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Τροπολογία 1137
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6. Η στήριξη στον 
τομέα της δασοκομίας βασίζεται σε σχέδιο 
διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο μέσο.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6 και αποδεδειγμένα 
δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον ούτε συμβάλλουν σε 
ρυπογόνες δραστηριότητες. Η στήριξη 
στον τομέα της δασοκομίας βασίζεται σε 
σχέδιο διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο 
μέσο.

Or. de

Τροπολογία 1138
Damiano Zoffoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6. Η στήριξη στον 
τομέα της δασοκομίας βασίζεται σε σχέδιο 
διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο μέσο.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις που πραγματοποιούν οι 
πραγματικοί γεωργοί, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ), οι 
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
6. Η στήριξη στον τομέα της δασοκομίας 
βασίζεται σε σχέδιο διαχείρισης δασών ή 
ισοδύναμο μέσο.

Or. it
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Τροπολογία 1139
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6. Η στήριξη στον 
τομέα της δασοκομίας βασίζεται σε σχέδιο 
διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο μέσο.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν το 
περιβάλλον. Η στήριξη στον τομέα της 
δασοκομίας βασίζεται σε σχέδιο 
διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο μέσο.

Or. en

Τροπολογία 1140
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6. Η στήριξη στον 
τομέα της δασοκομίας βασίζεται σε σχέδιο 
διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο μέσο.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των μη παραγωγικών επενδύσεων, οι 
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
6. Η στήριξη στον τομέα της δασοκομίας 
βασίζεται σε σχέδιο διαχείρισης δασών ή 
ισοδύναμο μέσο.

Or. en

Τροπολογία 1141
Luke Ming Flanagan
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6. Η στήριξη στον 
τομέα της δασοκομίας βασίζεται σε σχέδιο
διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο μέσο.

2. ενσώματες ή/και άυλες επενδύσεις, 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
6. Η στήριξη στον τομέα της δασοκομίας 
βασίζεται σε σχέδια διαχείρισης δασών, με 
σκοπό τη φύτευση αυτοφυών δασών στα 
κράτη μέλη και την πρακτική της 
συνεχούς κάλυψης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό τα δάση που φυτεύονται να είναι αυτοφυή στις χώρες τους για την προστασία 
της βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 1142
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι μη παραγωγικές επενδύσεις 
μπορούν να περιλαμβάνουν:

α) άυλες μελέτες και επενδύσεις που 
συνδέονται με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
των χωριών, αγροτικών τοπίων και 
τόπων με υψηλή φυσική αξία, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς 
και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης·

β) την εκπόνηση και επικαιροποίηση 
προγραμμάτων για την ανάπτυξη των 
δήμων και των χωριών σε αγροτικές 
περιοχές και των βασικών υπηρεσιών 
τους, καθώς και την εκπόνηση σχεδίων 
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προστασίας και διαχείρισης των τόπων 
του Natura 2000 και άλλων περιοχών 
μεγάλης φυσικής αξίας·

γ) επενδύσεις που στοχεύουν στη 
μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και 
στη μετατροπή κτιρίων ή άλλων 
εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός ή 
κοντά σε αγροτικούς οικισμούς, με στόχο 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ή την 
αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
του οικισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα ΚΓΠ έχει εξαιρέσει το άρθρο 20 Κύριες υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές 
περιοχές και το περιέλαβε στο παρόν γενικό άρθρο για τις επενδύσεις. Είναι σημαντικό να 
διατηρηθούν ορισμένα από τα βασικά στοιχεία του παρόντος άρθρου, ειδικά για 
περιβαλλοντικούς σκοπούς.

Τροπολογία 1143
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι μη παραγωγικές επενδύσεις 
μπορούν να περιλαμβάνουν: i) άυλες 
μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με 
τη διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς των χωριών, 
αγροτικών τοπίων και τόπων με υψηλή 
φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών· 
ii) την κατάρτιση και την επικαιροποίηση 
σχεδίων για την ανάπτυξη των δήμων και 
των κοινοτήτων σε αγροτικές περιοχές 
και των βασικών υπηρεσιών τους και τα 
σχέδια προστασίας και διαχείρισης των 
τόπων του Natura 2000 και άλλων 
περιοχών υψηλής φυσικής αξίας με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ή 
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την αύξηση της περιβαλλοντικής 
απόδοσης του οικισμού.

Or. en

Τροπολογία 1144
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρέχουν στήριξη μόνο σε επενδύσεις σε 
υποδομές της γεωργικής εκμετάλλευσης, 
που αποδεικνύουν ότι έχουν θετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά τους
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους και τους στόχους 
βιοποικιλότητας που διατυπώνονται στο 
άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, 
αφενός, και όσον αφορά την 
επιχειρηματική κατάσταση της 
γεωργικής εκμετάλλευσης, αφετέρου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής (άρθρο 92) ζητεί μεγαλύτερη φιλοδοξία αναφορικά με τους στόχους 
που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον. Η εξασφάλιση ότι οι επενδύσεις σε υλικούς πόρους, 
που επί του παρόντος αντιστοιχούν σε περίπου 23% των δαπανών για την αγροτική ανάπτυξη 
συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων, αποτελεί πραγματική συμβολή στο να γίνει το 
άρθρο 92 πραγματικότητα.

Τροπολογία 1145
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο 
των επιλέξιμων επενδύσεων και 
κατηγορίες δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των
κατωτέρω:

Οι μη επιλέξιμες επενδύσεις και 
κατηγορίες δαπανών είναι οι κατωτέρω:

Or. fr

Τροπολογία 1146
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας όταν η έκθεση βιωσιμότητας 
της βιοενέργειας, δηλαδή η αξιολόγηση 
της διαθεσιμότητας πρώτων υλών ως 
υποχρεωτικού στοιχείου της, δείχνει ότι 
θα μπορούσε να υπονομευθεί η 
αποτελεσματικότερη χρήση της 
βιομάζας, ιδίως της ξυλώδους βιομάζας, 
σύμφωνα με την αρχή της κλιμακωτής 
χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 1147
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αγορά γης με εξαίρεση την αγορά 
γης για διατήρηση του περιβάλλοντος, ή 
αγροτεμάχια που αγοράζονται από 
νεαρούς γεωργούς με χρηματοπιστωτικά 
μέσα·

γ) αγορά γης·



AM\1172552EL.docx 9/162 PE632.145v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αγορές γης για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να αποκλείονται.

Τροπολογία 1148
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αγορά γης με εξαίρεση την αγορά 
γης για διατήρηση του περιβάλλοντος, ή 
αγροτεμάχια που αγοράζονται από 
νεαρούς γεωργούς με χρηματοπιστωτικά 
μέσα·

γ) αγορά γης με εξαίρεση την αγορά 
γης για διατήρηση του περιβάλλοντος, 
αγορά γης που δεν οικοδομήθηκε και γης 
που οικοδομήθηκε μέχρι το 10% της 
συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για την 
οικεία πράξη ή αγροτεμάχια που 
αγοράζονται με χρηματοπιστωτικά μέσα·

Or. en

Τροπολογία 1149
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα·

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα· Εξαιρούνται, επίσης, ζώα που 
χρησιμοποιούνται αντί για μηχανήματα 
σε ακατάλληλο έδαφος για διατήρηση του 
τοπίου ή για προστασία από μεγάλους 
θηρευτές·

Or. de
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Τροπολογία 1150
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα·

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα 
και για την αποκατάσταση των απωλειών
ζώων λόγω των επιθέσεων από θηρευτές·

Or. es

Τροπολογία 1151
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα·

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα 
ή την αποκατάσταση των απωλειών 
ζώων λόγω επιθέσεων από μεγάλα 
σαρκοβόρα ζώα·

Or. en

Τροπολογία 1152
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα·

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα, την προστασία των αγελών
από τη θήρευση·

Or. fr

Τροπολογία 1153
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα·

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα, την προστασία των αγελών 
από τη θήρευση·

Or. fr

Τροπολογία 1154
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα·

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την προστασία των κοπαδιών από τη 
θήρευση ή την αποκατάσταση του 
γεωργικού ή δασικού δυναμικού μετά από 
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά 
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φαινόμενα·

Or. en

Τροπολογία 1155
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τόκοι χρέους, εκτός 
επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη 
μορφή επιδότησης επιτοκίου ή 
επιδότησης προμηθειών εγγύηση·

ε) τόκοι χρέους·

Or. en

Τροπολογία 1156
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, 
εκτός εάν οι εν λόγω επενδύσεις: 

i) επιτρέπουν εξοικονόμηση νερού σε 
ποσοστό από 10% έως 25% και πάντοτε 
στο πλαίσιο σχεδίου εκσυγχρονισμού της 
άρδευσης και υπό τον όρο η δημόσια 
χρηματοδότηση να εξαρτάται από τα 
μέτρα αρωγής, με ευνοϊκούς όρους, της 
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επιτευχθείσας εξοικονόμησης νερού· 

ii) ευνοούν τη διασφάλιση αγροτικής 
παραγωγής σε ζώνες με ετήσιες 
βροχοπτώσεις κάτω των 500 mm· 

iii) επηρεάζουν μόνο την ενεργειακή 
απόδοση ή την ανάπτυξη δράσεων που 
αφορούν τη διαχείριση της τρέχουσας 
προσφοράς, τη δημιουργία ταμιευτήρα ή 
τη χρήση ποιοτικώς αποκατεστημένων 
υδάτων χωρίς να επηρεάζονται 
συστήματα υπόγειων ή επιφανειακών 
υδάτων.

Or. es

Τροπολογία 1157
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού ή 
συστήματα άρδευσης χωρίς μέτρηση 
νερού ή συστήματα άρδευσης που δεν 
εφαρμόζουν προηγμένη και 
αποτελεσματική προστασία από τη 
διάβρωση του εδάφους ή δεν αυξάνουν τα 
επίπεδα του χούμου και τη δημιουργία 
επιφανειακού εδάφους·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι κανόνες του προηγούμενου κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη έχουν απλουστευθεί 
δραστικά από την Επιτροπή, όπως και η παρούσα πρότασή της. Ωστόσο, δεδομένου ότι η 
κλιματική αλλαγή συντελείται με επιταχυνόμενο ρυθμό και μόλις πρόσφατα βιώσαμε τα πιο 
καυτά και ξηρά καλοκαίρια όλων των εποχών, είναι επιτακτική ανάγκη να είμαστε εξαιρετικά 
προσεκτικοί με τη χρήση του νερού. Επαναφέρουμε τις υποχρεώσεις για τη μέτρηση της χρήσης 
ύδατος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και προσθέτουμε υποχρεώσεις για την προστασία 
του επιφανειακού εδάφους και τη δημιουργία χούμου, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα 
κατακράτησης νερού του αρδευόμενου εδάφους.

Τροπολογία 1158
Susanne Melior, Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
οδηγούν σε καθαρή μείωση της 
κατανάλωσης ύδατος για την άρδευση 
στην υδρολογική λεκάνη και που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν 
συνδέονται με την επέκταση της άρδευσης 
και/ή τους υψηλούς κινδύνους μιας 
διαδεδομένης ρύπανσης, κυρίως αν 
αφορά τα ύδατα, των οποίων το καθεστώς 
έχει οριστεί ως λιγότερο καλό από καλό 
στο εκάστοτε σχέδιο διαχείρισης·

Or. de

Τροπολογία 1159
Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, 
εκτός εάν οι εν λόγω επενδύσεις έχουν ως 
αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση και 
διατήρηση των υδάτων·

Or. en

Τροπολογία 1160
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

στ) επενδύσεις στην άρδευση και την 
αποστράγγιση που δεν συνάδουν με την 
επίτευξη της καλής κατάστασης των 
υδάτινων συστημάτων, όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της 
επέκτασης της άρδευσης που επηρεάζει 
συστήματα των οποίων το καθεστώς έχει 
οριστεί ως λιγότερο από καλό στο σχετικό 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού, εκτός εάν οι εν λόγω επενδύσεις 
συμβάλλουν στην πραγματική 
εξοικονόμηση των υδάτων·

Or. es

Τροπολογία 1161
Stanislav Polčák
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

στ) επενδύσεις στην άρδευση οι οποίες 
δεν συνδέονται αποδεδειγμένα με τη 
μείωση του κινδύνου ξηρασίας και που 
δεν συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

Or. cs

Τροπολογία 1162
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων,
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ,
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων,
κατά την έννοια της οδηγίας 2000/60/ΕΚ,
για λόγους που συνδέονται με την 
ποσότητα υδάτων, εκτός εάν αυτές 
συνάδουν με τις αρχές που περιγράφονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 7 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ·

Or. fr

Τροπολογία 1163
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων 
κατά την έννοια της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
για λόγους σχετικούς με την ποσότητα 
του νερού, εκτός εάν συνάδουν με τις 
αρχές που περιγράφονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 7 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να προτείνει μια εναλλακτική στην πρόταση της 
Επιτροπής ώστε να καταστήσει επιλέξιμες ορισμένες επενδύσεις στην άρδευση εφόσον 
συνάδουν με τις αρχές που περιγράφονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 της οδηγίας πλαίσιο για 
τα ύδατα.

Τροπολογία 1164
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές 
που δεν αποτελούν μέρος στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης·

ζ) επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές 
που δεν αποτελούν μέρος στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης και αντιβαίνουν στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις νομοθετικές πράξεις 
του παραρτήματος ΧΙ·

Or. es

Τροπολογία 1165
Paul Brannen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές 
που δεν αποτελούν μέρος στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης·

ζ) επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές, 
ιδίως για εγκαταστάσεις εκτροφής 
ζωικού κεφαλαίου, που δεν αποτελούν 
μέρος στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 1166
Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) επενδύσεις στη δενδροφύτευση 
που δεν συνάδουν με τους κλιματικούς 
και περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα 
με τις αρχές της βιώσιμης διαχείρισης 
των δασών, όπως περιγράφονται στις 
πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές 
για την δενδροφύτευση και την 
αναδάσωση.

η) επενδύσεις σε υποδομές που έχουν 
ως αποτέλεσμα την αύξηση του δείκτη 
πυκνότητας εκτροφής 
τροφοπαραγωγικών ζώων· και οι οποίες
δεν συνάδουν με τις συστάσεις για τη 
στήριξη της καλής υγείας και 
μεταχείρισης των ζώων με στόχο τη 
μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών και
τις αρχές που ορίζονται στην οδηγία 
98/58/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
προστασία των ζώων στα εκτροφεία, 
ιδίως για την παροχή στέγης, τροφής, 
νερού και φροντίδας ανάλογα με τις 
φυσιολογικές και ηθολογικές ανάγκες των 
ζώων, σύμφωνα με την καθιερωμένη 
εμπειρία και τις επιστημονικές γνώσεις.

Or. en

Τροπολογία 1167
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) επενδύσεις στη δενδροφύτευση που 
δεν συνάδουν με τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις 
αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των 
δασών, όπως περιγράφονται στις 
πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές 
για την δενδροφύτευση και την 
αναδάσωση.

η) επενδύσεις στη δενδροφύτευση που 
δεν συνάδουν με τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις 
αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των 
δασών, όπως περιγράφονται στις 
πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές 
για την δενδροφύτευση και την 
αναδάσωση, ιδίως για τη δενδροφύτευση 
λιβαδιών και βοσκοτόπων με μεγάλη 
ποικιλία ειδών.

Or. en

Τροπολογία 1168
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) επενδύσεις στη δενδροφύτευση που 
δεν συνάδουν με τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις 
αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των 
δασών, όπως περιγράφονται στις 
πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές 
για την δενδροφύτευση και την 
αναδάσωση.

η) επενδύσεις στη δενδροφύτευση και
την αποκατάσταση των δασών που δεν 
συνάδουν με τα σχέδια διαχείρισης των 
δασών και με τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις 
αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των 
δασών, όπως περιγράφονται στις 
πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές 
για την δενδροφύτευση και την 
αναδάσωση·

Or. en

Τροπολογία 1169
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) επενδύσεις που καταλήγουν σε 
αύξηση του αριθμού των ζώων και/ή του 
δείκτη πυκνότητας ζωικού πληθυσμού 
στην εκμετάλλευση που επωφελείται από 
τις επενδύσεις.

Or. en

Τροπολογία 1170
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με τις συστάσεις για την καλή
υγεία των ζώων και την καλή διαβίωση 
των ζώων και τις αρχές που ορίζονται 
στην οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία, ιδίως για την παροχή στέγης, 
τροφής, νερού και φροντίδας ανάλογα με 
τις φυσιολογικές και ηθολογικές ανάγκες 
των ζώων, σύμφωνα με την 
αποδεδειγμένη πείρα και τις βέλτιστες 
διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΓΤΑΑ δεν θα πρέπει να παρέχει στήριξη σε μη βιώσιμες επενδύσεις. Τα υψηλά πρότυπα της 
καλής διαβίωσης των ζώων και της προστασίας της υγείας των ζώων και των ανθρώπων 
αποτελούν σημαντικό κομμάτι της αειφόρου ανάπτυξης. Οι επενδύσεις σε υποδομές που δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, όπως για παράδειγμα 
συστήματα που περιορίζουν εντατικά τα ζώα, όπως οι διευθετημένοι κλωβοί για όρνιθες και τα 
χοιροστάσια για χοιρομητέρες, θα πρέπει επομένως να θεωρούνται μη επιλέξιμα για στήριξη.



AM\1172552EL.docx 21/162 PE632.145v01-00

EL

Τροπολογία 1171
Susanne Melior, Maria Noichl, Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) Επενδύσεις στην παραγωγή 
βιοενέργειας οι οποίες δεν συνάδουν με τα 
κριτήρια αειφορίας στην οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού 
συγκεκριμένων πρώτων υλών.

Or. de

Τροπολογία 1172
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3– εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) επενδύσεις σε υποδομές που δεν 
τηρούν τις συστάσεις για την καλή 
διαβίωση των ζώων και τις αρχές της 
οδηγίας του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ 
σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) δεν θα πρέπει να στηρίζει 
επενδύσεις που δεν είναι βιώσιμες· το υψηλό επίπεδο καλής διαβίωσης των ζώων και η 
προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων αποτελούν σημαντικό μέρος της βιώσιμης 
γεωργικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1173
Bas Eickhout
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) Επενδύσεις που μπορούν να 
αυξήσουν την υπερπαραγωγή ή τις 
ανισορροπίες της αγοράς που ήδη 
παρατηρούνται σε περιφερειακό, εθνικό ή 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα χορηγείται στήριξη σε επενδύσεις σε φυσικούς πόρους που μπορούν να αυξήσουν την 
υπερπαραγωγή που ήδη παρατηρείται. Για παράδειγμα, η ΚΓΠ θα πρέπει να μπορεί να στηρίξει 
επενδύσεις που αποσκοπούν στην αύξηση των ικανοτήτων παραγωγής γάλακτος σε περιφέρειες 
που αντιμετωπίζουν υπερπαραγωγή.

