
υπερβαίνει το 4,5 % της αξίας της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο 
χρησιμοποιείται από τον συγκεκριμένο 
φορέα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, 
εξ ονόματος των μελών του αποκλειστικά 
για μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που 
συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), 
ε), ζ), η) και θ).

Or. pl

Τροπολογία 2830
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην περίπτωση οργανώσεων 
παραγωγών, το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί 
στο 4,6 % της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο, υπό τον όρο ότι το 
ποσό που υπερβαίνει το 4,1 % της αξίας 
της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μία ή 
περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται 
με τους στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), ε), ζ), η) και θ).

α) στην περίπτωση οργανώσεων 
παραγωγών, το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί 
στο 5,1% της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο, υπό τον όρο ότι το 
ποσό που υπερβαίνει το 4,6 % της αξίας 
της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μία ή 
περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται 
με τους στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), ε), στ), ζ), η) και 
θ).

Or. es

Τροπολογία 2831
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην περίπτωση των ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό 
μπορεί να αυξηθεί στο 5 % της αξίας της 
διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής, υπό 
την προϋπόθεση ότι το ποσό που 
υπερβαίνει το 4,5 % της αξίας της 
διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μία ή 
περισσότερες παρεμβάσεις που 
συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), 
ε), ζ), η) και θ), υλοποιείται από την 
ένωση οργανώσεων παραγωγών εξ 
ονόματος των μελών της·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 2832
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην περίπτωση των ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό 
μπορεί να αυξηθεί στο 5 % της αξίας της 
διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής, υπό 
την προϋπόθεση ότι το ποσό που 
υπερβαίνει το 4,5 % της αξίας της 
διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μία ή 
περισσότερες παρεμβάσεις που 
συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), 
ε), ζ), η) και θ), υλοποιείται από την 
ένωση οργανώσεων παραγωγών εξ 
ονόματος των μελών της·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 2833
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην περίπτωση των ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό 
μπορεί να αυξηθεί στο 5 % της αξίας της 
διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής, υπό 
την προϋπόθεση ότι το ποσό που 
υπερβαίνει το 4,5 % της αξίας της 
διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μία ή 
περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται 
με τους στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), ε), ζ), η) και θ), 
υλοποιείται από την ένωση οργανώσεων 
παραγωγών εξ ονόματος των μελών της·

β) στην περίπτωση των ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό 
μπορεί να αυξηθεί στο 5,5 % της αξίας της 
διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής, υπό 
την προϋπόθεση ότι το ποσό που 
υπερβαίνει το 5 % της αξίας της 
διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μία ή 
περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται 
με τους στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), ε), στ), ζ), η) και 
θ), υλοποιείται από την ένωση 
οργανώσεων παραγωγών εξ ονόματος των 
μελών της·

Or. es
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Τροπολογία 2834
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην περίπτωση της διακρατικής 
οργάνωσης παραγωγών ή της 
διακρατικής ένωσης οργανώσεων 
παραγωγών, το ποσοστό μπορεί να 
αυξηθεί στο 5,5 % της αξίας της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, 
υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται 
το ποσό που υπερβαίνει το 5 % της αξίας 
της παραγωγής που διατίθεται στο 
εμπόριο αποκλειστικά για μία ή 
περισσότερες παρεμβάσεις που 
συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), 
ε), ζ), η) και θ), οι οποίοι εφαρμόζονται 
από τη διεθνική οργάνωση παραγωγών ή 
τη διακρατική ένωση οργανώσεων 
παραγωγών εξ ονόματος των μελών της.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 2835
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην περίπτωση της διακρατικής 
οργάνωσης παραγωγών ή της 
διακρατικής ένωσης οργανώσεων 
παραγωγών, το ποσοστό μπορεί να 
αυξηθεί στο 5,5 % της αξίας της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, 
υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται 
το ποσό που υπερβαίνει το 5 % της αξίας 
της παραγωγής που διατίθεται στο 
εμπόριο αποκλειστικά για μία ή 
περισσότερες παρεμβάσεις που 

διαγράφεται
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συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), 
ε), ζ), η) και θ), οι οποίοι εφαρμόζονται 
από τη διεθνική οργάνωση παραγωγών ή 
τη διακρατική ένωση οργανώσεων 
παραγωγών εξ ονόματος των μελών της.