Τροπολογία 1174
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) εξαιρούνται επίσης κτηνοτροφικές 
μονάδες ή επιχειρήσεις που προορίζουν 
το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους 
για ταυρομαχίες·

Or. es

Τροπολογία 1175
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η β) εξαιρούνται επίσης επενδύσεις για 
την παραγωγή βιοενέργειας που δεν 
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συνάδουν με τα κριτήρια βιωσιμότητας 
της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ορίων που τίθενται σε ορισμένα είδη 
πρώτων υλών. 

Ο εν λόγω κατάλογος μη επιλέξιμων 
επενδύσεων θα εφαρμοστεί στα είδη 
τομεακών παρεμβάσεων που ορίζονται 
στο κεφάλαιο ΙΙΙ·

Or. es

Τροπολογία 1176
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με σκοπό να συμβάλουν στους στόχους 
της ΕΕ, οι επενδύσεις που προτείνονται 
από ένα σχέδιο διαχείρισης ή άλλο μέσο 
εφαρμογής του κεκτημένου της ΕΕ και 
υπόκεινται σε παραβίαση, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επί 
παραβάσει, θα πρέπει να θεωρούνται 
αυτομάτως μη επιλέξιμες επενδύσεις 
χωρίς ρητή αναφορά.

Για τον σκοπό αυτό, οι διάφορες Γενικές 
Διευθύνσεις της Επιτροπής θα πρέπει να 
συνεργάζονται στενά και, σε περίπτωση 
εσφαλμένης παροχής των πόρων να 
εξασφαλίζουν την αναστολή της 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης 
της εκ των υστέρων είσπραξης.

Or. en

Τροπολογία 1177
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά το στοιχείο η), κατά την 
επιλογή των ειδών που πρόκειται να 
φυτευτούν, των περιοχών και των 
μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει 
να αποφεύγεται η ακατάλληλη 
δενδροφύτευση ευαίσθητων 
ενδιαιτημάτων όπως οι τυρφώνες και οι 
υγρότοποι, καθώς και οι αρνητικές 
επιπτώσεις σε περιοχές υψηλής 
οικολογικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων 
των εκτάσεων υπό καλλιέργεια υψηλής 
φυσικής αξίας. Στις περιοχές που έχουν 
χαρακτηριστεί Natura 2000 σύμφωνα με 
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και την οδηγία 2009/147/ΕΚ πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο δάσωση που συνάδει με 
τους διαχειριστικούς στόχους των 
συγκεκριμένων περιοχών και που έχει 
εγκριθεί από την αρχή του κράτους 
μέλους που είναι επιφορτισμένη με την 
εφαρμογή του Natura 2000. Η στήριξη 
δεν θα πρέπει να παρέχεται για 
επενδύσεις στη δενδροφύτευση με
χωροκατακτητικό ή δυνητικά διεισδυτικό 
είδος, για τη φύτευση δενδρυλλίων 
περιοδικής υλοτόμησης, 
χριστουγεννιάτικων δέντρων ή δένδρων 
ταχείας ανάπτυξης για ενεργειακούς 
σκοπούς. Επίσης, για τις περιοχές που 
είναι ευάλωτες σε δασική πυρκαγιά και οι 
οποίες έλαβαν στήριξη από το ΕΓΤΑΑ 
κατά την περίοδο 2007-2013 ή την 
περίοδο 2014-2020 για την πρόληψη 
φυσικών καταστροφών, δηλαδή 
πυρκαγιών ή για αποκατάσταση έπειτα 
από πυρκαγιά, προϋπόθεση για τη 
χρηματοδότηση θα είναι η ενεργή 
συμμετοχή των αρχών για την οικολογία 
και τη διαχείριση των δασικών 
πυρκαγιών σε κάθε ενέργεια 
αποκατάστασης και δενδροφύτευσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το μεγαλύτερο μέρος της διατύπωσης βασίζεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 σχετικά με το ισχύον μέτρο 8 του ΠΑΑ. Περαιτέρω, δεδομένης της επανεμφάνισης 
πυρκαγιών, οι οποίες τελικά αποτελούν φυσικό στοιχείο, θα πρέπει να συμβάλλουμε ώστε τα 
δάση και το τοπίο να είναι πιο ανθεκτικά στις πυρκαγιές. Για τον σκοπό αυτό, οι 
εμπειρογνώμονες σχετικά με την οικολογία των πυρκαγιών θα πρέπει να συμμετέχουν σε 
επενδύσεις σε δράσεις πρόληψης ή αποκατάστασης των πυρκαγιών.

Τροπολογία 1178
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα στοιχεία α), β), δ) και ζ) του πρώτου 
εδαφίου δεν ισχύουν όταν η στήριξη 
παρέχεται μέσω χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος υπονομεύει τον σκοπό ολόκληρου του άρθρου.

Τροπολογία 1179
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα στοιχεία α), β), δ) και ζ) του πρώτου 
εδαφίου δεν ισχύουν όταν η στήριξη 
παρέχεται μέσω χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 1180
Damiano Zoffoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη περιορίζουν την ενίσχυση 
στο ανώτατο ποσοστό του 75 % των 
επιλέξιμων δαπανών.

Τα κράτη μέλη περιορίζουν την ενίσχυση 
στο ανώτατο ποσοστό του 75 % των 
επιλέξιμων δαπανών. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να θέσουν σε προτεραιότητα τις 
επενδύσεις που πραγματοποιούν οι νέοι 
γεωργοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) του παρόντος 
κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 1181
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δενδροφυτεύσεις και μη 
παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται 
με τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ)·

α) δενδροφυτεύσεις, δημιουργία και 
αναγέννηση γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων, και μη παραγωγικές 
επενδύσεις που συνδέονται με τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην τρέχουσα ΚΓΠ, «η δενδροφύτευση και η δημιουργία γεωργοδασοκομίας» είναι ένα 
υπομέτρο του όγδοου μέτρου το οποίο σχετίζεται με τα δάση. Για να είναι συνεπής με άλλες 
προτεινόμενες τροποποιήσεις, τα γεωργοδασοκομικά συστήματα διαφοροποιούνται εν 
προκειμένω από τη δράση δενδροφύτευσης. Ταυτόχρονα, η δημιουργία και η αναγέννησή τους 
δεν είναι απαραιτήτως μη παραγωγική επένδυση, καθώς μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για το 
κλίμα και το περιβάλλον.
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Τροπολογία 1182
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δενδροφυτεύσεις και μη 
παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται 
με τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ)·

α) δημιουργία γεωργοδασοκομικών
συστημάτων, δενδροφυτεύσεις και μη 
παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται 
με τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα γεωργοδασοκομίας έχουν πολλά οφέλη για το περιβάλλον και αυξάνουν την 
ανθεκτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η δημιουργία και η διατήρηση των 
γεωργοδασοκομικών περιοχών δεν αποτελεί «δενδροφύτευση», δεδομένου ότι η έκταση 
εξακολουθεί συνήθως να είναι «γεωργική» στο σύστημα ΟΣΔΕ/ΣΑΑ. Το κόστος για τη 
μεμονωμένη προστασία των δένδρων από τα ζώα μπορεί να είναι υψηλό και η συμπερίληψη της 
«γεωργοδασοκομίας» στο άρθρο αυτό εξασφαλίζει ότι το 100 % του κόστους θα είναι επιλέξιμο 
για βοήθεια.

Τροπολογία 1183
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δενδροφυτεύσεις και μη 
παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται 
με τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ)·

α) δενδροφυτεύσεις, αναγέννηση των 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων και 
επενδύσεις που συνδέονται με τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ)·
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Or. es

Αιτιολόγηση

Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των γεωργοδασοκομικών συστημάτων, που 
παρεμβάλλονται μεταξύ της γεωργίας και της δασοκομίας, πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά σε 
αυτά.

Τροπολογία 1184
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) μη παραγωγικές επενδύσεις που 
συνδέονται με τον ειδικό στόχο για την 
καλή διαβίωση των ζώων όπως ορίζεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ)·

Or. en

Τροπολογία 1185
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) επενδύσεις σε περιοχές που 
υπόκεινται σε φυσικούς και/ή ειδικούς 
περιορισμούς·

Or. en

Τροπολογία 1186
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) επενδύσεις για την προστασία των 
κοπαδιών από τη θήρευση·

Or. en

Τροπολογία 1187
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επενδύσεις για την αποκατάσταση 
του γεωργικού ή δασικού δυναμικού μετά 
από φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά 
γεγονότα και επενδύσεις για τη λήψη των 
κατάλληλων προληπτικών μέτρων στα 
δάση και το αγροτικό περιβάλλον.

γ) επενδύσεις για την αποκατάσταση 
του γεωργικού ή δασικού δυναμικού μετά 
από φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά 
γεγονότα και επενδύσεις για τη λήψη των 
κατάλληλων προληπτικών μέτρων στα 
δάση και το αγροτικό περιβάλλον, όπως 
μέτρα προστασίας από επιθέσεις μεγάλων 
σαρκοβόρων ζώων.

Or. en

Τροπολογία 1188
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επενδύσεις για την αποκατάσταση 
του γεωργικού ή δασικού δυναμικού μετά 
από φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά 
γεγονότα και επενδύσεις για τη λήψη των 
κατάλληλων προληπτικών μέτρων στα 
δάση και το αγροτικό περιβάλλον.

γ) επενδύσεις για την αποκατάσταση 
του γεωργικού ή δασικού δυναμικού μετά 
από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 
καταστροφές ή καταστροφικά γεγονότα, 
συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων 
και των ασθενειών, και επενδύσεις για τη 
λήψη των κατάλληλων προληπτικών 
μέτρων στα δάση και το αγροτικό 
περιβάλλον. 
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Or. es

Τροπολογία 1189
Damiano Zoffoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίσουν κριτήρια προτεραιότητας για 
τη χορήγηση στήριξης στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου τύπου παρεμβάσεων που 
λειτουργούν στις συμβάσεις αλυσίδας 
εφοδιασμού και στις βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού, καθώς και στις τοπικές 
αγορές.

Or. it

Τροπολογία 1190
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επενδύσεις για την προστασία των 
αγελών από τη θήρευση.

Or. fr

Τροπολογία 1191
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επενδύσεις για την προστασία του 
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ζωικού κεφαλαίου έναντι των επιθέσεων 
από θηρευτές·

Or. es

Τροπολογία 1192
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επενδύσεις στην πρόσβαση σε 
αγροτικές και δασικές εκτάσεις και στην 
ενοποίηση εκτάσεων.

Or. en

Τροπολογία 1193
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) πολυλειτουργικές δασικές οδοί και 
υλικές δασικές επενδύσεις σε ορεινές 
περιοχές και άκρως απόκεντρες περιοχές

Or. fr

Τροπολογία 1194
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται από νεαρούς 
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γεωργούς·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να βελτιωθεί η στήριξη των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από νεαρούς γεωργούς 
λόγω της ανάγκης προώθησης της ανανέωσης των γενεών.

Τροπολογία 1195
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) γεωργικές επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται σε περιοχές με 
φυσικούς ή άλλους ειδικούς 
περιορισμούς·

Or. es

Αιτιολόγηση

Έχει πρωταρχική σημασία να διατηρηθεί η γεωργική δραστηριότητα στις εν λόγω περιοχές 
καθώς συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 1196
Damiano Zoffoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από όσα προβλέπονται 
στο τρίτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου, τα κράτη μέλη περιορίζουν 
τη μέγιστη ενίσχυση στο 90% των 
επιλέξιμων δαπανών για τις επενδύσεις 
που πραγματοποιούν νέοι γεωργοί, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
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στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 1197
Pavel Poc, Jytte Guteland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επενδύσεις στην πρόσβαση σε 
αγροτικές και δασικές εκτάσεις και στην 
ενοποίηση εκτάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνιστάται να προστεθούν επενδύσεις στον αναδασμό και σε γεωργικές και δασοκομικές 
υποδομές όπου η μέγιστη στήριξη μπορεί να αυξηθεί έως και 100 %, δεδομένου ότι πρόκειται 
για επένδυση που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και δεν συνδέεται πάντα άμεσα μόνο με τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς.

Τροπολογία 1198
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης 
δεν χρησιμοποιούνται για τη 
συγχρηματοδότηση ενεργειών 
συμπυκνωμένης διατροφής των ζώων.

Or. en

Τροπολογία 1199
Merja Kyllönen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών 
επιχειρήσεων υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση 
νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών 
επιχειρήσεων και για δραστηριότητες 
επιχειρηματικής ανάπτυξης υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6.

Or. en

Τροπολογία 1200
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εκκίνηση των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές 
που αποτελεί μέρος των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης.

γ) την εκκίνηση και επιχειρηματική 
ανάπτυξη των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 1201
Florent Marcellesi, Tilly Metz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι παρεμβάσεις που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο κατανέμονται κατά τρόπο 
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που συμβάλλει στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων στις αγροτικές 
περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 1202
Damiano Zoffoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
υπό μορφή κατ' αποκοπήν ποσών. Η 
στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό 
των 100.000 ευρώ και μπορεί να 
συνδυαστεί με χρηματοπιστωτικά μέσα.

4. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
υπό μορφή κατ' αποκοπήν ποσών. Η 
στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό 
των 100 000 ευρώ, το οποίο προορίζεται 
για εταιρικές επενδύσεις και μπορεί να 
συνδυαστεί με χρηματοπιστωτικά μέσα.

Or. it

Τροπολογία 1203
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69α

Ενίσχυση για το σχέδιο μετάβασης –
Χρηματοδότηση των σχεδίων γεωργικής 
εκμετάλλευσης 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
στους πραγματικούς γεωργούς μια 
ενίσχυση για το σχέδιο μετάβασης υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ, με σκοπό να 
συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. 
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2. Το σχέδιο πρέπει να βασίζεται σε έναν 
ενιαίο φάκελο που αποτελείται από μια 
αρχική διάγνωση και ένα σχέδιο δράσης, 
όπου αναφέρονται λεπτομερώς: 

– οι στόχοι και η σχέση τους με την ΚΓΠ,

– οι ανάγκες στις οποίες αποκρίνονται,

– οι επενδύσεις, καταρτίσεις, δεσμεύσεις 
και άλλες απαραίτητες διαδικασίες για 
την επίτευξη των εν λόγω στόχων, καθώς 
και το κόστος αυτών,

– οι κίνδυνοι που συνδέονται με το σχέδιο 
και η κάλυψη αυτών,

– τα οφέλη και η προστιθέμενη αξία του 
σχεδίου για τον γεωργό,

– τα οφέλη και η προστιθέμενη αξία για 
την κοινωνία,

– ένας υπολογισμός των αναγκών, όσον 
αφορά τις δημόσιες ενισχύσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης 
επιτυχία του σχεδίου για τις υλικές, άυλες 
επενδύσεις και της κάλυψης των 
κινδύνων. 

3. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη υπό 
μορφή κατ’ αποκοπήν ποσών. Η στήριξη 
περιορίζεται στο μέγιστο ποσό των 
100 000 ευρώ και μπορεί να συνδυαστεί 
με χρηματοπιστωτικά μέσα. 

4. Το κράτος μέλος πρέπει να διασφαλίσει 
την υλοποίηση του σχεδίου προκειμένου 
να δικαιολογηθεί το δημόσιο χρήμα που 
δεσμεύεται. 

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να στηρίξουν 
σχέδια δυνάμει του παρόντος άρθρου 
μόνο μία φορά ανά δικαιούχο. 

Or. fr

Τροπολογία 1204
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1



AM\1172552EL.docx 37/162 PE632.145v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να
χορηγούν στήριξη για εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων υπό τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Or. de

Αιτιολόγηση

καμιά ανταμοιβή από συμπεριφορές κινδύνου

Τροπολογία 1205
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγήσουν στήριξη για εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων υπό τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 1206
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγήσουν στήριξη για εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων υπό τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.
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Or. en

Τροπολογία 1207
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγήσουν στήριξη για εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων υπό τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος της κλιματικής αλλαγής που σχετίζεται με τις ακραίες καιρικές συνθήκες αυξάνεται 
κάθε χρόνο· ως εκ τούτου, αυτή η κατηγορία κινδύνων απορροφά ολοένα και μεγαλύτερο 
μερίδιο του ολοένα και πιο περιορισμένου προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη. Το να 
καταστεί υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη εξυπηρετεί μόνο τη μείωση της χρηματοδότησης 
άλλων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που ενδέχεται να επιφέρουν θετικές αλλαγές στα 
συστήματα παραγωγής. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δυνατότητα επιλογής.

Τροπολογία 1208
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγήσουν στήριξη για εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων υπό τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Or. en



AM\1172552EL.docx 39/162 PE632.145v01-00

EL

Τροπολογία 1209
Christophe Hansen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγήσουν στήριξη για εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων υπό τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω 
στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης κινδύνων στο πλαίσιο κάποιου 
καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων και θα ήθελαν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα 
συστήματα αυτά. Ως εκ τούτου, τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να είναι 
προαιρετικά.

Τροπολογία 1210
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων προκειμένου να
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
τύπου παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν γεωργικές πρακτικές, που 
μειώνουν τους κινδύνους και αυξάνουν 
την ανθεκτικότητα έναντι φυσικών 
κινδύνων και κινδύνων από την 
κλιματική αλλαγή, καθώς και εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνου, τα οποία βοηθούν 
τους πραγματικούς γεωργούς να 
διαχειρίζονται τους κινδύνους εισοδήματος 
που συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
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στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6,.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επικίνδυνες συμπεριφορές δεν πρέπει να ανταμείβονται.

Τροπολογία 1211
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγήσουν στήριξη στο πλαίσιο αυτού 
του τύπου παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους γεωργούς 
να διαχειρίζονται τους κινδύνους 
εισοδήματος που συνδέονται με την 
παραγωγή και τη γεωργική τους 
δραστηριότητα, που δεν εμπίπτουν στον 
έλεγχό τους και συμβάλλουν στην επίτευξη 
των ειδικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 και θα πρέπει επίσης να 
στηρίξουν και να ενθαρρύνουν 
στρατηγικές περιορισμού του κινδύνου 
που αυξάνουν την ανθεκτικότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μειώνουν 
την έκθεση στην αστάθεια εισοδήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός και η πρόληψη καταστάσεων κινδύνου πρέπει να ενθαρρύνεται και να είναι 
εφάμιλλοι της διαχείρισης κινδύνων.

Τροπολογία 1212
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεωνπροκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Τα εν 
λόγω εργαλεία μπορούν να αποτελούνται 
από συστήματα διαχείρισης πολλαπλών 
κινδύνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλους τους ειδικούς στόχους που απαριθμούνται 
στο άρθρο 6.

Τροπολογία 1213
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγήσουν στήριξη στο πλαίσιο αυτού 
του τύπου παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία περιορισμού και
διαχείρισης κινδύνου, τα οποία βοηθούν 
τους πραγματικούς γεωργούς να 
αποφεύγουν, να μετριάζουν και να
διαχειρίζονται τους κινδύνους εισοδήματος 
που συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
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συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

έχουν προβλεφθεί και δεν εμπίπτουν στον
έλεγχό τους, και συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος της κλιματικής αλλαγής που σχετίζεται με τις ακραίες καιρικές συνθήκες αυξάνεται 
κάθε χρόνο· αυτή η κατηγορία κινδύνων απορροφά ολοένα και μεγαλύτερα μερίδια του ολοένα 
και πιο περιορισμένου προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη. Η διαχείριση και ασφάλιση 
έναντι κινδύνων δεν πρέπει να παγιώνει κακές γεωργικές πρακτικές που αυξάνουν τον κίνδυνο 
απωλειών. Έτσι, μόνον οι γεωργοί που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο (π.χ. μέσω της ενίσχυσης 
της ανθεκτικότητας των συστημάτων τους στην κλιματική αλλαγή, μέσω της 
δημιουργίας/προστασίας χούμου και επιφανειακού εδάφους, ή της αποφυγής μονοκαλλιέργειας 
και διαχέοντας τους κινδύνους με συστήματα υψηλής διαφοροποίησης) θα επωφελούνταν από 
ιδιωτική ασφάλιση με τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Τροπολογία 1214
Christophe Hansen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγήσουν στήριξη στο πλαίσιο αυτού 
του τύπου παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

Or. en

Τροπολογία 1215
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγήσουν στήριξη στο πλαίσιο αυτού 
του τύπου παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

Or. en

Τροπολογία 1216
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγήσουν στήριξη στο πλαίσιο αυτού 
του τύπου παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

Or. en
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Τροπολογία 1217
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ασφάλιστρα για συστήματα ασφάλισης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1218
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ασφάλιστρα για συστήματα ασφάλισης·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δημόσια κονδύλια της ΕΕ για ιδιωτική ασφάλιση σημαίνει ότι κονδύλια της ΚΓΠ καταλήγουν 
σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όχι σε αγρότες, στα οποία ασφαλίζονται επί του παρόντος 
επικίνδυνες πρακτικές και οι δαπάνες είναι πιθανό να αυξηθούν με την αλλαγή κλίματος. Κάτι 
τέτοιο δεν συνάδει με την αρχή της δημοσιονομικής αποδοτικότητας.

Τροπολογία 1219
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ασφάλιστρα για συστήματα ασφάλισης·

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επικίνδυνες συμπεριφορές δεν πρέπει να ανταμείβονται.

Τροπολογία 1220
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χρηματοδοτικές συνεισφορές σε
ασφάλιστρα για συστήματα ασφάλισης·

α) ασφάλιστρα για ασφάλιση 
καλλιεργειών, ζώων και φυτών έναντι 
οικονομικών απωλειών των γεωργών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα, ζωικές ή φυτικές ασθένειες, 
προσβολή από παράσιτα ή 
περιβαλλοντικό συμβάν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση κινδύνου πρέπει να στοχεύει καλύτερα την κατάσταση σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 1221
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) χρηματοδοτικές συνεισφορές στα
ταμεία αλληλοβοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών 
δαπανών εγκατάστασης.

β) ταμεία αλληλοβοήθειας για την 
καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων σε 
γεωργούς για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα, την εμφάνιση ζωικών ή 
φυτικών ασθενειών, προσβολή από 
παράσιτα, ή από περιβαλλοντικό συμβάν.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση κινδύνου πρέπει να στοχεύει καλύτερα την κατάσταση σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 1222
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) χρηματοδοτικές συνεισφορές στα 
ταμεία αλληλοβοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών 
δαπανών εγκατάστασης.

β) κατάλογος μέτρων σχετικά με τον 
καθορισμό της πρόληψης των κινδύνων 
και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 
ανθεκτικότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επικίνδυνες συμπεριφορές δεν πρέπει να ανταμείβονται.

Τροπολογία 1223
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) χρηματοδοτικές συνεισφορές σε μέτρα 
που αυξάνουν την ανθεκτικότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
στρατηγικών διαφοροποίησης 
καλλιεργειών και γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα γεωργοδασοκομικά συστήματα και οι στρατηγικές διαφοροποίησης καλλιεργειών μπορούν 
να αυξήσουν την ανθεκτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Τροπολογία 1224
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) χρηματοδοτικές συνεισφορές για 
τη μετρίαση των κινδύνων όπως 
προστασία των χαρακτηριστικών τοπίου 
και εδαφών που συμβάλλουν στη 
μετρίαση κινδύνων όπως η ξηρασία, οι 
πλημμύρες και οι πυρκαγιές.

Or. en

Τροπολογία 1225
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι τύποι και η κάλυψη των 
επιλέξιμων ασφαλιστικών συστημάτων 
και των ταμείων αλληλοβοήθειας·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επικίνδυνες συμπεριφορές δεν πρέπει να ανταμείβονται.

Τροπολογία 1226
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι τύποι και η κάλυψη των 
επιλέξιμων ασφαλιστικών συστημάτων και 
των ταμείων αλληλοβοήθειας·

α) οι τύποι και η κάλυψη των 
επιλέξιμων ασφαλιστικών συστημάτων και 
των ταμείων αλληλοβοήθειας. Για τους 
σκοπούς των στοιχείων β), γ) και δ) της 
παραγράφου 3, ως «ταμείο 
αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστημα 
διαπιστευμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για 
την ασφάλιση των γεωργών μελών μέσω 
της καταβολής αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς μέλη για 
οικονομικές απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή 
κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή 
προσβολής από παράσιτα ή 
περιβαλλοντικό συμβάν ή για σοβαρή 
μείωση του εισοδήματός τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση κινδύνου πρέπει να στοχεύει καλύτερα την κατάσταση σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 1227
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι τύποι και η κάλυψη των 
επιλέξιμων ασφαλιστικών συστημάτων 
και των ταμείων αλληλοβοήθειας·

α) οι τύποι και η κάλυψη των 
επιλέξιμων ταμείων αλληλοβοήθειας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δημόσια κονδύλια της ΕΕ για ιδιωτική ασφάλιση σημαίνει ότι κονδύλια της ΚΓΠ καταλήγουν 
σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όχι σε αγρότες, στα οποία ασφαλίζονται επί του παρόντος 
επικίνδυνες πρακτικές και οι δαπάνες είναι πιθανό να αυξηθούν με την αλλαγή κλίματος. Κάτι 
τέτοιο δεν συνάδει με την αρχή της δημοσιονομικής αποδοτικότητας.

Τροπολογία 1228
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η μεθοδολογία για τον υπολογισμό 
των ζημιών και τους παράγοντες 
ενεργοποίησης της αποζημίωσης·

β) η μεθοδολογία για τον υπολογισμό 
των ζημιών και τους παράγοντες 
ενεργοποίησης της αποζημίωσης. Στήριξη 
χορηγείται μόνο για ασφαλιστικά 
συμβόλαια που καλύπτουν απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενές κλιματικό 
φαινόμενο, ζωική ή φυτική ασθένεια, 
προσβολή από παράσιτα, περιβαλλοντικό 
συμβάν, ή μέτρο που εγκρίθηκε σύμφωνα 
με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για την 
εξάλειψη ή τον περιορισμό φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα 
που καταστρέφουν την παραγωγή του 
γεωργού. Μπορούν να χρησιμοποιούνται 
δείκτες για τον υπολογισμό της ετήσιας 
παραγωγής του γεωργού. Η 
χρησιμοποιούμενη μέθοδος υπολογισμού 
οφείλει να επιτρέπει τον υπολογισμό της 
ετήσιας απώλειας ενός επιμέρους 
γεωργού σε ένα δεδομένο έτος. Ο 
υπολογισμός της έκτασης των ζημιών 
μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε 
είδους προϊόντων με τη χρήση:

i) βιολογικών δεικτών (ποσότητα της 
απώλειας βιομάζας) ή αντίστοιχων 
δεικτών απώλειας απόδοσης, οι οποίοι 
καθορίζονται σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης ή σε τοπικό, περιφερειακό 
ή εθνικό επίπεδο, ή

ii) μετεωρολογικών δεικτών 
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(συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας 
βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας), οι 
οποίοι καθορίζονται σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο;

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση κινδύνου πρέπει να στοχεύει καλύτερα την κατάσταση σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 1229
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι κανόνες σύστασης και 
διαχείρισης των ταμείων 
αλληλοβοήθειας.

γ) μέθοδος βάσει της οποίας 
εξακριβώνεται η λήψη όλων των μέτρων 
πρόληψης κινδύνου από τον δικαιούχο, 
προτού κριθεί ότι δικαιούται 
αποζημίωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επικίνδυνες συμπεριφορές δεν πρέπει να ανταμείβονται.

Τροπολογία 1230
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) δημόσιοι πόροι χορηγούνται μόνο 
για ασφάλιστρα, εάν ο δικαιούχος 
αναλάβει την υποχρέωση να εφαρμόσει 
μέτρα μετριασμού με στόχο την 
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ελαχιστοποίηση της έκθεσής του στον 
κίνδυνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος της κλιματικής αλλαγής που σχετίζεται με τις ακραίες καιρικές συνθήκες αυξάνεται 
κάθε χρόνο· ως εκ τούτου, αυτή η κατηγορία κινδύνων απορροφά ολοένα και μεγαλύτερο 
μερίδιο του ολοένα και πιο περιορισμένου προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη. Η 
διαχείριση και ασφάλιση έναντι κινδύνων δεν πρέπει να παγιώνει κακές γεωργικές πρακτικές 
που αυξάνουν τον κίνδυνο απωλειών. Έτσι, μόνον οι γεωργοί που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο 
(π.χ. μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συστημάτων τους στην κλιματική αλλαγή 
μέσω της δημιουργίας/προστασίας χούμου και επιφανειακού εδάφους, ή αυτοί που αποφεύγουν 
την μονοκαλλιέργεια και διαχέουν τους κινδύνους με συστήματα υψηλής διαφοροποίησης), θα 
επωφελούνταν από ιδιωτική ασφάλιση με τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Τροπολογία 1231
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Δεν θα χορηγείται ενίσχυση σε 
γεωργούς που δεν κατάφεραν να 
αποφύγουν τους κινδύνους μέσω της 
ορθής διαχείρισης σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του ΚΓΠΚ και την 
αιρεσιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 1232
Damiano Zoffoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
στήριξη να χορηγείται μόνο για την 

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
στήριξη να χορηγείται μόνο για την 
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κάλυψη ζημιών σε ποσοστό τουλάχιστον 
20 % της μέσης ετήσιας παραγωγής ή 
εισοδήματος του γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο, ή του 
τριετούς μέσου όρου της προηγούμενης 
πενταετούς περιόδου, εξαιρώντας την 
υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή.

κάλυψη ζημιών σε ποσοστό τουλάχιστον 
20 % της μέσης ετήσιας παραγωγής, των 
εσόδων ή του εισοδήματος του γεωργού 
κατά την προηγούμενη τριετή περίοδο, ή 
του τριετούς μέσου όρου της 
προηγούμενης πενταετούς περιόδου, 
εξαιρώντας την υψηλότερη και 
χαμηλότερη τιμή. Η στήριξη είναι 
ανάλογη με την παραγωγή, τα έσοδα ή τα 
εισοδήματα που αποκτήθηκαν.

Or. it

Τροπολογία 1233
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
στήριξη να χορηγείται μόνο για την 
κάλυψη ζημιών σε ποσοστό τουλάχιστον 
20 % της μέσης ετήσιας παραγωγής ή 
εισοδήματος του γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο, ή του 
τριετούς μέσου όρου της προηγούμενης 
πενταετούς περιόδου, εξαιρώντας την 
υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
στήριξη να χορηγείται μόνο στις 
περιπτώσεις όπου έχουν ληφθεί μέτρα 
μετριασμού ή ελαχιστοποίησης του 
κινδύνου και για την κάλυψη ζημιών σε 
ποσοστό τουλάχιστον 30 % της μέσης 
ετήσιας παραγωγής ή εισοδήματος του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετή 
περίοδο, ή του τριετούς μέσου όρου της 
προηγούμενης πενταετούς περιόδου, 
εξαιρώντας την υψηλότερη και 
χαμηλότερη τιμή.

Or. en

Τροπολογία 1234
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 6. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
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μέγιστη ενίσχυση στο 70 % των 
επιλέξιμων δαπανών.

μέγιστη ενίσχυση στο 50% των επιλέξιμων 
δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάτι τέτοιο δεν είναι βιώσιμο λόγω των περιορισμών του προϋπολογισμού - το σχέδιο της 
Επιτροπής θα υποχρεώσει περισσότερα κράτη μέλη να καταβάλλουν δαπάνες για την κατηγορία 
αυτή, αυξάνοντας γενικά τις δαπάνες του δημόσιου τομέα και της ΚΓΠ από έναν ολοένα πιο 
περιορισμένο προϋπολογισμό για την αγροτική ανάπτυξη στην ιδιωτική ασφάλιση προς όφελος 
ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς να συνιστάται υποχρέωση τυχόν θετικής 
μεταβολής ή μείωσης των κινδύνων αυτών εξαρχής.

Τροπολογία 1235
Christophe Hansen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των 
παρεμβάσεων δυνάμει του παρόντος 
άρθρου με άλλα δημόσια ή ιδιωτικά
συστήματα διαχείρισης κινδύνων.

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των 
παρεμβάσεων δυνάμει του παρόντος 
άρθρου με άλλα δημόσια συστήματα 
διαχείρισης κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 1236
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη δεν θα παρέχουν 
στήριξη σε παρεμβάσεις που ενδέχεται να 
επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις για το 
περιβάλλον.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα παρέχεται χρηματοδότηση για έργα εντατικοποίησης.

Τροπολογία 1237
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Σε περίπτωση συνεργασίας στο 
πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο 
στους γεωργούς που έχουν συμπληρώσει 
την ηλικία συνταξιοδότησης, όπως ορίζει η 
εθνική νομοθεσία.

7. Σε περίπτωση συνεργασίας στο 
πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και με 
περαιτέρω σκοπό την ενθάρρυνση της 
ανανέωσης των γενεών σε επίπεδο 
γεωργικής εκμετάλλευσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο στους 
γεωργούς που έχουν συμπληρώσει την 
ηλικία συνταξιοδότησης, όπως ορίζει η 
εθνική νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η μορφή συνεργασίας μπορεί να θεωρείται και να χρησιμοποιείται ως τρόπος συμβολής 
στο σκοπό της ανανέωσης των γενεών.

Τροπολογία 1238
Damiano Zoffoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Η πρωτοβουλία LEADER, που 
προορίζεται για την τοπική ανάπτυξη που 
πραγματοποιείται από τους τοπικούς 
φορείς, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, 
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προβλέπει την ενεργό και πρωταρχική 
συμμετοχή των γεωργικών και/ή δασικών 
εκμεταλλεύσεων.

Or. it

Τροπολογία 1239
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την ανταλλαγή 
γνώσεων και πληροφοριών για τις 
γεωργικές, δασικές και αγροτικές 
επιχειρήσεις, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για την ανταλλαγή 
γνώσεων και πληροφοριών για τις 
γεωργικές, γεωργοδασοκομικές, δασικές 
και αγροτικές επιχειρήσεις, υπό τους όρους 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 1240
Pavel Poc, Jytte Guteland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να
χορηγούν στήριξη για την ανταλλαγή 
γνώσεων και πληροφοριών για τις 
γεωργικές, δασικές και αγροτικές 
επιχειρήσεις, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για την ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών για τις γεωργικές, δασικές 
και αγροτικές επιχειρήσεις, υπό τους όρους 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

Or. en
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Τροπολογία 1241
Damiano Zoffoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο αυτού του είδους 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καλύπτουν οποιαδήποτε σχετική δράση για 
την προώθηση της καινοτομίας, την 
πρόσβαση στην κατάρτιση και την παροχή 
συμβουλών και την ανταλλαγή και τη 
διάδοση γνώσεων και πληροφοριών που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

2. Στο πλαίσιο αυτού του είδους 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καλύπτουν οποιαδήποτε σχετική δράση, 
κατά προτεραιότητα μεταξύ των νέων 
γεωργών, για την προώθηση της 
καινοτομίας, την πρόσβαση στην 
κατάρτιση και την παροχή συμβουλών και 
την ανταλλαγή και τη διάδοση γνώσεων 
και πληροφοριών που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6.

Or. it

Τροπολογία 1242
Pavel Poc, Jytte Guteland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο αυτού του είδους 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να
καλύπτουν οποιαδήποτε σχετική δράση για 
την προώθηση της καινοτομίας, την 
πρόσβαση στην κατάρτιση και την παροχή 
συμβουλών και την ανταλλαγή και τη 
διάδοση γνώσεων και πληροφοριών που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

2. Στο πλαίσιο αυτού του είδους 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη και η ΕΕ
καλύπτουν οποιαδήποτε σχετική δράση για 
την προώθηση της καινοτομίας, την 
πρόσβαση στην κατάρτιση και την παροχή 
συμβουλών και την ανταλλαγή και τη 
διάδοση γνώσεων και πληροφοριών που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Or. en

Τροπολογία 1243
Francesc Gambús
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη μέγιστη 
στήριξη στο 75% των επιλέξιμων 
δαπανών.

Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη μέγιστη 
στήριξη στο 100% των επιλέξιμων 
δαπανών.

Or. es

Τροπολογία 1244
Christophe Hansen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη μέγιστη 
στήριξη στο 75% των επιλέξιμων 
δαπανών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν έως 
το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 1245
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
στην περίπτωση σύστασης υπηρεσιών 
παροχής συμβουλών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν 
να χορηγούν στήριξη που δεν θα 
υπερβαίνει το πάγιο ποσό των 200 000 
ευρώ.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το συγκεκριμένο μέτρο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, καθώς το ποσό των 200 000 ευρώ είναι 
διαφορετικό για κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 1246
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 72α

Στήριξη για την πρόληψη και τη μείωση 
των ζημιών που προκαλούνται από 

προστατευόμενα είδη μεγάλων 
σαρκοφάγων ζώων

1. Τα κράτη μέλη δύνανται, σύμφωνα με 
τους όρους που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο, να στηρίζουν τη θέσπιση μέτρων 
για την προστασία των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων από ζημιές που 
προκαλούνται από είδη μεγάλων 
σαρκοφάγων ζώων που προστατεύονται 
από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και την αποζημίωση των 
παραγωγών για τις απώλειες που 
οφείλονται στις εν λόγω ζημιές.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
πλήρη ή μερική αποζημίωση του 
πρόσθετου κόστους και της απώλειας 
εισοδήματος που απορρέουν από τα 
μέτρα πρόληψης ή τις μειώσεις αγελών 
που υφίστανται εξαιτίας των ζημιών.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα είδη των 
απωλειών, καθώς και τα προληπτικά 
μέτρα, που θα αποτελέσουν το 
αντικείμενο της αποζημίωσης σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ως αποτέλεσμα της οδηγίας για τους οικοτόπους, η παρουσία προστατευόμενων μεγάλων 
σαρκοφάγων ζώων αυξήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις στο 
ζωικό κεφάλαιο. Αντιστοίχως, θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική παρέμβαση στο κεφάλαιο για 
την αγροτική ανάπτυξη με σκοπό την αποζημίωση των γεωργών για τις απώλειές τους.