Or. pl

Τροπολογία 2836
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην περίπτωση της διακρατικής 
οργάνωσης παραγωγών ή της διακρατικής 
ένωσης οργανώσεων παραγωγών, το 
ποσοστό μπορεί να αυξηθεί στο 5,5 % της 
αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο 
εμπόριο, υπό την προϋπόθεση ότι 
χρησιμοποιείται το ποσό που υπερβαίνει το 
5 % της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο αποκλειστικά για 
μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που 
συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), 
ε), ζ), η) και θ), οι οποίοι εφαρμόζονται 
από τη διεθνική οργάνωση παραγωγών ή 
τη διακρατική ένωση οργανώσεων 
παραγωγών εξ ονόματος των μελών της.

γ) στην περίπτωση της διακρατικής 
οργάνωσης παραγωγών ή της διακρατικής 
ένωσης οργανώσεων παραγωγών, το 
ποσοστό μπορεί να αυξηθεί στο 6 % της 
αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο 
εμπόριο, υπό την προϋπόθεση ότι 
χρησιμοποιείται το ποσό που υπερβαίνει το 
5,5 % της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο αποκλειστικά για 
μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που 
συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), 
ε), ζ), η) και θ), οι οποίοι εφαρμόζονται 
από τη διεθνική οργάνωση παραγωγών ή 
τη διακρατική ένωση οργανώσεων 
παραγωγών εξ ονόματος των μελών της.

Or. es

Τροπολογία 2837
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) στο 5% της αξίας της παραγωγής 



PE631.982v01-00 168/192 AM\1171743EL.docx

EL

που διατίθεται στην αγορά για τα 
ακόλουθα:

– το πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
από οργάνωση παραγωγών που απορρέει 
από τη συγχώνευση ή την ενσωμάτωση 
διαφόρων οργανώσεων παραγωγών

– τις οργανώσεις παραγωγών που έχουν 
αυξήσει το μέγεθός τους (τόσο ως προς 
τον αριθμό των μελών όσο και ως προς 
την αξία της παραγωγής που διατίθεται 
στην αγορά) σε συγκεκριμένη περίοδο και 
σε ποσοστό τα οποία πρέπει να 
καθοριστούν

– τις οργανώσεις παραγωγών που έχουν 
επιτύχει συγκεκριμένο μέγεθος (τόσο ως 
προς τον αριθμό των μελών όσο και ως 
προς την αξία της παραγωγής που 
διατίθεται στην αγορά), οι οποίες πρέπει 
να καθοριστούν

– τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
που διαθέτουν στην αγορά την παραγωγή 
των μελών των ΟΠ

– τις οργανώσεις παραγωγών που 
επιδιώκουν την ενσωμάτωση του 100% 
της παραγωγής τους, διαθέτοντάς την 
στην αγορά από κοινού με άλλες ΟΠ, 
μέσω θυγατρικής που συνιστά 
συνεταιριστική εταιρεία και για την οποία 
ισχύουν τα ακόλουθα:

(i) έχει συσταθεί με στόχο τη διάθεση 
συγκεκριμένης παραγωγής στην αγορά·

(ii) το κεφάλαιό της ανήκει κατά 90% 
στην ΟΠ·

iii) έχει αποκτήσει σημαντικό οικονομικό 
μέγεθος το οποίο πρέπει να καθοριστεί.

Or. it

Τροπολογία 2838
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)



AM\1171743EL.docx 169/192 PE631.982v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) 5 % της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο για το πρώτο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα οργάνωσης 
παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
παραγωγών που προκύπτουν από τη 
συγχώνευση δύο αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρυνθεί η δημιουργία νέων οργανώσεων παραγωγών, όχι μόνο 
των οργανώσεων παραγωγών που προκύπτουν από συγχώνευση μεταξύ δύο αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών.

Τροπολογία 2839
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ενθαρρύνουν την αύξηση του μεγέθους 
των οργανώσεων παραγωγών, 
αυξάνοντας τη χρηματοδοτική συνδρομή 
που αναφέρεται στο τμήμα 2 ανωτέρω 
κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για 
καθεμία από τις καταστάσεις που 
περιγράφονται, για τις περιπτώσεις των 
οργανώσεων που υπερβαίνουν τα όρια 
κατά 3 φορές την εμπορεύσιμη αξία 
παραγωγής που έχει οριστεί για 
αναγνώριση ως οργάνωση παραγωγών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η αύξηση του μεγέθους της οργάνωσης παραγωγών 
οπωροκηπευτικών και της ικανότητας διαπραγμάτευσης της, μέσω μεγαλύτερης συγκέντρωσης 
της προσφοράς.
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Τροπολογία 2840
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1 και 2, η χρηματοδοτική 
συνδρομή μπορεί να αυξηθεί κατά δύο 
ποσοστιαίες μονάδες για τις οργανώσεις 
παραγωγών που θα διπλασιάσουν τον 
αριθμό των μελών ή την αξία της 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο 
σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων 
πέντε ετών πριν από την υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος

Or. pl

Τροπολογία 2841
Sofia Ribeiro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1 και 2, η χρηματοδοτική 
συνδρομή μπορεί να αυξηθεί κατά 2 
ποσοστιαίες μονάδες για τις οργανώσεις 
παραγωγών που διπλασιάζουν τον αριθμό 
των μελών τους / τον αριθμό των 
ελάχιστων συνδεδεμένων κριτηρίων που 
θέσπισαν τα κράτη μέλη όσον αφορά την 
αξία της παραγωγής που διατίθεται στο 
εμπόριο.

Or. pt

Τροπολογία 2842
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Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οργανώσεις παραγωγών που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη 
μέλη, εφαρμόζοντας διακρατικά 
παρεμβάσεων που συνδέονται με τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 
στοιχεία β) και ε)·

α) οργανώσεις παραγωγών και 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη 
μέλη, εφαρμόζοντας διακρατικά 
παρεμβάσεων που συνδέονται με τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 
στοιχεία β) και ε)·

Or. es

Τροπολογία 2843
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οργανώσεις παραγωγών που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη 
μέλη, εφαρμόζοντας διακρατικά 
παρεμβάσεων που συνδέονται με τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 
στοιχεία β) και ε)·

α) οργανώσεις παραγωγών και 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη 
μέλη, εφαρμόζοντας διακρατικά 
παρεμβάσεων που συνδέονται με τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 
στοιχεία β) και ε)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει να διασφαλιστεί ότι οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών θα μπορούν 
επίσης να ωφελούνται ενός υψηλότερου ποσοστού των κοινοτικών ενισχύσεων, κάτι το οποίο 
συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου τους ως φορέων συγκέντρωσης της προσφοράς σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μεγαλύτερη αλληλεγγύη και συνεργασία 
μεταξύ του συνόλου των ευρωπαίων παραγωγών.

Τροπολογία 2844
Paolo De Castro
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οργανώσεις παραγωγών που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη 
μέλη, εφαρμόζοντας διακρατικά 
παρεμβάσεων που συνδέονται με τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 
στοιχεία β) και ε)·

α) οργανώσεις παραγωγών και 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη 
μέλη, εφαρμόζοντας διακρατικά 
παρεμβάσεων που συνδέονται με τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 
στοιχεία β) και ε)·

Or. en

Τροπολογία 2845
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
καλύπτει αποκλειστικά την ειδική στήριξη 
για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων 
που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου35·

γ) το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
καλύπτει την ειδική στήριξη για την 
παραγωγή βιολογικών προϊόντων που 
καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 του Συμβουλίου35, ή μέρος του 
επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο 
καλύπτει τη βιολογική παραγωγή.

_________________ _________________

35 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

35 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

Or. it

Τροπολογία 2846
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
εφαρμόζεται για πρώτη φορά από ένωση 
οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένη 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013·

δ) το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
εφαρμόζεται για πρώτη φορά από ένωση 
οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένη η 
οποία δραστηριοποιείται σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη, ένωση 
οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένη 
ή ένωση παραγωγών αναγνωρισμένη που 
δραστηριοποιείται σε πολλά κράτη μέλη
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει να διασφαλιστεί ότι οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών θα μπορούν 
επίσης να ωφελούνται ενός υψηλότερου ποσοστού των κοινοτικών ενισχύσεων, κάτι το οποίο 
συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου τους ως φορέα συγκέντρωσης της προσφοράς σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μεγαλύτερη αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ του 
συνόλου των ευρωπαίων παραγωγών.