Τροπολογία 1247
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επιλογή των πράξεων, οι 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν τη 
θωράκιση των προγραμματισμένων 
επεμβάσεων ως προς το κλίμα, το 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. 

Or. en

Τροπολογία 1248
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να μην εφαρμόσουν κριτήρια επιλογής για 
επενδυτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν 
σαφώς σε περιβαλλοντικούς σκοπούς ή 
πραγματοποιούνται σε σχέση με 
δραστηριότητες αποκατάστασης.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, επιπλέον,
κριτήρια επιλογής για επενδυτικές 
παρεμβάσεις που στοχεύουν σαφώς σε 
περιβαλλοντικούς σκοπούς ή 
πραγματοποιούνται σε σχέση με 
δραστηριότητες αποκατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει πάντα να εφαρμόζονται περιβαλλοντικά κριτήρια επιλογής για τη διασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού.
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Τροπολογία 1249
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δεν μπορούν να οριστούν κριτήρια 
επιλογής για πράξεις που έχουν λάβει την 
πιστοποίηση Seal of Excellence στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» ή «Ορίζων Ευρώπη» έχουν επιλεγεί 
στο πλαίσιο του προγράμματος Life +, υπό 
τον όρο ότι οι ενέργειες αυτές συνάδουν με 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

4. Δεν μπορούν να οριστούν κριτήρια 
επιλογής για πράξεις που έχουν επιλεγεί 
στο πλαίσιο του προγράμματος Life +, υπό 
τον όρο ότι οι ενέργειες αυτές συνάδουν με 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό μειώνει το κόστος διαχείρισης έργων του προγράμματος LIFE +, καθώς έχουν ήδη 
εκπληρώσει τα κριτήρια ένταξης. Οι αγροτικές περιοχές Natura 2000 βρίσκονται στη χειρότερη 
κατάσταση από όλες τις περιοχές Natura, καθώς λαμβάνουν τόσο λίγη χρηματοδότηση και οι 
αγρότες δεν έχουν κίνητρα να προστατεύσουν τα είδη ή τα ενδιαιτήματα.

Τροπολογία 1250
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σε πληρωμές των τελών 
διαχείρισης και επιστροφές των δαπανών 
διαχείρισης που επιβαρύνουν τους φορείς 
που χρησιμοποιούν το χρηματοπιστωτικό 
μέσο.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα δημόσια κονδύλια δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του κόστους 
ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών εταιρειών, κυρίως επειδή το κόστος αυτό αντλείται από τα 
ολοένα και πιο περιορισμένα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη και στερεί άλλες πραγματικές 
ροές δαπανών που καταβάλλονται για έργα φιλικά προς το περιβάλλον.

Τροπολογία 1251
Damiano Zoffoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 74α

Ειδικά χρηματοπιστωτικά μέσα

1. Οι διαχειριστικές αρχές συστήνουν ένα 
ταμείο για την παροχή 
χρηματοπιστωτικών μέσων, με σκοπό την 
παροχή πιστωτικών εγγυήσεων σε νέους 
γεωργούς, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) του παρόντος 
κανονισμού.

2. Το κράτος μέλος μπορεί να διαθέσει 
στο εν λόγω ταμείο έως και το 50% των 
κονδυλίων των παρεμβάσεων με στόχο 
τους νέους γεωργούς.

3. Το κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει 
το χρηματοπιστωτικό μέσο που 
αναφέρεται στο παρόν άρθρο σε 
συνδυασμό με τη στήριξη που αναφέρεται 
στο άρθρο 69 του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 1252
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

75 [...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το νέο μέσο θα επέτρεπε τη μετατόπιση ακόμη περισσότερων (δημόσιων) κονδυλίων για 
την αγροτική ανάπτυξη προς ιδιωτικά συστήματα ασφάλισης, προς όφελος των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και όχι των κοινοτήτων, της φύσης και των αγροτών. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο απέρριψαν συντριπτικά την τελευταία απόπειρα της 
Επιτροπής (στο πλαίσιο της περιορισμένης μεταρρύθμισης του κανονισμού Omnibus) να
μεταφέρει πόρους αγροτικής ανάπτυξης στο ΕΤΣΕ, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί 
μέσω αυτής της μεταρρύθμισης να κάνει το ίδιο με άλλη ονομασία (ταμείο InvestEU), 
μειώνοντας τα κονδύλια για τη διατήρηση της φύσης, τα μέτρα για τη γεωργία και το 
περιβάλλον, το LEADER κλπ.

Τροπολογία 1253
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) καταβολή ενισχύσεων για περιοχές 
που αντιμετωπίζουν φυσικούς 
περιορισμούς σύμφωνα με το άρθρο 66;

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιοχές αυτές λαμβάνουν επί του παρόντος χρηματοδότηση από την αγροτική ανάπτυξη 
(ΕΓΤΑΑ), αλλά χρησιμοποιούνται χωρίς όρους ως συμπληρωματικά ποσά των άμεσων 
ενισχύσεων· εάν παραμείνουν ένα άνευ όρων συμπληρωματικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 
και εφαρμόζονται καθολικά ανά περιφέρεια ή κράτος μέλος ανά εκτάριο, όπως οι άμεσες 
ενισχύσεις, είναι σκόπιμο να μεταφερθούν στο ίδιο ταμείο με τις άμεσες πληρωμές (ΕΓΤΕ).

Τροπολογία 1254
Bas Eickhout
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) εργαλεία διαχείρισης κινδύνων 
σύμφωνα με το άρθρο 70. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εργαλεία αυτά προορίζονται να χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο κονδύλια αγροτικής 
ανάπτυξης, μειώνοντας τη χρηματοδότηση για τη φύση ή τις κοινότητες ή τα μέτρα για τη 
γεωργία και το περιβάλλον. Η μεταφορά τους στο ΕΓΤΕ αφήνει περισσότερο χώρο στα εν λόγω 
μέτρα για το περιβάλλον και την κοινοτική ανάπτυξη.

Τροπολογία 1255
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί τους 
τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο IV του τίτλου III.

2. Το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί τους 
τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο IV του τίτλου III, εκτός από 
αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 66 
και 70.

Or. en

Τροπολογία 1256
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
από την 1η Ιανουαρίου του έτους που 
ακολουθεί το έτος έγκρισης του 

1. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
από την 1η Ιανουαρίου της σχετικής 
οικονομικής περιόδου. Οι δαπάνες θα 
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στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την 
Επιτροπή.

αποζημιώνονται κατόπιν έγκρισης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 1257
Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 86 
παράγραφος 5, η χρηματοδοτική κατανομή 
ενός κράτους μέλους, που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο μετά την αφαίρεση των 
ποσών που ορίζονται στο παράρτημα VI 
και πριν από τυχόν μεταβιβάσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 15, ορίζεται στο παράρτημα 
VII.

Για τους σκοπούς του άρθρου 86 
παράγραφος 5 και 5α, η χρηματοδοτική 
κατανομή ενός κράτους μέλους, που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μετά την 
αφαίρεση των ποσών που ορίζονται στο 
παράρτημα VI και πριν από τυχόν 
μεταβιβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 15, 
ορίζεται στο παράρτημα VII.

Or. es

Τροπολογία 1258
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 με σκοπό την 
τροποποίηση του παραρτήματος IX για την 
επανεξέταση της ετήσιας κατανομής ανά 
κράτος μέλος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη 
οι σχετικές εξελίξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών 
που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 90, να 
πραγματοποιούνται τεχνικές προσαρμογές 
χωρίς να μεταβάλλονται οι συνολικές 
επιχορηγήσεις, ή να λαμβάνεται υπόψη 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 με σκοπό την 
τροποποίηση του παραρτήματος IX για την 
επανεξέταση της ετήσιας κατανομής ανά 
κράτος μέλος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη 
οι σχετικές εξελίξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών 
που αναφέρονται στο άρθρο 90, να 
πραγματοποιούνται τεχνικές προσαρμογές 
χωρίς να μεταβάλλονται οι συνολικές 
επιχορηγήσεις, ή να λαμβάνεται υπόψη 
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οποιαδήποτε άλλη αλλαγή προβλέπεται 
από νομοθετική πράξη μετά την έκδοση 
του παρόντος κανονισμού.

οποιαδήποτε άλλη αλλαγή προβλέπεται 
από νομοθετική πράξη μετά την έκδοση
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, η αναφορά στο άρθρο 15 δεν είναι πλέον σχετική.

Τροπολογία 1259
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτελεστική πράξη της Επιτροπής για 
την έγκριση στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ 
σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 6 
καθορίζει τη μέγιστη συνεισφορά του 
ΕΓΤΑΑ στο σχέδιο. Η συνεισφορά του 
ΕΓΤΑΑ υπολογίζεται με βάση το ποσό της 
επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

Η εκτελεστική πράξη της Επιτροπής για 
την έγκριση στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ 
σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 6 
καθορίζει την ελάχιστη και τη μέγιστη 
συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο σχέδιο. Η 
συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ υπολογίζεται με 
βάση το ποσό της επιλέξιμης δημόσιας 
δαπάνης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι εξασφαλίζεται μια ελάχιστη συνεισφορά στην αγροτική ανάπτυξη, επιτρέποντας, για 
παράδειγμα, καλύτερη χρηματοδότηση για τη φύση, την κοινοτική ανάπτυξη και τα μέτρα για τη 
γεωργία και το περιβάλλον ή διατηρώντας τις αναμενόμενες αυξημένες δαπάνες αγροτικής 
ανάπτυξης για ιδιωτική ασφάλιση, ψηφιοποίηση κλπ, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα 
μείωνε τη χρηματοδότηση για το περιβάλλον και την φιλική προς τις κοινότητες βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη.

Τροπολογία 1260
Christophe Hansen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ελάχιστο ποσοστό συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ είναι 20 %.

Το ελάχιστο ποσοστό συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ είναι 10%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία.

Τροπολογία 1261
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 80 %για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων διαχείρισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 65 του παρόντος 
κανονισμού, για τις πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 67 του παρόντος 
κανονισμού, για μη παραγωγικές 
επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 
του παρόντος κανονισμού για τη στήριξη
της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία βάσει του άρθρου 71 του 
παρόντος κανονισμού, και για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ]·

α) 85 % για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων διαχείρισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 65 του παρόντος 
κανονισμού, για τις πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 67 του παρόντος 
κανονισμού, για μη παραγωγικές 
επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 
του παρόντος κανονισμού για τη στήριξη 
της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία βάσει του άρθρου 71 του 
παρόντος κανονισμού, και για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ]·

Or. en

Τροπολογία 1262
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 80 % για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων διαχείρισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 65 του παρόντος 
κανονισμού, για τις πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 67 του παρόντος 
κανονισμού, για μη παραγωγικές 
επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 
του παρόντος κανονισμού για τη στήριξη 
της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία βάσει του άρθρου 71 του 
παρόντος κανονισμού, και για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ]·

α) 85 % για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων διαχείρισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 65 του παρόντος 
κανονισμού, για τις πληρωμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 67 του παρόντος 
κανονισμού, για μη παραγωγικές 
επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 
του παρόντος κανονισμού για τη στήριξη 
της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία βάσει του άρθρου 71 του 
παρόντος κανονισμού, και για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ]·

Or. en

Τροπολογία 1263
Christophe Hansen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) 80% για την εγκατάσταση νέων 
γεωργών που αναφέρεται στο άρθρο 69

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εγκατάσταση νέων γεωργών αποτελεί βασική προτεραιότητα της νέας περιόδου 
προγραμματισμού και, συνεπώς, θα πρέπει να χρηματοδοτείται κατά 80%.

Τροπολογία 1264
Luke Ming Flanagan
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 100% για πράξεις που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από κεφάλαια που 
μεταβιβάζονται στο ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με 
τα άρθρα 15 και 90 του παρόντος 
κανονισμού.

β) 100% για πράξεις που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από κεφάλαια που 
μεταβιβάζονται στο ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με 
το άρθρο 90 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, η αναφορά στο άρθρο 15 δεν είναι πλέον σχετική.

Τροπολογία 1265
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τουλάχιστον το 5 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX προορίζεται για την τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τους 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[ΚΚΔ].

1. Τουλάχιστον το 10 % της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX προορίζεται 
για την τοπική ανάπτυξη που 
πραγματοποιείται από τους τοπικούς 
φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος 
LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 25 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 1266
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τουλάχιστον το 3% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX προορίζεται για τις 
υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
γεωργικά θέματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 και για παρεμβάσεις 
ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 72.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αγρότες πρέπει να αποκτήσουν νέα είδη δεξιοτήτων και γνώσεων προκειμένου να 
υιοθετήσουν πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. Κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 
η μεταφορά γνώσεων αντιστοιχεί περίπου στο 1,2% των δαπανών του ΕΓΤΑΑ και οι υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών περίπου στο 0,9% στην ΕΕ των 28. Τα μεγέθη αυτά είναι χαμηλά και 
υποδεικνύουν ότι η ρητορική υπέρ της βελτίωσης των γεωργικών γνώσεων δεν αντιστοιχεί σε 
συγκεκριμένες δαπάνες. Ως εκ τούτου έχει σημασία η κατανομή τουλάχιστον του 3% του 
ΕΓΤΑΑ για τη βελτίωση των γνώσεων.

Τροπολογία 1267
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τουλάχιστον το 30% της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX, προορίζεται 
για παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με 
εξαίρεση τις παρεμβάσεις βάσει του 
άρθρου 66.

διαγράφεται

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.
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Or. fr

Τροπολογία 1268
Christophe Hansen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση του 
περιβάλλοντος.

Τροπολογία 1269
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 

Τουλάχιστον το 50% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς,
κλιματικούς και σχετικούς με την καλή 
διαβίωση των ζώων στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
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τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66. στοιχεία δ), ε), στ και θ α) του παρόντος 
κανονισμού, με εξαίρεση τις παρεμβάσεις 
βάσει του άρθρου 66.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η γεωργία στην ΕΕ πρέπει να συμβάλει στην αντιστροφή της τάσης όσον αφορά το περιβάλλον, 
το κλίμα και την καλή διαβίωση των ζώων. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον 50% των κονδυλίων του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) πρέπει να διατεθεί για τη 
βιωσιμότητα.

Τροπολογία 1270
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για κάθε 
είδους παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που αφορούν τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
στις ελάχιστες δαπάνες ύψους 30% των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, που πρέπει υποχρεωτικά να 
διατίθενται για παρεμβάσεις σχετικές με τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους, λόγω 
του θετικού αντικτύπου που έχει η γεωργική δραστηριότητα στη διατήρηση αυτών των 
περιοχών. Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής προσκρούει στην εκτίμηση επιπτώσεών της και 
στη διόρθωση που προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
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Τροπολογία 1271
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται 
τουλάχιστον στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ) του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος στόχος του 30 % είναι φιλόδοξος, καθώς οι ενισχύσεις σε περιοχές με 
φυσικούς περιορισμούς δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό και μέρος των απαιτήσεων που 
περιλαμβάνονται πλέον στις περιβαλλοντικές ενισχύσεις θα συμπεριληφθεί στο οικολογικό 
πρόγραμμα.

Τροπολογία 1272
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 
71 και 72 που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού.
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Or. en

Τροπολογία 1273
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Τουλάχιστον το 50% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IV και στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς φιλόδοξη δέσμευση για οικολογικά συστήματα, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος με την 
επόμενη ΚΓΠ να γίνει ένα βήμα προς τα πίσω όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος 
και του κλίματος. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός και να εκπληρωθούν οι διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ευρώπης, θα πρέπει να προβλεφθεί ένας μεγάλος προϋπολογισμός τουλάχιστον 
στο 50% του συνολικού ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ για αγρότες που θα αλλάξουν οικειοθελώς τα 
γεωργικά τους συστήματα.

Τροπολογία 1274
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 –εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 

Τουλάχιστον το 70 % του συνολικού 
ποσού των συνεισφορών του ΕΓΤΑΑ στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και των 
άμεσων πληρωμών στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΕ, όπως καθορίζονται στα 
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συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

παραρτήματα IV και IX, προορίζονται 
αποκλειστικά για παρεμβάσεις που 
αφορούν τους ειδικούς περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ), καθώς και τον 
σκοπό των κοινωνικών απαιτήσεων που 
αναφέρονται στο σημείο i) του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν το ποσοστό του ΕΓΤΑΑ και 
των άμεσων ενισχύσεων στο ΕΓΤΕ που 
αντιστοιχεί στους εν λόγω στόχους, υπό 
την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό 
είναι 70 %.

Ανεξάρτητα από την προηγούμενη 
παράγραφο, τουλάχιστον το 50% της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX, και 
τουλάχιστον το 50% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται 
στο παράρτημα IV, προορίζονται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, που 
περιλαμβάνει μόνο μέτρα βάσει των 
άρθρων 28, 28α (νέου), 65, 67 και του 
άρθρου 68 παράγραφος 4 σημείο α. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν το 
ποσοστό του ΕΓΤΑΑ και των άμεσων 
ενισχύσεων στο ΕΓΤΕ που αντιστοιχεί 
στους εν λόγω στόχους, υπό την 
προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό είναι 
50%.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διάθεση κονδυλίων για τη φύση, το περιβάλλον, το κλίμα και την κοινωνική ζωή.

Τροπολογία 1275
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Τουλάχιστον το 70% του συνόλου των 
συνεισφορών του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ και των άμεσων 
ενισχύσεων στο ΕΓΤΕ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα VII και IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) και τον στόχο των κοινωνιακών 
απαιτήσεων που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο θ) του παρόντος 
κανονισμού, με εξαίρεση τις παρεμβάσεις 
βάσει του άρθρου 66. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιλέξουν να διοχετεύουν το 
ποσοστό του ΕΓΤΑΑ και τις άμεσες 
πληρωμές στους προαναφερθέντες 
στόχους, υπό την προϋπόθεση ότι το 
συνολικό άθροισμα ανέρχεται στο 70%.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης 
παραγράφου, το 30% της συνεισφοράς 
του ΕΓΤΕ και τουλάχιστον το 30% της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX, προορίζεται 
για παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Or. en

Τροπολογία 1276
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Τουλάχιστον το 40% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX, προορίζεται 
για παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66, 
καθώς και για όλα τα επενδυτικά μέτρα 
εκτός αυτών που χαρακτηρίζονται «μη 
παραγωγικά». Στα καθεστώτα υπέρ του 
κλίματος και του περιβάλλοντος 
χορηγούνται τουλάχιστον τα ποσά του 
προϋπολογισμού που ορίζονται στο 
άρθρο 28.9. Μια επιτροπή, που τη 
συστήνουν μέλη διοικητικών οργάνων 
από τους τομείς της γεωργίας και του 
περιβάλλοντος καθώς και 
εμπειρογνώμονες σε περιβαλλοντικά 
θέματα, προκρίνει ποια μέτρα είναι 
επιλέξιμα για να προσδιοριστεί η εισφορά 
υπέρ των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων. 