Τροπολογία 2847
Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
εφαρμόζεται για πρώτη φορά από ένωση 
οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένη 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013·

δ) το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
εφαρμόζεται για πρώτη φορά από 
οργάνωση παραγωγών, ένωση 
οργανώσεων παραγωγών ή ένωση 
οργανώσεων παραγωγών που λειτουργεί 
σε διαφορετικό κράτος μέλος
αναγνωρισμένη βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

Or. en

Τροπολογία 2848
Paolo De Castro, Giovanni La Via
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) το επιχειρησιακό πρόγραμμα:

– εφαρμόζεται για πρώτη φορά από 
οργάνωση παραγωγών που απορρέει από 
τη συγχώνευση ή την ενσωμάτωση 
διαφόρων οργανώσεων παραγωγών·

– από οργανώσεις παραγωγών που έχουν 
αυξήσει το μέγεθός τους (τόσο ως προς 
τον αριθμό των μελών όσο και ως προς 
την αξία της παραγωγής που διατίθεται 
στην αγορά) σε συγκεκριμένη περίοδο και 
σε ποσοστό τα οποία πρέπει να 
καθοριστούν·

– από οργανώσεις παραγωγών που έχουν 
επιτύχει συγκεκριμένο μέγεθος (τόσο ως 
προς τον αριθμό των μελών όσο και ως 
προς την αξία της παραγωγής που 
διατίθεται στην αγορά), οι οποίες πρέπει 
να καθοριστούν

– από ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 
που διαθέτουν στην αγορά την παραγωγή 
των μελών των ΟΠ

– από οργανώσεις παραγωγών που 
επιτυγχάνουν την ενσωμάτωση του 100% 
της παραγωγής τους, διαθέτοντάς την 
στην αγορά από κοινού με άλλες ΟΠ, 
μέσω θυγατρικής που συνιστά 
συνεταιριστική εταιρεία και για την οποία 
ισχύουν τα ακόλουθα:

• έχει συσταθεί με στόχο τη διάθεση 
συγκεκριμένης παραγωγής στην αγορά

• το κεφάλαιό της ανήκει κατά 90% στην 
ΟΠ

• έχει αποκτήσει σημαντικό οικονομικό 
μέγεθος το οποίο πρέπει να καθοριστεί·

Or. it

Τροπολογία 2849
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Sandra Kalniete, Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
εφαρμόζεται από αναγνωρισμένη 
οργάνωση παραγωγών για τα 5 πρώτα 
χρόνια μετά από το έτος αναγνώρισης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών 
που προκύπτει από συγχώνευση μεταξύ 
δύο αναγνωρισμένων οργανώσεων 
παραγωγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενθαρρύνει τον σχηματισμό νέων οργανώσεων παραγωγών, θα πρέπει να 
δίνεται μια ευκαιρία λήψης ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής έως 60% σε όλες τις 
νεοσυσταθείσες οργανώσεις παραγωγών και όχι μόνο στις οργανώσεις παραγωγών που είναι 
αποτέλεσμα συγχώνευσης μεταξύ δύο αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών. Μια τέτοια 
επιλογή προβλέπεται για νεοσυσταθείσες οργανώσεις παραγωγών σε άλλους τομείς όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 63 σημείο 1α.

Τροπολογία 2850
Herbert Dorfmann, Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η οργάνωση παραγωγών λειτουργεί 
σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
που αναφέρεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ·

στ) η οργάνωση παραγωγών λειτουργεί 
σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
που αναφέρεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ 
ή διαθέτει στην αγορά κυρίως προϊόντα 
ορεινών περιοχών·

Or. it

Τροπολογία 2851
Beata Gosiewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που 
συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ) 
ε), η) και θ).

ζ) το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που 
συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), η) 
και θ).

Or. pl

Τροπολογία 2852
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που 
συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ) 
ε) η) και θ).

ζ) το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που 
συνδέονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), η) 
και θ).

Or. pl

Τροπολογία 2853
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αναπτύσσεται από μια οργάνωση 
παραγωγών που αύξησε το μέγεθος της, 
τόσο σε αριθμό εταίρων όσο και σε όγκο 
εμπορικής παραγωγής, σε μια ορισμένη 
περίοδο και σε ένα ορισμένο ποσό που 
πρέπει να καθορίσει η Επιτροπή·
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Or. es

Τροπολογία 2854
Sofia Ribeiro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) το επιχειρησιακό πρόγραμμα μιας 
οργάνωσης παραγωγών αυξάνει κατά 
τουλάχιστον 25% τον αριθμό των μελών 
της ή την αξία της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο, σε σχέση με το 
προηγούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα·

Or. pt

Τροπολογία 2855
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) Η οργάνωση παραγωγών 
λειτουργεί σε νησιωτική περιοχή.

Or. es

Τροπολογία 2856
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
μιας οργάνωσης παραγωγών·

Or. es
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Τροπολογία 2857
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) δεύτερο ή επόμενο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα μιας ένωσης οργανώσεων 
παραγωγών, η κύρια δραστηριότητα της 
οποίας είναι η διάθεση στην αγορά της 
παραγωγής των μελών της·

Or. es

Τροπολογία 2858
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ δ) το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
εκτελείται για πρώτη φορά από οργάνωση 
παραγωγών που προκύπτει από 
συγχώνευση ή ενσωμάτωση δύο ή 
περισσοτέρων οργανώσεων παραγωγών·

Or. es

Τροπολογία 2859
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ ε) οργανώσεις παραγωγών που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά 
κράτη μέλη και εφαρμόζουν, σε 
διακρατικό επίπεδο, παρεμβάσεις που 
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συνδέονται με την εκπλήρωση του στόχου 
του άρθρου 42 στοιχείο θ)·

Or. es

Τροπολογία 2860
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ στ) επιχειρησιακό πρόγραμμα που 
υποβάλλεται από οργάνωση παραγωγών 
των οποίων οι βασικοί δείκτες 
συνεπάγονται αύξηση του αριθμού των 
μελών και του όγκου εμπορικής 
παραγωγής άνω του 50% σε σύγκριση με 
όσα παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

Or. es

Τροπολογία 2861
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ ζ) για τις οργανώσεις παραγωγών 
που πραγματοποιούν 100% ολοκλήρωση 
με την εμπορία της παραγωγής τους από 
κοινού με άλλες οργανώσεις παραγωγών, 
μέσω θυγατρικής που πληροί τρεις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
τελευταίο τμήμα του άρθρου 46 
παράγραφος 2 στοιχείο δ).

Or. es
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Τροπολογία 2862
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στην περίπτωση των 
διεπαγγελματικών οργανώσεων το 
συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης θα περιορίζονται 
σε ποσό ίσο του [2%] των κονδυλίων των 
κρατών μελών για άμεσες ενισχύσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα IV.

Or. en

Τροπολογία 2863
Bas Belder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46a

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
μπορεί να χορηγηθεί στις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις, εφόσον οι 
εν λόγω ενώσεις παρουσιάζουν 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης για τα 
επιχειρησιακά προγράμματα των 
διεπαγγελματικών ενώσεων που έχουν 
εγκριθεί σε κράτος μέλος θα 
περιορίζονται σε ποσό ίσο του 2% των 
κονδυλίων των κρατών μελών για άμεσες 
ενισχύσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
IV.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν επίσης να συμβάλλουν στους σχετικούς κλαδικούς 
στόχους μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων, για τα οποία θα πρέπει να παρέχεται ενωσιακή 
χρηματοδότηση (η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα είναι επιπρόσθετη των φακέλων 
για άμεσες ενισχύσεις και θα είναι περιορισμένη).

Τροπολογία 2864
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιφέρειες των κρατών μελών 
όπου ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών 
στον τομέα των οπωροκηπευτικών είναι 
σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο 
της Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στις οργανώσεων παραγωγών, 
που αναγνωρίσθηκαν βάσει κανονισμού
(ΕΕ) 1308/2013, εθνική χρηματοδοτική 
ενίσχυση ίση με το έως και 80 % των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών που 
αναφέρονται στο σημείο α) του άρθρου 45, 
παράγραφος 1 και έως και 10 % της αξίας 
της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής 
οποιασδήποτε τέτοιας οργάνωσης 
παραγωγών. Η εθνική χρηματοδοτική 
ενίσχυση θα λειτουργεί συμπληρωματικό 
προς το επιχειρησιακό ταμείο.

1. Στις περιφέρειες των κρατών μελών 
όπου ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών 
στον τομέα των οπωροκηπευτικών είναι 
σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο 
της Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στις οργανώσεων παραγωγών, 
που αναγνωρίσθηκαν βάσει κανονισμού 
(ΕΕ) 1308/2013, εθνική χρηματοδοτική 
ενίσχυση ίση με το έως και 80 % των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών που 
αναφέρονται στο σημείο α) του άρθρου 45, 
παράγραφος 1 και έως και 10 % της αξίας 
της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής 
οποιασδήποτε τέτοιας οργάνωσης 
παραγωγών. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγήσουν εθνική χρηματοδοτική 
συνδρομή ίση έως και το 96% των 
χρηματικών εισφορών που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ή μέρος 
επιχειρησιακού προγράμματος που 
πληροί τουλάχιστον μία από τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 
46 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ), δ), στ) ή 
ζ). Η εθνική χρηματοδοτική ενίσχυση θα 
λειτουργεί συμπληρωματικό προς το 
επιχειρησιακό ταμείο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δυνατότητα χορήγησης εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής 
στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Τροπολογία 2865
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιφέρειες των κρατών μελών 
όπου ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών 
στον τομέα των οπωροκηπευτικών είναι 
σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο 
της Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στις οργανώσεων παραγωγών, 
που αναγνωρίσθηκαν βάσει κανονισμού 
(ΕΕ) 1308/2013, εθνική χρηματοδοτική 
ενίσχυση ίση με το έως και 80 % των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών που 
αναφέρονται στο σημείο α) του άρθρου 45, 
παράγραφος 1 και έως και 10 % της αξίας 
της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής 
οποιασδήποτε τέτοιας οργάνωσης 
παραγωγών. Η εθνική χρηματοδοτική 
ενίσχυση θα λειτουργεί συμπληρωματικό 
προς το επιχειρησιακό ταμείο.