Or. es

Τροπολογία 1277
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 

Τουλάχιστον το 50% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX, προορίζεται 
για παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
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στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66. Από 
το ποσό αυτό, τουλάχιστον 15 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως 
προορίζονται για στοχοθετημένα και 
αποτελεσματικά συστήματα 
βιοποικιλότητας που ανταποκρίνονται 
στον ειδικό στόχο του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη κατανέμουν 
ένα ελάχιστο ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού κάθε συστήματος σε 
ανεξάρτητη επιστημονική αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητάς του για την 
επίτευξη του αναφερόμενου στόχου του.

Or. en

Αιτιολόγηση

There is a huge funding gap for nature at EU level: DG ENV estimated that currently at most 
20% of the costs of implementing the Natura 2000 network were covered in 2011 (IEEP, 
2011). This is despite the fact that the EU is legally obliged to allocate money towards paying 
for implementation of the EU’s nature protection laws. The European Parliament report on 
the mid-term review of the EU’s Biodiversity Strategy (2015/2137(INI)) noted that agriculture 
and forestry were the areas of most concern in relation to the implementation of the EU’s 
Nature Directives, and called on Member States to “prioritise the target of restoring 15 % of 
degraded ecosystems by 2020 and to use the appropriations available within the MFF for this 
purpose”. EU leaders have committed to fund nature conservation (Council Conclusions on 
EU Action Plan for nature, people and the economy, 2017), but instead of choosing to have a 
dedicated nature fund, they chose to integrate funding for nature into other funds, namely the 
CAP, which continues to fail to deliver any significant dedicated fund. There is therefore a 
need for hard ring-fencing of funds for biodiversity given that other approaches have not been 
successful. The best EU-level estimate of what is needed for funding nature in the EU is 15bn-
20bn per year, based on research done in Germany which found that at least 1.4bn Euros 
annually are required in Germany alone to fully implement the Birds and Habitats Directive 
in terrestrial areas. A small fraction of the budget for each scheme should be allocated for 
scientific evaluation of its effectiveness, as currently there is no other mechanism put in place 
in the new delivery model for checking whether interventions funded under each objective are 
effective.

Τροπολογία 1278
Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους και τους στόχους 
σχετικά με την καλή μεταχείριση των 
ζώων, που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) και θ)
του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τις 
παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66. Το 
πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες.

Or. en

Τροπολογία 1279
Rory Palmer, Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Τουλάχιστον το 50% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στα παραρτήματα VII και IX, 
προορίζεται για παρεμβάσεις που αφορούν 
τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) και τον στόχο σχετικά με τα τρόφιμα 
και την υγεία που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο θ) του παρόντος 
κανονισμού, με εξαίρεση τις παρεμβάσεις 
βάσει του άρθρου 66.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κατανομή τουλάχιστον του μισού του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ για μέτρα με 
σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), 
στ) και θ) είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι η ΚΓΠ θα προωθεί αποτελεσματικά τα 
βασικά δημόσια αγαθά, όπως ο μετριασμός της αλλαγής του κλίματος, η βιώσιμη διαχείριση 
των φυσικών πόρων, η ενίσχυση της βιοποικιλότητας και η αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του συστήματος διατροφής και την υγεία.

Τροπολογία 1280
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 –εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Τουλάχιστον το 50% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ), 
η) και θ) και σύμφωνα με το άρθρο 60 
παράγραφος 1 στοιχείο α σημείο vi και 
στοιχείο δ του παρόντος κανονισμού, μαζί 
με τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στον δεύτερο πυλώνα, κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει υποχρεωτικό ποσοστό για τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, την προστασία των ζώων, την καλή διαβίωση των ζώων και τις 
μειονεκτικές περιοχές.

Τροπολογία 1281
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Το 30% της συνολικής συνεισφοράς του
ΕΓΤΕ και τουλάχιστον το 30% της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX, προορίζεται 
για παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα ΚΓΠ κατανέμει το 30% του ΕΓΤΕ στον ίδιο τον οικολογικό προσανατολισμό των 
διαδικασιών σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις και το 30% του ΕΓΤΑΑ στις αναλήψεις 
υποχρεώσεων περιβαλλοντικής και κλιματικής διαχείρισης. Το άρθρο 87 προϋποθέτει ότι το 
40% των άμεσων ενισχύσεων και το 100% των αναλήψεων υποχρεώσεων περιβαλλοντικής και 
κλιματικής διαχείρισης θεωρούνται στήριξη των κλιματικών στόχων της συμφωνίας του 
Παρισιού, οι οποίοι δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς να θεσπιστεί επίσης ένας στόχος για το 
ΕΓΤΕ. Ωστόσο, η παρούσα τροπολογία μου μπορεί να ερμηνευτεί και να εφαρμοστεί μόνο με τις 
άλλες τροπολογίες μου και τη θετική επιβράβευση γεωργών, χωρίς τους υπερβολικούς όρους 
της αρχικής πρότασης της ΕΕ.

Τροπολογία 1282
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 

Τουλάχιστον το 40% του συνόλου των 
συνεισφορών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX, προορίζεται 
για παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
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τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66. τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Or. en

Τροπολογία 1283
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Τουλάχιστον το 50% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενταθούν οι προσπάθειες σε σχέση με τα περιβαλλοντικά μέτρα.

Τροπολογία 1284
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 

Τουλάχιστον το 50% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
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άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Or. en

Τροπολογία 1285
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος καθορίζει ένα 
ελάχιστο ποσό που συμβάλλει στον ειδικό 
στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ). Πρέπει να 
υπολογιστεί με βάση την ανάλυση SWOT 
και τον εντοπισμό των αναγκών που 
αντιμετωπίζονται σε σχέση με τα είδη και 
τους οικοτόπους προτεραιότητας εντός 
ενός πλαισίου δράσης προτεραιότητας 
και βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Το ποσό αυτό 
χρησιμοποιείται για τα μέτρα που 
περιγράφονται στα άρθρα 65, 67 και 68 
παράγραφος 4 στοιχείο α) του παρόντος 
κανονισμού και για τη χρήση στήριξης 
για στρατηγικά σχέδια προστασίας της 
φύσης στο πλαίσιο του [κανονισμού 
LIFE] και σύμφωνα με την παράγραφο 7 
του παρόντος άρθρου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διάθεση κονδυλίων για τη φύση, το περιβάλλον, το κλίμα

Τροπολογία 1286
Bas Eickhout
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 5% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΕ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα VII, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τον ειδικό 
στόχο για την ασφάλεια των τροφίμων 
και την καλή μεταχείριση των ζώων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο θ).

Or. en

Τροπολογία 1287
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1288
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 –εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Διάθεση κονδυλίων για τη φύση, το περιβάλλον, το κλίμα

Τροπολογία 1289
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τουλάχιστον το 30% της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX, προορίζεται 
για παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β), δ), ε), 
η), στ) και ι) του παρόντος κανονισμού, 
με εξαίρεση τις παρεμβάσεις βάσει του 
άρθρου 66.

Or. fr

Τροπολογία 1290
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τουλάχιστον το 30% της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX, προορίζεται 
για παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους, και τους στόχους 
σχετικά με την ορθή μεταχείριση των 
ζώων, που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) και θα) 
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του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση 
τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 66.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή της ΚΓΠ, η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να προσέξουν 
ιδιαιτέρως τις απαιτήσεις για την ορθή μεταχείριση των ζώων, δεδομένου ότι είναι ευαίσθητα 
όντα (άρθρο 13 της ΣΛΕΕ). Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δέσμευση δαπανών με στόχο 
την επίτευξη των στόχων για την ορθή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία 1291
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τουλάχιστον το 30% της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο 
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX, προορίζεται 
για παρεμβάσεις που αφορούν τις 
συγκεκριμένες επενδύσεις και αγροτικές 
επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία β), δ), ε), η), στ) 
και ι) του παρόντος κανονισμού, με 
εξαίρεση τις παρεμβάσεις βάσει του 
άρθρου 66·

Or. fr

Τροπολογία 1292
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τουλάχιστον το 5% της συνολικής 
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συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX, προορίζεται για 
παρεμβάσεις που αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους για την καλή 
μεταχείριση των ζώων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ α), με 
εξαίρεση τις παρεμβάσεις βάσει του 
άρθρου 66.

Or. en

Τροπολογία 1293
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τουλάχιστον το 30 % της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΕ 
προορίζεται για συμπληρωματική 
αναδιανεμητική στήριξη για τα πρώτα 
εκτάρια, όπως περιγράφεται στο άρθρο 
26.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επικεντρωθεί η στήριξη προς τις μικρομεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, το 
30 % της συνεισφοράς του ΕΓΤΕ θα πρέπει να διατεθεί για αναδιανομή.

Τροπολογία 1294
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά 
κονδύλια για τα προγράμματα για το 
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κλίμα και το περιβάλλον που αναφέρονται 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 4 είναι τουλάχιστον το 30% 
των ποσών που ορίζονται στο παράρτημα 
VII.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
μεταφέρουν το χρηματοδοτικό κονδύλι 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στην 
κατανομή του κράτους μέλους για το 
ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 90, υπό 
την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σε 
παρεμβάσεις του ΕΓΤΑΑ για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνιακών αναγκών που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), 
ε), στ) και θ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να καθοριστεί ένα ελάχιστο ποσοστό δαπανών για οικολογικά συστήματα, ώστε 
να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και κοινή δράση από όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 1295
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τουλάχιστον το 65% των ποσών 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII, 
πριν από τη μεταφορά που προβλέπεται 
στα άρθρα 15 και 90, χορηγείται για τη 
στήριξη της βασικής εισοδηματικής 
ενίσχυσης για βιωσιμότητα που 
προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ 
τμήμα 2 υποτμήμα 1.

Or. en
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Τροπολογία 1296
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τουλάχιστον το 50% της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΕ στο 
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ 
προορίζεται για προγράμματα για το 
κλίμα και το περιβάλλον, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 28.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βοηθηθεί η μετάβαση των γεωργών σε μεθόδους παραγωγής πιο φιλικές προς 
το κλίμα και το περιβάλλον, και προκειμένου να επιτυγχάνονται οι κλιματικές και 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Ένωσης, τουλάχιστον το 50% της συνεισφοράς ΕΓΤΕ θα 
πρέπει να διατίθεται για οικολογικά προγράμματα.

Τροπολογία 1297
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το ελάχιστο ποσοστό του 20 % 
του ποσού που καθορίζεται στο 
παράρτημα VII προορίζεται για τα 
καθεστώτα που αναφέρονται στο άρθρο 
28.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο ποσό είναι ένα ελάχιστο ποσό το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μαζί 
με άλλες προτάσεις σκοπός των οποίων είναι οι άμεσες ενισχύσεις να μην είναι επιβλαβείς για 
το περιβάλλον και το κλίμα και αποτρέπουν στρεβλές επιδοτήσεις, καθώς και επιδοτήσεις που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της εφαρμογής της πρότασης όσον αφορά το κλίμα, το περιβάλλον 
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και την καλή μεταχείριση των ζώων. Διαφορετικά, δεν υπάρχει αντίρρηση στην πρόταση για 
ποσοστό 50 % από τον σκιώδη εισηγητή των S&D.

Τροπολογία 1298
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Έως και το 30 % των ποσών που 
ορίζονται στο παράρτημα VII διατίθεται 
στη βασική εισοδηματική στήριξη για τη 
βιωσιμότητα που προβλέπεται στον τίτλο 
ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1. Το 
ανώτατο αυτό όριο θα μειωθεί στο 0% 
έως το 2027, ώστε να καταστεί δυνατός ο 
αναπροσανατολισμός των κονδυλίων 
προς πιο στοχοθετημένα μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βασική εισοδηματική στήριξη θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά, ώστε να καταστεί δυνατή η 
καλύτερη στόχευση των δημόσιων πόρων μέσω συστημάτων ενισχύσεων βάσει αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 1299
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια για 
τις παρεμβάσεις στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
περιορίζονται στο 10%, κατ’ ανώτατο 
όριο, των ποσών που ορίζονται στο 
παράρτημα VII.

Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια για 
τις παρεμβάσεις στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
περιορίζονται στο 25%, κατ’ ανώτατο 
όριο, των ποσών που ορίζονται στο 
παράρτημα VII.
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Or. en

Τροπολογία 1300
Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια για 
τις παρεμβάσεις στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
περιορίζονται στο 10 %, κατ’ ανώτατο 
όριο, των ποσών που ορίζονται στο 
παράρτημα VII.

Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια για 
τις παρεμβάσεις στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
περιορίζονται στο 13,5 %, κατ’ ανώτατο 
όριο, των ποσών που ορίζονται στο 
παράρτημα VII.

Or. es

Τροπολογία 1301
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια για 
τις παρεμβάσεις στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
περιορίζονται στο 10%, κατ’ ανώτατο 
όριο, των ποσών που ορίζονται στο 
παράρτημα VII.

Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια για 
τις παρεμβάσεις στήριξης συνδεδεμένου 
εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1 
περιορίζονται στο 5%, κατ’ ανώτατο όριο, 
των ποσών που ορίζονται στο παράρτημα 
VII.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η στήριξη του συνδεδεμένου εισοδήματος έχει οδηγήσει κατά το παρελθόν σε αθέμιτο 
ανταγωνισμό σε ορισμένους τομείς. Η Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει περαιτέρω μια 
προσέγγιση της ΚΓΠ προσανατολισμένη προς την αγορά και, κατά συνέπεια, να μειώσει το 
μέγιστο ποσό για τη στήριξη του συνδεδεμένου εισοδήματος.
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Τροπολογία 1302
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 4 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για 
την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
περισσότερο από το 13 % του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, 
μπορούν να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10 % του ποσού που 
ορίζεται στο παράρτημα VII. Το ποσοστό 
που προκύπτει δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το ποσοστό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή 
για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
για το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των ποσών που ορίζονται 
στο παράρτημα VII.

Τροπολογία 1303
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 4 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για 

διαγράφεται



PE632.145v01-00 92/162 AM\1172552EL.docx

EL

την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
περισσότερο από το 13 % του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, 
μπορούν να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10 % του ποσού που 
ορίζεται στο παράρτημα VII. Το ποσοστό 
που προκύπτει δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το ποσοστό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή 
για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
για το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

Or. en

Τροπολογία 1304
Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα 
κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν σύμφωνα 
με το άρθρο 53 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για την 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
περισσότερο από το 13% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, 
μπορούν να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10% του ποσού που 
ορίζεται στο παράρτημα VII. Το ποσοστό 
που προκύπτει δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
ποσοστό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για 
την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη για 
το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα 
κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν σύμφωνα 
με το άρθρο 53 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για την 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
περισσότερο από το 15% του ετήσιου 
εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, 
μπορούν να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη 
συνδεδεμένου εισοδήματος ποσοστό 
μεγαλύτερο του 15% του ποσού που 
ορίζεται στο παράρτημα VII. Το ποσοστό 
που προκύπτει δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
ποσοστό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για 
την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη για 
το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

Or. es
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Τροπολογία 1305
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2 % 
κατ’ ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το 
ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το 10 % κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 1.

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2% 
κατ’ ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το 
ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το 10% κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 1 ή στήριξη για συστήματα 
δασογεωργικής ή δασολιβαδικής 
γεωργοδασοκομίας και πιστοποιημένα 
συστήματα δένδρων εκτός των δασών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 30.

Τροπολογία 1306
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2 % 
κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το 10 % κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 1.

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2 % 
κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το 10 % κατανέμεται στη
στήριξη για τις ελαιούχες και
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες στον τίτλο III 
κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 1.

Or. fr
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Τροπολογία 1307
Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2%
κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το 10% κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 1.

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2,1%
κατ’ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το13,5% κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 1.

Or. es

Τροπολογία 1308
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 2%
κατ’ ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το 
ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το 10% κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 1.

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να αυξηθεί κατά 5%
κατ’ ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το 
ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό που 
υπερβαίνει το 25% κατανέμεται στη 
στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 1. .

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρεμβάσεις στήριξης συνδεδεμένου εισοδήματος συμβάλλουν στη σταθεροποίηση 
ευαίσθητων τομέων και βοηθούν τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν αρνητικές επιπτώσεις όπως 
η μεταβλητότητα της αγοράς, η κλιματική αλλαγή ή οι απαιτήσεις απασχόλησης. Ορισμένοι από 
τους τομείς δεν επιτυγχάνουν ικανοποιητική κερδοφορία, παρά το υφιστάμενο επίπεδο της 
στήριξης. Ως εκ τούτου, οι παρεμβάσεις στήριξης συνδεδεμένου εισοδήματος είναι σε επαρκή 
βαθμό απαραίτητες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των τομέων 
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αυτών.

Τροπολογία 1309
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη των ελαιούχων και 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών αποκρίνεται 
στους στόχους που ορίζονται στην οδηγία 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αναφορικά με την αξιοποίηση των 
παραπροϊόντων των εν λόγω 
καλλιεργειών σε βιοκαύσιμα.

Or. fr

Τροπολογία 1310
Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Για τη χρηματοδότηση των 
ενισχύσεων που αναφέρονται στον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 1α, τα κράτη μέλη θα 
αξιοποιήσουν 15% των ποσών που 
παρατίθενται στο παράρτημα VII. 

Or. es

Τροπολογία 1311
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι ενισχύσεις από τον πρώτο 
πυλώνα, συμπεριλαμβανομένης της 
συνδεδεμένης στήριξης, περιορίζονται 
ανά εκτάριο και είναι επωφελείς κατά το 
διπλάσιο ισοδύναμο του μέσου όρου των 
άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ ανά εκτάριο·

Or. en

Τροπολογία 1312
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι ενδεικτικές χρηματικές 
χορηγήσεις για τα οικολογικά 
προγράμματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 28 θα είναι τουλάχιστον 30% το 
2021 και το 2022, 40% το 2023 και το 
2024, 50% το 2025 και το 2026 και 60% 
το 2027.

Or. en

Τροπολογία 1313
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Τα κονδύλια της ΚΓΠ δεν 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
ή τη στήριξη ενεργειών συμπυκνωμένης 
διατροφής των ζώων.