1. Στις περιφέρειες των κρατών μελών 
όπου ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών 
στον τομέα των οπωροκηπευτικών είναι 
σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο 
της Ένωσης και σε νησιωτικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν στις οργανώσεων 
παραγωγών, που αναγνωρίσθηκαν βάσει 
κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, εθνική 
χρηματοδοτική ενίσχυση ίση με το έως και 
80 % των χρηματοδοτικών συνεισφορών 
που αναφέρονται στο σημείο α) του 
άρθρου 45, παράγραφος 1 και έως και 10 
% της αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο 
παραγωγής οποιασδήποτε τέτοιας 
οργάνωσης παραγωγών. Η εθνική 
χρηματοδοτική ενίσχυση θα λειτουργεί 
συμπληρωματικό προς το επιχειρησιακό 
ταμείο.

Or. es

Τροπολογία 2866
Norbert Lins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιφέρειες των κρατών μελών 
όπου ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών 

1. Στις περιφέρειες των κρατών μελών 
όπου ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών 
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στον τομέα των οπωροκηπευτικών είναι 
σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο 
της Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στις οργανώσεων παραγωγών, 
που αναγνωρίσθηκαν βάσει κανονισμού
(ΕΕ) 1308/2013, εθνική χρηματοδοτική 
ενίσχυση ίση με το έως και 80 % των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών που 
αναφέρονται στο σημείο α) του άρθρου 45, 
παράγραφος 1 και έως και 10 % της αξίας 
της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής 
οποιασδήποτε τέτοιας οργάνωσης 
παραγωγών. Η εθνική χρηματοδοτική 
ενίσχυση θα λειτουργεί συμπληρωματικό 
προς το επιχειρησιακό ταμείο.

στον τομέα των οπωροκηπευτικών είναι 
σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο 
της Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στις οργανώσεων παραγωγών, 
που αναγνωρίσθηκαν βάσει κανονισμού 
(ΕΕ) 1308/2013, εθνική χρηματοδοτική 
ενίσχυση ίση με το έως και 30 % των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών που 
αναφέρονται στο σημείο α) του άρθρου 45, 
παράγραφος 1. Η εθνική χρηματοδοτική 
ενίσχυση θα λειτουργεί συμπληρωματικό 
προς το επιχειρησιακό ταμείο. Για τα 
προϊόντα αυτών των οργανώσεων 
παραγωγών που διατίθενται στο εμπόριο 
ισχύουν τα αριθμητικά στοιχεία του 
άρθρου 46 παράγραφος 2.

Or. de

Τροπολογία 2867
Beata Gosiewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στις περιφέρειες των κρατών 
μελών όπου οι οργανώσεις παραγωγών, οι 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και οι 
ομάδες παραγωγών διαθέτουν στο 
εμπόριο λιγότερο από το 15% της αξίας 
της παραγωγής οπωροκηπευτικών των εν 
λόγω περιφερειών, όπου η παραγωγή 
οπωροκηπευτικών αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο 15% της συνολικής 
γεωργικής παραγωγής των εν λόγω 
περιφερειών, η εθνική χρηματοδοτική 
συνδρομή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι 
δυνατόν να επιστρέφεται από την Ένωση 
κατόπιν αίτησης του οικείου κράτους 
μέλους.

Or. pl
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Τροπολογία 2868
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στις περιφέρειες των κρατών 
μελών όπου οι οργανώσεις παραγωγών, οι 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και οι 
ομάδες παραγωγών διαθέτουν στο 
εμπόριο λιγότερο από το 15% της αξίας 
της παραγωγής οπωροκηπευτικών των εν 
λόγω περιφερειών, όπου η παραγωγή 
οπωροκηπευτικών αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο 15% της γεωργικής 
παραγωγής των εν λόγω περιφερειών, η 
εθνική χρηματοδοτική συνδρομή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να 
επιστρέφεται από την Ένωση κατόπιν 
αίτησης του οικείου κράτους μέλους.