Or. en
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Τροπολογία 1314
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου τους για την ΚΓΠ να 
χρησιμοποιούν ένα ορισμένο μερίδιο των 
πιστώσεων του ΕΓΤΑΑ για τη μόχλευση 
στήριξης και την αναβάθμιση των 
ολοκληρωμένων στρατηγικών έργων 
«Nature», όπως ορίζονται στον [κανονισμό 
LIFE] και για τη χρηματοδότηση δράσεων 
της διακρατικής μαθησιακής κινητικότητας 
των ατόμων στον τομέα της γεωργικής και 
αγροτικής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση 
σε νέους γεωργούς, σύμφωνα με τον 
[κανονισμό Erasmus].

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου τους για την ΚΓΠ να 
χρησιμοποιούν ένα ορισμένο μερίδιο των 
πιστώσεων του ΕΓΤΑΑ για τη μόχλευση 
στήριξης και την αναβάθμιση των 
ολοκληρωμένων στρατηγικών έργων 
«Nature», όπως ορίζονται στον [κανονισμό 
LIFE] και για τη χρηματοδότηση δράσεων 
της διακρατικής μαθησιακής κινητικότητας 
των ατόμων στον τομέα της γεωργικής και 
αγροτικής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση 
σε νέους γεωργούς, σύμφωνα με τον 
[κανονισμό Erasmus], και στις γυναίκες 
στις αγροτικές περιοχές.

Or. sv

Τροπολογία 1315
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τουλάχιστον το 10 % των ποσών 
που καθορίζονται στο παράρτημα VII 
προορίζεται για τη στήριξη εθελοντικών 
προγραμμάτων για το κλίμα και το 
περιβάλλον (οικολογικά προγράμματα) 
βάσει του άρθρου 28.

Or. en
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Τροπολογία 1316
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 87 διαγράφεται

Παρακολούθηση των δαπανών για το 
κλίμα

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής 
στους στόχους της κλιματικής αλλαγής 
χρησιμοποιώντας μια απλή και κοινή 
μεθοδολογία.

2. Η συμβολή στον στόχο δαπανών 
εκτιμάται μέσω της εφαρμογής ειδικών 
διορθωτικών συντελεστών που 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν η 
στήριξη συμβάλλει σημαντικά ή μέτρια 
στους στόχους της κλιματικής αλλαγής. 
Οι εν λόγω διορθωτικοί συντελεστές είναι 
οι εξής:

α) 40 % για δαπάνες στο πλαίσιο της 
βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη 
βιωσιμότητα και της συμπληρωματικής 
εισοδηματικής στήριξης που αναφέρονται 
στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ 
υποτμήματα 2 και 3·

β) 100 % για δαπάνες στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων για το κλίμα και το 
περιβάλλον που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ υποτμήμα 4·

γ) 100 % για δαπάνες για τις 
παρεμβάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 86 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο·

δ) 40 % για δαπάνες για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς που αναφέρονται στο 
άρθρο 66.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο να απλουστευθεί η μελλοντική ΚΓΠ, η θέσπιση διατάξεων όσον 
αφορά την αναφορά των δαπανών για το κλίμα φαίνεται να είναι αδικαιολόγητη, ιδίως αν λάβει 
κανείς υπόψη ότι (αναλογικά με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού) στο σχέδιο 
κανονισμού θεσπίζονται διατάξεις για την παρακολούθηση των ελάχιστων επιπέδων δαπανών 
για το περιβάλλον και το κλίμα (τουλάχιστον 30% των κονδυλίων του δεύτερου πυλώνα). 
Επομένως, η εισαγωγή πρόσθετης παρακολούθησης των δαπανών για το κλίμα φαίνεται να 
είναι αδικαιολόγητη.

Τροπολογία 1317
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρακολούθηση των δαπανών για 
το κλίμα

Παρακολούθηση των δαπανών για το 
κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την 
καταπολέμηση της διάχυτης ρύπανσης

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο οικολογικός προσανατολισμός του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού δεν θα πρέπει να αφορά 
αποκλειστικά το κλίμα αλλά και την βιοποικιλότητα και την καταπολέμηση της διάχυτης 
ρύπανσης και είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθείται η συνεισφορά της ΚΓΠ στην επίτευξη 
των στόχων αυτών, όπως γίνεται και για το σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Τροπολογία 1318
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρακολούθηση των δαπανών για το 
κλίμα

Παρακολούθηση των δαπανών για το 
περιβάλλον και το κλίμα

Or. en
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Τροπολογία 1319
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής στους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής 
χρησιμοποιώντας μια απλή και κοινή 
μεθοδολογία.

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής στους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής 
χρησιμοποιώντας μια απλή και κοινή 
μεθοδολογία. Η Επιτροπή υποβάλλει 
τακτικές εκθέσεις για την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 
δαπανών. Τα πορίσματα παρουσιάζονται 
στην ετήσια έκθεση, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 122.

Or. en

Τροπολογία 1320
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής στους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής 
χρησιμοποιώντας μια απλή και κοινή 
μεθοδολογία.

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής στους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής, της 
βιοποικιλότητας και της καταπολέμησης 
της διάχυτης ρύπανσης, χρησιμοποιώντας 
μια απλή και κοινή μεθοδολογία.

Or. fr

Τροπολογία 1321
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής στους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής 
χρησιμοποιώντας μια απλή και κοινή 
μεθοδολογία.

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής στους 
στόχους της περιβαλλοντικής και
κλιματικής αλλαγής χρησιμοποιώντας μια 
απλή, κατάλληλη και κοινή μεθοδολογία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιεί αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας κατάλληλη 
μεθοδολογία, η οποία σχετίζεται με το κλίμα και τις γενικές περιβαλλοντικές δαπάνες.

Τροπολογία 1322
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής στους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής 
χρησιμοποιώντας μια απλή και κοινή 
μεθοδολογία.

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής στους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής 
χρησιμοποιώντας μια απλή, ακριβή και 
κοινή μεθοδολογία βάσει τεκμηρίων..

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα για να διασφαλιστεί η ορθή χρήση των 
κονδυλίων της ΕΕ. Η ΚΓΠ θα πρέπει να πληρώνει για πραγματικά και όχι για δήθεν 
αποτελέσματα.

Τροπολογία 1323
Estefanía Torres Martínez
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στη μέθοδο υπολογισμού των 
δαπανών που συνδέονται με το κλίμα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη αμφότερες η 
μείωση των εκπομπών και η ενίσχυση της 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, οι 
οποίες αναμένεται να προκύψουν από τα 
μέτρα των στρατηγικών σχεδίων των 
κρατών μελών, και να εκπονηθεί ο 
υπολογισμός σε διαβούλευση με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος 
και με τα κράτη μέλη.

Or. es

Τροπολογία 1324
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στη μέθοδο υπολογισμού των 
δαπανών που συνδέονται με το κλίμα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι βελτιώσεις 
του αντικτύπου των αγροτικών 
δραστηριοτήτων στη φύση, οι οποίες 
αναμένεται να προκύψουν από τα μέτρα 
των στρατηγικών σχεδίων των κρατών 
μελών, και να εκπονηθεί ο υπολογισμός 
σε διαβούλευση με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος και με τα 
κράτη μέλη.

Or. es

Τροπολογία 1325
Estefanía Torres Martínez
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμβολή στον στόχο δαπανών 
εκτιμάται μέσω της εφαρμογής ειδικών 
διορθωτικών συντελεστών που 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν η 
στήριξη συμβάλλει σημαντικά ή μέτρια 
στους στόχους της κλιματικής αλλαγής. 
Οι εν λόγω διορθωτικοί συντελεστές είναι 
οι εξής:

διαγράφεται

α) 40 % για δαπάνες στο πλαίσιο της 
βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη 
βιωσιμότητα και της συμπληρωματικής 
εισοδηματικής στήριξης που αναφέρονται 
στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ 
υποτμήματα 2 και 3·

β) 100 % για δαπάνες στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων για το κλίμα και το 
περιβάλλον που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ υποτμήμα 4·

γ) 100 % για δαπάνες για τις 
παρεμβάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 86 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο·

δ) 40 % για δαπάνες για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς που αναφέρονται στο 
άρθρο 66.

Or. es

Τροπολογία 1326
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμβολή στον στόχο δαπανών 
εκτιμάται μέσω της εφαρμογής ειδικών 
διορθωτικών συντελεστών που 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν η 

2. Διεξάγονται ανεξάρτητες 
επιστημονικές μελέτες, για να 
προσδιοριστεί η συμβολή των διαφόρων 
δραστηριοτήτων που εφαρμόζουν τα 
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στήριξη συμβάλλει σημαντικά ή μέτρια 
στους στόχους της κλιματικής αλλαγής.
Οι εν λόγω διορθωτικοί συντελεστές είναι 
οι εξής:

κράτη μέλη στη μείωση των εκπομπών ή 
στη δέσμευση αερίων του θερμοκηπίου. 

Με βάση τις μελέτες αυτές, η Επιτροπή 
προτείνει μεθοδολογία ανίχνευσης και 
διασφαλίζει ότι: 

α) λογίζονται ως δαπάνες για το κλίμα 
μόνον οι δαπάνες που έχουν διατεθεί σε 
δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν 
σημαντικά στη μείωση των εκπομπών 
και στη δέσμευση·

β) το ποσοστό κάθε δαπάνης που 
θεωρείται δαπάνη για το κλίμα είναι 
ανάλογο προς τον πραγματικό θετικό 
αντίκτυπο της δραστηριότητας στις 
εκπομπές ή στη δέσμευση αερίων του 
θερμοκηπίου·

γ) οι δαπάνες που διατίθενται σε 
δραστηριότητες που έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στις εκπομπές και στη 
δέσμευση αερίων του θερμοκηπίου 
αφαιρούνται από τις συνολικές δαπάνες 
για το κλίμα, με χρήση παρόμοιας 
μεθοδολογίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην έκθεσή του σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για την ΚΓΠ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο χαρακτήρισε «μη ρεαλιστική» την εκτιμώμενη συμβολή της ΚΓΠ στην επίτευξη των 
στόχων που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Η συμβολή αυτή πρέπει να υπολογίζεται σε κάθε 
παρέμβαση, με βάση τον πραγματικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων, όπως με εκτιμάται από 
επιστημονικές μελέτες που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους. Οι σταθμισμένες εκτιμήσεις, 
όπως προτείνονται από την Επιτροπή, θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική φιλοδοξία της Ένωσης 
για το κλίμα, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί κατά πόσον οι διάφορες δαπάνες 
οδηγούν πράγματι σε οποιεσδήποτε κλιματικές επιπτώσεις.

Τροπολογία 1327
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμβολή στον στόχο δαπανών 
εκτιμάται μέσω της εφαρμογής ειδικών 
διορθωτικών συντελεστών που 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν η 
στήριξη συμβάλλει σημαντικά ή μέτρια 
στους στόχους της κλιματικής αλλαγής. Οι 
εν λόγω διορθωτικοί συντελεστές είναι οι 
εξής:

2. Η συμβολή στον στόχο δαπανών 
εκτιμάται μέσω της εφαρμογής ειδικών 
διορθωτικών συντελεστών που 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν η 
στήριξη συμβάλλει σημαντικά ή μέτρια 
στους στόχους της κλιματικής αλλαγής, 
της βιοποικιλότητας και της 
καταπολέμησης της διάχυτης ρύπανσης. 
Οι εν λόγω διορθωτικοί συντελεστές είναι 
οι εξής:

Or. fr

Τροπολογία 1328
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμβολή στον στόχο δαπανών 
εκτιμάται μέσω της εφαρμογής ειδικών 
διορθωτικών συντελεστών που 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν η 
στήριξη συμβάλλει σημαντικά ή μέτρια 
στους στόχους της κλιματικής αλλαγής. Οι 
εν λόγω διορθωτικοί συντελεστές είναι οι 
εξής:

2. Η συμβολή στον στόχο δαπανών 
εκτιμάται μέσω της εφαρμογής ειδικών 
διορθωτικών συντελεστών που 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν η 
στήριξη συμβάλλει σημαντικά ή μέτρια 
στους στόχους της κλιματικής αλλαγής και 
συμπληρώνεται από το ενωσιακό 
σύστημα κλιματικών δεικτών. Οι εν λόγω 
διορθωτικοί συντελεστές είναι οι εξής:

Or. en

Τροπολογία 1329
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 40 % για δαπάνες στο πλαίσιο της 
βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη 

διαγράφεται
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βιωσιμότητα και της συμπληρωματικής 
εισοδηματικής στήριξης που αναφέρονται 
στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ 
υποτμήματα 2 και 3·

Or. en

Τροπολογία 1330
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 100 % για δαπάνες στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων για το κλίμα και το 
περιβάλλον που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ υποτμήμα 4·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1331
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 100 % για δαπάνες για τις 
παρεμβάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 86 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1332
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 100 % για δαπάνες για τις 
παρεμβάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 86 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο·

γ) 100 % για δαπάνες για τις 
παρεμβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
65 και 67·

Or. en

Τροπολογία 1333
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) 100 % για δαπάνες στήριξης για 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες σύμφωνα με 
τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 
υποτμήμα 1·

Or. en

Τροπολογία 1334
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 40 % για δαπάνες για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς που αναφέρονται στο 
άρθρο 66.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1335
Michel Dantin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 40 % για δαπάνες για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς 
που αναφέρονται στο άρθρο 66.

δ) 60% για δαπάνες για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς 
που αναφέρονται στο άρθρο 66.

Or. en

Τροπολογία 1336
Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 87α

Παρακολούθηση των δαπανών για την 
καλή διαβίωση των ζώων 

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συνεισφορά της πολιτικής 
στην επίτευξη του στόχου για την καλή 
διαβίωση των ζώων, χρησιμοποιώντας 
μια απλή και κοινή μεθοδολογία. 

2. Η συνεισφορά στον στόχο δαπανών 
εκτιμάται με την εφαρμογή ειδικών 
συντελεστών στάθμισης που 
διαφοροποιούνται με βάση το κατά πόσον 
η στήριξη συνιστά σημαντική ή μέτρια 
συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων 
της καλής διαβίωσης των ζώων. 

Η στάθμιση καθορίζεται με βάση το 
ακόλουθο κριτήριο: α) 100% για δαπάνες 
για τις παρεμβάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 86 παράγραφος 3 β) 30 % για 
δαπάνες στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
για το κλίμα και το περιβάλλον που 
αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ 
τμήμα ΙΙ υποτμήμα 4. 

Or. en
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Τροπολογία 1337
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν, στο 
στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ, 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για 
κάθε παρέμβαση. Για κάθε παρέμβαση, ο 
πολλαπλασιασμός του σχεδιαζόμενου 
μοναδιαίου ποσού χωρίς την εφαρμογή του 
ποσοστού της μεταβολής, που αναφέρεται 
στο άρθρο 89, και των προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων ισούται με την εν λόγω 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν, στο 
στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ, 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για 
κάθε παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 28 
παράγραφος 1 και το άρθρο 86 
παράγραφος 2. Για κάθε παρέμβαση, ο 
πολλαπλασιασμός του σχεδιαζόμενου 
μοναδιαίου ποσού χωρίς την εφαρμογή του 
ποσοστού της μεταβολής, που αναφέρεται 
στο άρθρο 89, και των προβλεπόμενων 
αποτελεσμάτων ισούται με την εν λόγω 
ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο.

Or. en

Τροπολογία 1338
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις και στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος που αναφέρονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο II·

α) αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις, εξαιρουμένων των 
προγραμμάτων για το κλίμα και το 
περιβάλλον όπως ορίζεται στο άρθρο 28,
και στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος 
που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο 
II·

Or. en

Τροπολογία 1339
Bas Eickhout
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως και του 15 % της κατανομής 
του κράτους μέλους για άμεσες ενισχύσεις, 
που ορίζεται στο παράρτημα IV, μετά την 
αφαίρεση των κατανομών για το βαμβάκι, 
που ορίζονται στο παράρτημα VI, για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026 στην 
κατανομή του κράτους μέλους για το 
ΕΓΤΑΑ κατά τα οικονομικά έτη 2022 –
2027· ή

α) έως και του 20% της κατανομής 
του κράτους μέλους για άμεσες ενισχύσεις, 
που ορίζεται στο παράρτημα IV, μετά την 
αφαίρεση των κατανομών για το βαμβάκι, 
που ορίζονται στο παράρτημα VI, για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026 στην 
κατανομή του κράτους μέλους για το 
ΕΓΤΑΑ κατά τα οικονομικά έτη 2022 –
2027· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις του ΕΓΤΑΑ είναι γενικά πιο στοχοθετημένες προς την επίτευξη των στόχων από 
τις ενισχύσεις του ΕΓΤΕ. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΚΓΠ θα επιτύχει τους στόχους 
της, οι κατανομές θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρονται μόνο στις κατανομές του ΕΓΤΑΑ που 
είναι περισσότερο προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα.

Τροπολογία 1340
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως και του 15 % των κατανομών 
του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά 
τα οικονομικά έτη 2022 – 2027 στην 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1341
Bas Eickhout
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως και του 15 % των κατανομών 
του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά 
τα οικονομικά έτη 2022 – 2027 στην 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενισχύσεις του ΕΓΤΑΑ είναι γενικά πιο στοχοθετημένες προς την επίτευξη των στόχων από 
τις ενισχύσεις του ΕΓΤΕ. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΚΓΠ θα επιτύχει τους στόχους 
της, οι κατανομές θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρονται μόνο στις κατανομές του ΕΓΤΑΑ που 
είναι περισσότερο προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα.

Τροπολογία 1342
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως και του 15 % των κατανομών 
του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά 
τα οικονομικά έτη 2022 – 2027 στην 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Στήριξη των μέτρων για το περιβάλλον και το κλίμα στον δεύτερο πυλώνα
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Τροπολογία 1343
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως και του 15 % των κατανομών 
του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά 
τα οικονομικά έτη 2022 – 2027 στην 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026.

β) έως και του 15% των κατανομών 
του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά 
τα οικονομικά έτη 2022 – 2027 στην 
κατανομή των προγραμμάτων για το 
κλίμα και το περιβάλλον, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 28.

Or. en

Τροπολογία 1344
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως και του 15 % των κατανομών 
του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά 
τα οικονομικά έτη 2022 – 2027 στην 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026.

β) έως και του 25% των κατανομών 
του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά 
τα οικονομικά έτη 2022 – 2027 στην 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή νέου μοντέλου υλοποίησης που εστιάζει στα αποτελέσματα απαιτεί να παρέχεται 
στα κράτη μέλη η κατάλληλη ευελιξία.

Τροπολογία 1345
Christophe Hansen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως και του 15 % των κατανομών 
του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά 
τα οικονομικά έτη 2022 – 2027 στην 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026.

β) έως και του 20% των κατανομών 
του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά 
τα οικονομικά έτη 2022 – 2027 στην 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026.

Or. en

Τροπολογία 1346
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 –εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό μεταβίβασης από την 
κατανομή του κράτους μέλους για άμεσες 
ενισχύσεις στην κατανομή του για το 
ΕΓΤΑΑ, που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, μπορεί να αυξηθεί κατά:

διαγράφεται

α) έως 15 ποσοστιαίες μονάδες, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση για 
τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ και διαχειρίζονται τους 
ειδικούς περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) 
και στ)·

β) έως 2 ποσοστιαίες μονάδες, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση 
σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 86 
παράγραφος 4.

Or. de

Τροπολογία 1347
Bas Eickhout
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 15 ποσοστιαίες μονάδες, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση για 
τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ και διαχειρίζονται τους 
ειδικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ)·

α) έως 30 ποσοστιαίες μονάδες, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση για 
τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ και διαχειρίζονται τους 
ειδικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ)·

Or. en

Τροπολογία 1348
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το ποσοστό μεταβίβασης από την 
κατανομή του κράτους μέλους για άμεσες 
ενισχύσεις στην κατανομή του για το 
ΕΓΤΑΑ, που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, μπορεί να αυξηθεί κατά:

α) έως 50 ποσοστιαίες μονάδες, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση για 
τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ και διαχειρίζονται τους 
ειδικούς περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) 
και στ)·

α) έως 2 ποσοστιαίες μονάδες, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση 
σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 86 
παράγραφος 4.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Στήριξη των μέτρων για το περιβάλλον και το κλίμα στον δεύτερο πυλώνα

Τροπολογία 1349
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για την εφαρμογή της στήριξης 
της Ένωσης που χρηματοδοτείται από το 
ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ για την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
6.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και σύμφωνα με το άρθρο 4 
του παρόντος κανονισμού για την 
εφαρμογή της στήριξης της Ένωσης που 
χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΕ και το 
ΕΓΤΑΑ για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

Or. de

Τροπολογία 1350
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στρατηγικές παρέμβασης κάθε 
κράτους μέλους βάσει του άρθρου 95 
παράγραφος 1 στοιχείο β και του άρθρου 
97 του παρόντος κανονισμού παρέχονται 
στην Επιτροπή υπό την ευθύνη των 
κρατών μελών και υλοποιούνται ως 
κατάλογος της ΕΕ.

Or. de

Τροπολογία 1351
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι.

Or. en

Τροπολογία 1352
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι.

Or. en
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Τροπολογία 1353
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ 
καλύπτει την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2027.

Κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ 
ισχύει δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας μεταρρύθμισης.

Or. de

Τροπολογία 1354
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι στρατηγικές 
παρέμβασης που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 95β 
του παρόντος κανονισμού να 
λαμβάνονται υπόψη στον κατάλογο της 
ΕΕ. 

Or. de

Τροπολογία 1355
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνοχή του 
καταλόγου της ΕΕ, ο οποίος βασίζεται 
στις στρατηγικές παρέμβασης των 
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κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 95β 
με σκοπό την επίτευξη των σχετικών 
στόχων του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 1356
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυξημένη φιλοδοξία όσον αφορά τους 
στόχους που σχετίζονται με το περιβάλλον 
και το κλίμα

Αυξημένη φιλοδοξία όσον αφορά τους 
στόχους που σχετίζονται με το περιβάλλον,
το κλίμα και την καλή διαβίωση των 
ζώων

Or. sv

Τροπολογία 1357
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο 
στην επίτευξη των ειδικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά με τη 
συνολική συμβολή στην επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 
παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
μέσω της στήριξης στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν με τα 
στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ και ιδίως 
μέσω των στοιχείων της στρατηγικής 
παρέμβασης, που αναφέρονται στο άρθρο 
97 παράγραφος 2 στοιχείο α), σε σύγκριση 
με το συνολικό τμήμα του 
προϋπολογισμού που παρέχεται για την 
επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο 
άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013, με την υποστήριξη του ΕΓΤΕ 
και του ΕΓΤΑΑ για την περίοδο 2014 ως 
2020, μεγαλύτερο συνολικό τμήμα του 
προϋπολογισμού για την επίτευξη των 
ειδικών περιβαλλοντικών και κλιματικών 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6, 
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2014 έως 2020. παράγραφος 1, στοιχείο δ, ε και στ. Τα 
κράτη μέλη συσχετίζουν το ποσοστό των 
μέσων που διατίθενται σε κάθε μέτρο ως 
εξής:

α) Μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 28 αυτού 
του κανονισμού με το άρθρο 43 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013

β) Παρεμβάσεις βάσει των άρθρων 65, 67 
και 68 παράγραφος 4 στοιχείο α) του 
παρόντος κανονισμού με το άρθρο 17 
στοιχείο δ), τα άρθρα 21 έως 23, το 
άρθρο 25 και το άρθρο 34 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διάθεση κονδυλίων για το περιβάλλον και το κλίμα

Τροπολογία 1358
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο 
στην επίτευξη των ειδικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά με τη 
συνολική συμβολή στην επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 
παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
μέσω της στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 
και του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2014 
έως 2020.

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο 
στην επίτευξη των ειδικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά με τη 
συνολική συμβολή στην επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 
παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
μέσω της στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 
και του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2014 
έως 2020. Οι ενισχύσεις για τη μετάβαση 
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σε βιολογικές καλλιέργειες και τη 
διαχείρισή τους στο πλαίσιο των 
στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ βάσει 
του άρθρου 28 και του άρθρου 65 του 
παρόντος κανονισμού υπερβαίνουν τις 
συνολικές ενισχύσεις που θα έχουν 
χορηγηθεί έως το 2021 στο πλαίσιο της 
αγροτικής ανάπτυξης σε βιοκαλλιεργητές, 
οι οποίες υπολογίζονται ως ετήσιος μέσος 
όρος με χρήση σταθερών τιμών.

Or. en

Τροπολογία 1359
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο 
στην επίτευξη των ειδικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά με τη 
συνολική συμβολή στην επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 
παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
μέσω της στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 
και του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2014 
έως 2020.

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν σε επίπεδο Ένωσης
συνολικά περισσότερο στην επίτευξη των 
ειδικών περιβαλλοντικών και κλιματικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) 
συγκριτικά με τη συνολική συμβολή στην 
επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο 
άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 μέσω της στήριξης στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ κατά την 
περίοδο 2014 έως 2020, καθώς και με 
στόχο τη διατήρηση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού μεταξύ γεωργών από 
διαφορετικά κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 1360
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο 
στην επίτευξη των ειδικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά με τη 
συνολική συμβολή στην επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 
παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
μέσω της στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 
και του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2014 
έως 2020.

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων για το 
περιβάλλον, το κλίμα και την καλή 
διαβίωση των ζώων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) 
και θ α) συγκριτικά με τη συνολική 
συμβολή στην επίτευξη του στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 110 παράγραφος 2 
στοιχείο β) πρώτο εδάφιο του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 μέσω της στήριξης 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ 
κατά την περίοδο 2014 έως 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τελευταίο Ειδικό Ευρωβαρόμετρο για την καλή μεταχείριση των ζώων (αριθ. 442) 
αποκάλυψε ότι το 82 % των πολιτών της ΕΕ πιστεύουν ότι η καλή μεταχείριση των 
εκτρεφόμενων ζώων θα πρέπει να προστατεύεται καλύτερα. Η αύξηση της φιλοδοξίας στον 
τομέα αυτό φαίνεται σκόπιμη και αναγκαία.

Τροπολογία 1361
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
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ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο 
στην επίτευξη των ειδικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά με τη 
συνολική συμβολή στην επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 
παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
μέσω της στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 
και του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2014 
έως 2020.

ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο 
στην επίτευξη των ειδικών 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
σχετικών με την καλή διαβίωση των 
ζώων στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) και θ α)
συγκριτικά με τη συνολική συμβολή στην 
επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο 
άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 μέσω της στήριξης στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ κατά την 
περίοδο 2014 έως 2020.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, 82% των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι 
θα πρέπει να ενισχυθεί η καλή διαβίωση των ζώων. Ως εκ τούτου, είναι εύλογο να επιτευχθεί 
αυτό με υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας της ΚΓΠ.

Τροπολογία 1362
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο 
στην επίτευξη των ειδικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά με τη 
συνολική συμβολή στην επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 
παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο 

1. Τα κράτη μέλη, μέσω των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ 
και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των ειδικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) συγκριτικά με τη συνολική συμβολή 
στην επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο 
άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
μέσω της στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 
και του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2014 
έως 2020.

1306/2013 μέσω της στήριξης στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ κατά την 
περίοδο 2014 έως 2020.

Or. en

Τροπολογία 1363
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο 
στην επίτευξη των ειδικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά με τη 
συνολική συμβολή στην επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 
παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
μέσω της στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 
και του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2014 
έως 2020.

1. Τα κράτη μέλη, μέσω των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ 
και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των ειδικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) συγκριτικά με τη συνολική συμβολή 
στην επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο 
άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 μέσω της στήριξης στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ κατά την 
περίοδο 2014 έως 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα πρέπει να αυξήσουν τη φιλοδοξία και, δεδομένου ότι οι 
ενισχύσεις πρέπει να βασίζονται στα αποτελέσματα, τα σχέδια θα πρέπει να αναπτυχθούν έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί πραγματική βελτίωση, αντί απλά να στοχεύουν σε βελτιώσεις.

Τροπολογία 1364
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο 
στην επίτευξη των ειδικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά με τη 
συνολική συμβολή στην επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 
παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
μέσω της στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 
και του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2014 
έως 2020.

1. Τα κράτη μέλη, μέσω των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ 
και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των ειδικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ) συγκριτικά με τη συνολική συμβολή 
στην επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο 
άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 μέσω της στήριξης στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ κατά την 
περίοδο 2014 έως 2020.

Or. en

Τροπολογία 1365
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι ενισχύσεις για τη μετάβαση σε 
βιολογικές καλλιέργειες και τη διαχείρισή 
τους στο πλαίσιο των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ βάσει του άρθρου 
28 και του άρθρου 65 του παρόντος 
κανονισμού υπερβαίνουν τις συνολικές 
ενισχύσεις που θα έχουν χορηγηθεί έως το 
2021 στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης σε βιοκαλλιεργητές, οι οποίες 
υπολογίζονται ως ετήσιος μέσος όρος με 
χρήση σταθερών τιμών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η βιολογική γεωργία είναι ένας σημαντικός τρόπος επίτευξης των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών στόχων. Ταυτόχρονα, σε πολλές χώρες, η στήριξη του τομέα ήταν περιορισμένη και 
κινδυνεύει να μειωθεί περαιτέρω στο μέλλον. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί 
η απαίτηση να μην παραγκωνιστεί η φιλοδοξία μετάβασης προς τη βιολογική γεωργία.

Τροπολογία 1366
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τον 
τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. Η εξήγηση αυτή βασίζεται 
σε σχετικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β).

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τον 
τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. Η εξήγηση αυτή βασίζεται 
σε σχετικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β). Κατά 
περίπτωση, τα κράτη μέλη μπορούν να 
λάβουν ειδικά μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 91. 
Τα μέτρα αυτά δεν απαιτείται να 
αποτελούν άμεση συνέχεια των 
υφιστάμενων μέτρων. Μικρές 
παρεκκλίσεις από το ένα έτος στο άλλο 
μπορούν να γίνουν ανεκτές υπό την 
προϋπόθεση ότι μπορεί να παρατηρηθεί 
πρόοδος προς τους στόχους της περιόδου 
στρατηγικού προγραμματισμού από την 
1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2027.

Or. en

Τροπολογία 1367
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τον 
τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. Η εξήγηση αυτή βασίζεται 
σε σχετικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β).

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ τον 
τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 και, στο ίδιο πλαίσιο, 
διασφαλίζουν ότι οι στόχοι τους που 
καθορίζονται με βάση τους δείκτες που 
αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1
αντιπροσωπεύουν βελτίωση της 
τρέχουσας κατάστασης. Η εξήγηση αυτή 
βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες όπως 
τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο α) και β).

Or. de

Αιτιολόγηση

Διάθεση κονδυλίων για το περιβάλλον και το κλίμα

Τροπολογία 1368
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τον 
τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. Η εξήγηση αυτή βασίζεται 
σε σχετικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β).

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ τον 
αντίκτυπο που επιδιώκουν έως το 2027 σε 
επίπεδο περιβάλλοντος και κλίματος, με 
βάση τους προβλεπόμενους στόχους και 
τους δείκτες αντικτύπου που ορίζονται 
στο παράρτημα Ι. Εξηγούν επίσης τον 
τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. Η εξήγηση αυτή βασίζεται 
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σε σχετικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Or. es

Τροπολογία 1369
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τον 
τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. Η εξήγηση αυτή βασίζεται 
σε σχετικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β).

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους που επιδιώκουν να επιτύχουν 
κατά την περίοδο 2021-2027, με βάση 
τους στόχους για τους σχετικούς δείκτες 
επιπτώσεων που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι, και τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθενται να συμβάλλουν συνολικά 
περισσότερο στην επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1. Η 
εξήγηση αυτή βασίζεται σε σχετικές 
πληροφορίες όπως τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως στ) και στο άρθρο 95 
παράγραφος 2 στοιχείο β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να χρησιμοποιούν τους δείκτες αντικτύπου και τους αντίστοιχους στόχους που έχουν θέσει.

Τροπολογία 1370
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τον 
τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. Η εξήγηση αυτή βασίζεται 
σε σχετικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β).

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις πιο πρόσφατες και αξιόπιστες
πληροφορίες, τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθενται να συμβάλλουν συνολικά 
περισσότερο στην επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1. Η 
εξήγηση αυτή βασίζεται σε σχετικές 
πληροφορίες όπως τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως στ) και στο άρθρο 95 
παράγραφος 2 στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 1371
Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 92α

Καθορισμός ελάχιστου ορίου φιλοδοξίας 
όσον αφορά περιφέρειες με φυσικούς ή 
άλλους συγκεκριμένους περιορισμούς, 

επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
και την εγκατάσταση νεαρών αγροτών

1. Τα κράτη μέλη τα οποία, κατά την 
περίοδο 2014-2020, επέλεξαν 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης βάσει των διατάξεων στο 
κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙ του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, χρησιμοποιώντας 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και 
συγκεκριμένα παραμέτρους στρατηγικής 
παρεμβάσεων υπέρ της αγροτικής 
ανάπτυξης που ορίζονται στα άρθρα 66, 
68 και 69, πρέπει να συνεισφέρουν 
τουλάχιστον στους ίδιους στόχους και με 
τις ίδιες ενισχύσεις σε κάθε περιφέρειά
τους, όσον αφορά τις περιφέρειες με 
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φυσικούς ή άλλους συγκεκριμένους 
περιορισμούς, τις επενδύσεις σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την 
εγκατάσταση νεαρών αγροτών.

2. Στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που 
καταρτίζουν τα κράτη μέλη και 
υπόκεινται στην παραπάνω παράγραφο 1, 
πρέπει να ισχύσει αναλογικά ένα σύστημα 
δεικτών και η σχετική αξιολόγηση, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 7, για κάθε 
μεμονωμένη περιφέρεια, καθώς και για το 
αντίστοιχο περιεχόμενο του εκάστοτε 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Or. es

Τροπολογία 1372
Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα στοιχεία του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ καθιερώνονται σε 
περιφερειακό επίπεδο, το κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τη συνοχή με τα στοιχεία του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που έχουν 
θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1373
Damiano Zoffoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ καθιερώνονται σε περιφερειακό 
επίπεδο, το κράτος μέλος εξασφαλίζει τη 
συνοχή με τα στοιχεία του στρατηγικού 

Όταν τα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ καθιερώνονται σε περιφερειακό 
επίπεδο, το κράτος μέλος εξασφαλίζει τη 
συνοχή των εν λόγω στοιχείων αγροτικής 
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σχεδίου της ΚΓΠ που έχουν θεσπιστεί σε 
εθνικό επίπεδο.

ανάπτυξης με τα στοιχεία του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ που έχουν θεσπιστεί σε 
εθνικό επίπεδο.

Or. it

Τροπολογία 1374
Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα στρατηγικά σχέδια καταρτίζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο και κάθε κράτος 
μέλος εξασφαλίζει ότι τα περιφερειακά 
στρατηγικά σχέδια είναι συνεπή προς 
τους στόχους και τους δείκτες του 
στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ που 
έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 1375
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και τα 
σχετικά παραρτήματα, τόσο κατά το 
στάδιο του σχεδίου όσο και μετά την 
έγκρισή τους, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η διεξαγωγή τεκμηριωμένου 
δημόσιου διαλόγου. Τα κράτη μέλη 
διαβουλεύονται με τους εταίρους σχετικά 
με τις ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
της σχετικής τεκμηρίωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί, η κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να έχουν πρόσβαση στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων και των τελικών εκδοχών, 
ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή δημοκρατικού διαλόγου σχετικά με θέματα που είναι 
καίριας σημασίας για τη ζωή των ανθρώπων, δηλαδή πώς καλλιεργούνται τα τρόφιμά μας. Η 
«προσέγγιση που βασίζεται στα αποτελέσματα» του νέου μοντέλου υλοποίησης προϋποθέτει τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών προκειμένου να είναι επιτυχής, καθώς η συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία έχει υποβαθμιστεί και «τα αποτελέσματα στην πράξη» είναι αυτά που μετράνε. Είναι 
σημαντικό να θεσπιστούν ελάχιστες απαιτήσεις διαφάνειας για την Ένωση στο σύνολό της, 
δεδομένου ότι οι απαιτήσεις αυτές ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 1376
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και τα 
σχετικά παραρτήματα, τόσο κατά το 
στάδιο του σχεδίου όσο και μετά την 
έγκρισή τους, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η διεξαγωγή τεκμηριωμένου 
δημόσιου διαλόγου. Τα κράτη μέλη 
διαβουλεύονται με τους εταίρους σχετικά 
με τις ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
της σχετικής τεκμηρίωσης.