Or. pl

Τροπολογία 2869
Norbert Lins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε 
μια περιοχή κράτους μέλους θεωρείται 
σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο 
της Ένωσης, όταν έχει υπάρξει 
χαμηλότερος από 20% για τρία συνεχή έτη 
πριν από την εφαρμογή του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Ο βαθμός οργάνωσης 
υπολογίζεται ως η αξία της παραγωγής 
οπωροκηπευτικών στην εν λόγω περιοχή 
και διατίθεται στο εμπόριο από τις 
οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013, διαιρούμενη με τη 
συνολική αξία της παραγωγής 

Ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε 
μια περιοχή κράτους μέλους θεωρείται 
σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο 
της Ένωσης, όταν έχει υπάρξει 
χαμηλότερος από 10% για τρία συνεχή έτη 
πριν από την εφαρμογή του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Ο βαθμός οργάνωσης 
υπολογίζεται ως η αξία της παραγωγής 
οπωροκηπευτικών στην εν λόγω περιοχή 
και διατίθεται στο εμπόριο από τις 
οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013, διαιρούμενη με τη 
συνολική αξία της παραγωγής 
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οπωροκηπευτικών στην περιφέρεια αυτή. οπωροκηπευτικών στην περιφέρεια αυτή.

Or. de

Τροπολογία 2870
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε 
μια περιοχή κράτους μέλους θεωρείται 
σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο 
της Ένωσης, όταν έχει υπάρξει 
χαμηλότερος από 20% για τρία συνεχή έτη 
πριν από την εφαρμογή του 
επιχειρησιακού προγράμματος. Ο βαθμός 
οργάνωσης υπολογίζεται ως η αξία της 
παραγωγής οπωροκηπευτικών στην εν 
λόγω περιοχή και διατίθεται στο εμπόριο 
από τις οργανώσεις παραγωγών και τις 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013, διαιρούμενη με τη 
συνολική αξία της παραγωγής 
οπωροκηπευτικών στην περιφέρεια αυτή.

Ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε 
μια περιοχή κράτους μέλους θεωρείται 
σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο 
της Ένωσης, όταν έχει υπάρξει 
χαμηλότερος από 20% για τρία συνεχή έτη 
πριν από την εφαρμογή του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ. Ο βαθμός οργάνωσης 
υπολογίζεται ως η αξία της παραγωγής 
οπωροκηπευτικών στην εν λόγω περιοχή 
και διατίθεται στο εμπόριο από τις 
οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013, διαιρούμενη με τη 
συνολική αξία της παραγωγής 
οπωροκηπευτικών στην περιφέρεια αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για τη συνοχή του κειμένου με άλλα άρθρα του 
κανονισμού.

Τροπολογία 2871
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τουλάχιστον 
έναν από τους ειδικούς στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν δυο τρόπους 
για την εκπλήρωση τουλάχιστον ενός από 
τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται 
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για τον τομέα της μελισσοκομίας. στο άρθρο 6 παράγραφος 1 για τον τομέα 
της μελισσοκομίας
a) Μη επαγγελματική μελισσοκομία: 
λιγότερες από 150 κυψέλες που εγγυώνται 
και παρέχουν υπηρεσίες στο περιβάλλον
β) Επαγγελματική μελισσοκομία: μεταξύ 
150 και 500 κυψελών, που προορίζονται 
για τη διατήρηση του μελισσοκομικού 
τομέα σε παραγωγική κλίμακα και για την 
προσφορά μελισσοκομικών προϊόντων 
στην αγορά.

Or. es

Τροπολογία 2872
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τουλάχιστον 
έναν από τους ειδικούς στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
για τον τομέα της μελισσοκομίας.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 
για τους γενικούς στόχους, τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τους ειδικούς στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
για τον τομέα της μελισσοκομίας.

Or. en

Τροπολογία 2873
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τουλάχιστον 
έναν από τους ειδικούς στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
για τον τομέα της μελισσοκομίας.

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τουλάχιστον 
δύο από τους ειδικούς στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
για τον τομέα της μελισσοκομίας.

Or. en
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Τροπολογία 2874
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τύποι παρέμβασης στον τομέα της 
μελισσοκομίας και χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης

Τύποι παρέμβασης στον τομέα της 
μελισσοκομίας και χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης για την 
επαγγελματική μελισσοκομία

Or. es

Τροπολογία 2875
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για 
κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρεμβάσεων στον τομέα της 
μελισσοκομίας:

1. Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για 
κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρεμβάσεων στον τομέα της 
επαγγελματικής μελισσοκομίας:

Or. es

Τροπολογία 2876
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για 
κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται

1. Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για 
τους συγκεκριμένους στόχους που 
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στο άρθρο 6 παράγραφος 1 έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρεμβάσεων στον τομέα της 
μελισσοκομίας:

ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 έναν 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρεμβάσεων στον τομέα της 
μελισσοκομίας:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι πιο απλή έτσι.

Τροπολογία 2877
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τεχνική βοήθεια προς 
μελισσοκόμους και οργανώσεις 
μελισσοκόμων·

α) τεχνική βοήθεια προς 
μελισσοκόμους και οργανώσεις 
μελισσοκόμων συμπεριλαμβανομένης της 
συγκεκριμένης εστίασης στην εκπαίδευση 
και της κατάρτισης για 
νεοεισερχόμενους·

Or. en

Τροπολογία 2878
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία· έρευνα και 
πειραματική παραγωγή, καθώς και άλλες 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων για:

i) πρόληψη των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες και προώθηση της χρήσης 
φυλών και πρακτικών διαχείρισης 
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προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες 
κλιματολογικές συνθήκες·

ii) εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης·

iii) οικολογική συσκευασία·

iv) υγεία και καλή διαβίωση του ζώου·

v) μείωση της παραγωγής αποβλήτων 
και βελτίωση της χρήσης και της 
διαχείρισης των υποπροϊόντων και των 
αποβλήτων·

vi) βελτίωση της αντοχής έναντι των 
παρασίτων·

vii) μείωση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων της χρήσης των 
φυτοφαρμάκων·

viii) δημιουργία και διατήρηση 
οικοτόπων που ευνοούν τη 
βιοποικιλότητα·

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ευρύτερα είδη παρέμβασης όσον αφορά τις επενδύσεις.

Τροπολογία 2879
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τεχνική βοήθεια προς 
μελισσοκόμους και οργανώσεις 
μελισσοκόμων συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης ορθών πρακτικών και 
πληροφόρησης και δημοσιότητα·

Or. en

Τροπολογία 2880
Marijana Petir
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) δράσεις των μελισσοκόμων για 
την καλύτερη προσαρμογή τους στην 
αλλαγή του κλίματος·

Or. hr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η παροχή τροφίμων για τις αποικίες μελισσών που θα 
χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου μη συλλογής, προκειμένου να διατηρηθούν οι 
αποικίες καλύπτοντας το κόστος αγοράς μιας συγκεκριμένης ποσότητας ζάχαρης ή μελισσόπιτας 
ανά αποικία/κυψέλη μελισσών. Λόγω της αυξανόμενης επικράτησης ακραίων φαινομένων που 
προκαλούνται από την αλλαγή του κλίματος, οι βοσκότοποι μελισσών καθίστανται όλο και πιο 
επισφαλείς και σπάνιοι. Η παρέμβαση των μελισσοκόμων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση 
των αποικιών μελισσών.

Τροπολογία 2881
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) δράσεις για την ενίσχυση 
κτηνοτροφικών εκτάσεων για 
επικονιαστές·

Or. en

Τροπολογία 2882
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δράσεις για την καταπολέμηση των 
εισβολέων και των ασθενειών των 

β) δράσεις για την πρόληψη και την
καταπολέμηση των εισβολέων και των 
ασθενειών των κυψελών, ιδίως της 
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κυψελών, ιδίως της βαρόασης· βαρόασης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία στοχεύει στην εισαγωγή της έννοιας της πρόληψης σε αυτή την επιλέξιμη 
δράση.

Τροπολογία 2883
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) δημιουργία και/ή ανάπτυξη 
εθνικών δικτύων για την υγεία των 
μελισσών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εθνικό δίκαιο για την υγεία των μελισσών διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία έναντι 
των ασθενειών των μελισσών με την εφαρμογή τακτικών ελέγχων και με τη βοήθεια προς 
μελισσοκόμους μέσω συμβουλών. Αυτό είναι καλό εργαλείο που θα πρέπει να συμπεριληφθεί 
στις συγχρηματοδοτούμενες μελισσοκομικές παρεμβάσεις.

Τροπολογία 2884
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επενδύσεις σε κινητή και ακίνητη 
περιουσία·

Or. hr

Τροπολογία 2885
Martin Häusling, Maria Heubuch
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) δράσεις για την ενίσχυση της 
γενετικής ποικιλομορφίας μεταξύ των 
αποικιών μελισσών

Or. en
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