Or. en

Τροπολογία 1377
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και τα 
σχετικά παραρτήματα, τόσο κατά το 
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στάδιο του σχεδίου όσο και μετά την 
έγκρισή τους, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η διεξαγωγή τεκμηριωμένου 
δημόσιου διαλόγου. Τα κράτη μέλη 
διαβουλεύονται με τους εταίρους σχετικά 
με τις ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 
της σχετικής τεκμηρίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί, η κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να έχουν πρόσβαση στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων και των τελικών εκδοχών, 
ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή δημοκρατικού διαλόγου σχετικά με θέματα που είναι 
καίριας σημασίας για τη ζωή των ανθρώπων, δηλαδή πώς καλλιεργούνται τα τρόφιμά μας. Η 
«προσέγγιση που βασίζεται στα αποτελέσματα» του νέου μοντέλου υλοποίησης προϋποθέτει τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών προκειμένου να είναι επιτυχής, καθώς η συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία έχει υποβαθμιστεί και τα αποτελέσματα «στην πράξη» είναι αυτά που μετράνε. Είναι 
σημαντικό να θεσπιστούν ελάχιστες απαιτήσεις διαφάνειας για την Ένωση στο σύνολό της, 
δεδομένου ότι οι απαιτήσεις αυτές ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 1378
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα 
στρατηγικά σχέδιά τους για την ΚΓΠ και 
τα σχετικά παραρτήματα, τόσο ως σχέδια 
όσο και μετά την έγκρισή τους, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
δυνατότητα ενημερωμένης δημόσιας 
συζήτησης.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί, η κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να έχουν πρόσβαση στα 
στρατηγικά σχέδια των κρατών μελών για την ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, 
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προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν σε ανοικτή συζήτηση για τα 
θέματα που έχουν καίρια σημασία στη ζωή τους, όπως το πώς παράγεται η τροφή μας.

Τροπολογία 1379
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το όργανο του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ 
διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές για το 
περιβάλλον και το κλίμα εμπλέκονται 
πράγματι στην προετοιμασία των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών πτυχών 
του σχεδίου.

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα στρατηγικά σχέδια πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εκτενούς διαβούλευσης με τους
σχετικούς εταίρους. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ανάγκη να προστεθούν νέες διατάξεις που να 
διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον και το κλίμα εμπλέκονται πράγματι στην 
προετοιμασία των περιβαλλοντικών και κλιματικών πτυχών του σχεδίου.

Τροπολογία 1380
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το όργανο του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον 
και το κλίμα εμπλέκονται πράγματι στην 
προετοιμασία των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών πτυχών του σχεδίου.

2. Το όργανο του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον 
και το κλίμα μοιράζονται από κοινού την 
πλήρη ευθύνη για την προετοιμασία όλων 
των στοιχείων του σχεδίου και ιδίως όσον 
αφορά τις περιβαλλοντικές και κλιματικές 
πτυχές του, μεταξύ άλλων και για τον 
καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων με 
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βάση τους δείκτες αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, άρθρο 28, άρθρο 28α (νέο) 
και άρθρα 65 έως 67.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποτελεσματική ενσωμάτωση κλιματικών και περιβαλλοντικών πτυχών

Τροπολογία 1381
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το όργανο του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον 
και το κλίμα εμπλέκονται πράγματι στην 
προετοιμασία των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών πτυχών του σχεδίου.

2. Το όργανο του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον 
και το κλίμα εμπλέκονται πλήρως στην 
προετοιμασία του σχεδίου και έχουν από 
κοινού την ευθύνη των περιβαλλοντικών 
και κλιματικών πτυχών του σχεδίου.

Or. en

Τροπολογία 1382
Christophe Hansen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το όργανο του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον 
και το κλίμα εμπλέκονται πράγματι στην
προετοιμασία των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών πτυχών του σχεδίου.

2. Το όργανο του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ διασφαλίζει 
ότι πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με 
τις αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον και 
το κλίμα, καθώς και με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς πριν την
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προετοιμασία των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών πτυχών του σχεδίου.

Or. en

Τροπολογία 1383
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το όργανο του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον 
και το κλίμα εμπλέκονται πράγματι στην 
προετοιμασία των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών πτυχών του σχεδίου.

2. Το όργανο του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον 
και το κλίμα εμπλέκονται πράγματι και 
χωρίς αποκλεισμούς στην προετοιμασία 
των περιβαλλοντικών και κλιματικών 
πτυχών του σχεδίου.

Or. en

Τροπολογία 1384
Rory Palmer, Nicola Caputo, Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το όργανο του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον 
και το κλίμα εμπλέκονται πράγματι στην 
προετοιμασία των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών πτυχών του σχεδίου.

2. Το όργανο του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ διασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον,
το κλίμα και την υγεία εμπλέκονται 
πράγματι στην προετοιμασία των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών πτυχών 
του σχεδίου.

Or. en
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Τροπολογία 1385
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι· β) οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί εταίροι, 
συμπεριλαμβανομένων των επιστημόνων·

Or. en

Τροπολογία 1386
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι· β) περιβαλλοντικοί, οικονομικοί και 
κοινωνικοί εταίροι, 
συμπεριλαμβανομένων των επιστημόνων·

Or. en

Τροπολογία 1387
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι· β) περιβαλλοντικοί, οικονομικοί και 
κοινωνικοί εταίροι·

Or. en

Τροπολογία 1388
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι· β) περιβαλλοντικοί, οικονομικοί και 
κοινωνικοί εταίροι·

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποτελεσματική ενσωμάτωση κλιματικών και περιβαλλοντικών πτυχών

Τροπολογία 1389
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι· β) οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί εταίροι·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα χρειαστεί αποτελεσματική συμμετοχή περιβαλλοντικών φορέων και εταίρων για να 
εξασφαλιστεί η καλή εφαρμογή τους.

Τροπολογία 1390
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών και αρμόδια 
όργανα υπεύθυνα για την προώθηση της 

γ) αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν 
τους περιβαλλοντικούς εταίρους και άλλα
μέρη της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως 
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κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και 
της καταπολέμησης των διακρίσεων.

εκείνα των οποίων οι δραστηριότητες 
σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας 
πρότασης, και αρμόδια όργανα υπεύθυνα 
για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία,
της ισότητας των φύλων και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες πρέπει να γνωμοδοτήσουν, συνδέονται με τους 
εννέα στόχους του άρθρου 6, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των γεωργών, των 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας, των τροφίμων και της υγείας κ.λπ. Εν προκειμένω, θα ήταν χρήσιμη η ρητή 
αναφορά στο άρθρο 6.

Τροπολογία 1391
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών και αρμόδια 
όργανα υπεύθυνα για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και 
της καταπολέμησης των διακρίσεων.

γ) αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν 
μη οικονομικά συμφέροντα της κοινωνίας
των πολιτών, ιδίως περιβαλλοντικές 
ΜΚΟ, και αρμόδια όργανα υπεύθυνα για 
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της 
ισότητας των φύλων και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 1392
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών και αρμόδια 
όργανα υπεύθυνα για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και 
της καταπολέμησης των διακρίσεων.

γ) αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν 
τους κοινωφελείς σκοπούς που τίθενται 
από την κοινωνία των πολιτών και 
αρμόδια όργανα υπεύθυνα για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ισότητας 
των φύλων και της καταπολέμησης των 
διακρίσεων.

Or. de

Τροπολογία 1393
Rory Palmer, Paul Brannen, Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών και αρμόδια 
όργανα υπεύθυνα για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και 
της καταπολέμησης των διακρίσεων.

γ) αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών και αρμόδια 
όργανα υπεύθυνα για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της δημόσιας υγείας, της 
ισότητας των φύλων και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 1394
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ομάδες τοπικής δράσης ή άλλους 
υποπεριφερειακούς αναπτυξιακούς 
οργανισμούς, οι οποίοι είναι σε θέση να 
διαθέτουν κεφάλαια στο πλαίσιο της 
παρέμβασης LEADER.
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Or. en

Τροπολογία 1395
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους 
αυτούς στην προετοιμασία των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους 
αυτούς επί ίσοις όροις στην προετοιμασία
και την εφαρμογή των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά τον 
καθορισμό των τρόπων εκτίμησης των 
αναγκών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να εμπλέκουν όλους τους εταίρους 
στις αποφάσεις σχετικά με το 
χρονοδιάγραμμα και τα διαδικαστικά 
βήματα που συνεπάγεται η προετοιμασία 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, 
εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει επαρκής 
χρόνος για συντονισμό και συζήτηση 
μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων 
φορέων. Η οργάνωση και η εφαρμογή της 
εταιρικής σχέσης πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της 
Επιτροπής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εταίροι πρέπει να λαμβάνουν συλλογικές αποφάσεις σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα και τις 
διαδικασίες για την προετοιμασία των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, δεδομένου ότι ο τρόπος 
με τον οποίο οργανώνεται αυτή η διαδικασία είναι καίριας σημασίας για να μπορέσουν όλοι οι 
φορείς να συμμετάσχουν αποτελεσματικά. Οι κανόνες που θεσπίστηκαν με τον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμό 240/2014 της Επιτροπής σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και 
επενδυτικών ταμείων παρέχουν σήμερα πολύ περισσότερες λεπτομέρειες από τον εν λόγω 
κανονισμό, ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί.

Τροπολογία 1396
Nessa Childers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους 
αυτούς στην προετοιμασία των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Κάθε εταίρος από το στοιχείο β) 
εκπροσωπείται ισόποσα και 
εξασφαλίζεται ισόρροπη εκπροσώπηση 
μεταξύ των στοιχείων β) και γ).

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους 
αυτούς στο σύνολο της προετοιμασίας και 
της υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, μεταξύ άλλων μέσω της 
συμμετοχής σε επιτροπές 
παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 
111 και μεριμνούν ώστε όλα τα έγγραφα 
να μοιράζονται εγκαίρως και να 
διατίθενται επαρκείς πόροι για τον 
συντονισμό και τη διευκόλυνση της 
συζήτησης μεταξύ των ενδιαφερομένων 
φορέων.

Or. en

Τροπολογία 1397
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 –εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους 
αυτούς στην προετοιμασία των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Όλοι οι εταίροι που αναφέρονται στο 
σημείο β) πρέπει να έχουν ίση 
εκπροσώπηση και να διασφαλίζεται η 
ισορροπημένη κατανομή μεταξύ των 
σημείων β) και γ). Τα κράτη μέλη 
εμπλέκουν τους εταίρους αυτούς στην 
προετοιμασία και την εκτέλεση των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, μέσω της 
συμμετοχής σε επιτροπές 
παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 
111.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Αποτελεσματική ενσωμάτωση κλιματικών και περιβαλλοντικών πτυχών

Τροπολογία 1398
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους 
αυτούς στην προετοιμασία των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους 
αυτούς στο σύνολο της προετοιμασίας και 
της εφαρμογής των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ, μεταξύ άλλων μέσω της 
συμμετοχής σε επιτροπές 
παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 
111.

Η οργάνωση και η εφαρμογή της 
εταιρικής σχέσης πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 1399
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους 
αυτούς στην προετοιμασία των
στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τους εταίρους 
αυτούς στην προετοιμασία και την 
υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πολλά ζητήματα προκύπτουν κατά το στάδιο της υλοποίησης, επομένως θα πρέπει να γίνεται 
αναφορά στην αρχή της εταιρικής σχέσης και κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου.

Τροπολογία 1400
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οργάνωση και η εφαρμογή της 
εταιρικής σχέσης πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της 
Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του άρθρου 6 του κανονισμού εταιρικής σχέσης σχετικά με τον κώδικα 
δεοντολογίας της ΕΕ για την εταιρική σχέση εισάγεται προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση 
των ενδιαφερομένων στη διαδικασία προγραμματισμού της ΚΓΠ.

Τροπολογία 1401
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ορίζει ένα σημείο επαφής για 
τους εταίρους, ώστε να εξασφαλίζεται η 
άμεση πρόσβασή τους στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 1402
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, 
καθώς και την αποτελεσματική και 
αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ. 
Αποφεύγουν τις παρατυπίες και την 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων της 
ΕΕ. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεργάζονται για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
και της διασφάλιση της τήρησης των 
νόμων κατά της σύγκρουσης 
συμφερόντων. Εφαρμόζουν προληπτικά 
μέτρα κατά της απάτης, της διαφθοράς 
και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας και λαμβάνουν μέτρα 
ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων. 

Or. cs

Τροπολογία 1403
Christophe Hansen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) περιγραφή των παραγόντων που 
συμβάλλουν στο περιβάλλον και στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 1404
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Παράρτημα III σχετικά με τη 
διαβούλευση με τους εταίρους·

γ) Παράρτημα III σχετικά με τη 
διαβούλευση με τους εταίρους και συλλογή 
των παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι 
εταίροι και κατά πόσον και με ποιον 
τρόπο οι παρατηρήσεις αυτές ελήφθησαν 
υπόψη από τη διαχειριστική αρχή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια συλλογή των παρατηρήσεων θα αυξήσει τη διαφάνεια και θα διασφαλίσει την 
αποτελεσματικότητα της συμμετοχής των εταίρων της κοινωνίας των πολιτών.

Τροπολογία 1405
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) σύνοψη των τρεχουσών και των 
στοχευόμενων τιμών για τους δείκτες 
επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 1406
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον προσδιορισμό των αναγκών για 
κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 βάσει των στοιχείων από την 
ανάλυση ΠΑΕΑ. Πρέπει να περιγράφονται 
όλες οι ανάγκες, ανεξάρτητα από το εάν θα 
αντιμετωπιστούν ή όχι μέσω του 

β) τον προσδιορισμό των αναγκών για 
κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 και για τη συμβολή της 
βιολογικής καλλιέργειας που προβλέπεται 
στο άρθρο 13α βάσει των στοιχείων από 
την ανάλυση ΠΑΕΑ. Πρέπει να 
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στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ· περιγράφονται όλες οι ανάγκες, 
ανεξάρτητα από το εάν θα 
αντιμετωπιστούν ή όχι μέσω του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

Or. en

Τροπολογία 1407
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για τον ειδικό στόχο της στήριξης 
των βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων 
και της ανθεκτικότητας όπως ορίζεται
στο άρθρο 6 στοιχείο α), αξιολόγηση των 
αναγκών σε σχέση με τη διαχείριση 
κινδύνων·

γ) για τους ειδικούς 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), η
αξιολόγηση πρέπει να είναι σύμφωνη με 
τα εθνικά περιβαλλοντικά και κλιματικά 
σχέδια που απορρέουν από τις 
νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο παράρτημα XI.

Or. en

Τροπολογία 1408
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ανάλυση των συμβιβασμών και 
των συγκρούσεων μεταξύ στόχων και 
μέσων και του τρόπου με τον οποίο τα 
κράτη μέλη προτίθενται να τις μειώσουν 
ή να τις μετριάσουν για την επίτευξη
όλων των στόχων των άρθρων 5 και 6 για 
την ΚΓΠ.

Or. en



AM\1172552EL.docx 147/162 PE632.145v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Κατά την εκτέλεση μιας ανάλυσης ΠΑΕΑ, τα κράτη μέλη θα αντιμετωπίσουν συγκρούσεις π.χ. 
μεταξύ παραγωγής/οικονομίας και περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι τέτοιες συγκρούσεις είναι 
αναπόφευκτες, είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα της ανάλυσης να χρησιμοποιηθούν για τη 
βελτίωση των επιδόσεων.

Τροπολογία 1409
Merja Kyllönen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) περίληψη των τομέων στους 
οποίους δεν υπάρχουν βασικές 
πληροφορίες ή οι πληροφορίες αυτές είναι 
ανεπαρκείς για την παροχή πλήρους 
περιγραφής της τρέχουσας κατάστασης 
όσον αφορά τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας 
πρότασης και για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης των στόχων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 1410
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) περίληψη των τομέων στους 
οποίους δεν υπάρχουν βασικές 
πληροφορίες ή οι πληροφορίες αυτές είναι 
ανεπαρκείς για την παροχή πλήρους 
περιγραφής της τρέχουσας κατάστασης 
όσον αφορά τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας 
πρότασης και για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης των στόχων αυτών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση αναγκών που πραγματοποιήθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό τομέων όπου 
δεν υπάρχουν στοιχεία ή τα στοιχεία είναι ανεπαρκή για την παρακολούθηση των ειδικών 
στόχων του άρθρου 6. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προσδιορίσουν 
τους τομείς στους οποίους είναι πλέον δύσκολο να παρακολουθηθούν τα αποτελέσματα και οι 
στόχοι και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και 
συνεπούς παρακολούθησης των αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 1411
Pavel Poc, Jytte Guteland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) περίληψη των τομέων στους 
οποίους δεν υπάρχουν βασικές 
πληροφορίες ή οι πληροφορίες αυτές είναι 
ανεπαρκείς για την παροχή πλήρους 
περιγραφής της τρέχουσας κατάστασης 
όσον αφορά τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας 
πρότασης και για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης των στόχων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό τομέων όπου δεν 
υπάρχουν στοιχεία ή τα στοιχεία είναι ανεπαρκή για την παρακολούθηση του άρθρου 6: Ειδικοί 
στόχοι. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προσδιορίσουν τους τομείς στους 
οποίους είναι πλέον δύσκολο να παρακολουθηθούν τα αποτελέσματα και οι στόχοι και να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και συνεπούς 
παρακολούθησης των αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 1412
Bas Eickhout
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) περίληψη των τομέων στους 
οποίους δεν υπάρχει βάση γνώσεων ή 
είναι ανεπαρκής για την παροχή πλήρους 
περιγραφής της τρέχουσας κατάστασης 
όσον αφορά τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας 
πρότασης και για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης των στόχων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση αναγκών που πραγματοποιήθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό τομέων όπου 
δεν υπάρχουν στοιχεία ή τα στοιχεία είναι ανεπαρκή για την παρακολούθηση των ειδικών 
στόχων του άρθρου 6. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προσδιορίσουν 
τους τομείς στους οποίους είναι πλέον δύσκολο να παρακολουθηθούν τα αποτελέσματα και οι 
στόχοι και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και 
συνεπούς παρακολούθησης των αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 1413
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν, με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχονται σύμφωνα με τα στοιχεία α) 
έως ε) της πρώτης παραγράφου, 
προσδιορίζονται τομείς στους οποίους 
δεν υπάρχουν βασικές πληροφορίες ή οι 
πληροφορίες αυτές είναι ανεπαρκείς για 
την παροχή πλήρους περιγραφής της 
τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 της παρούσας πρότασης, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν 
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το συμπέρασμα αυτό στο πλαίσιο του 
στρατηγικού τους σχεδίου ή με άλλα μέσα 
και να περιγράψουν τα προτεινόμενα 
μέτρα στο σχέδιο.

Or. en

Τροπολογία 1414
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 στοιχεία δ), ε) και στ), η αξιολόγηση 
λαμβάνει υπόψη τα εθνικά περιβαλλοντικά 
και κλιματικά σχέδια που απορρέουν από 
τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο Παράρτημα XI.

Για τους συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 στοιχεία δ), ε) και στ), και όπου 
προσδιορίζονται ανάγκες βάσει των 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), ζ), η) 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους 
στόχους αυτούς, η αξιολόγηση λαμβάνει 
υπόψη τα εθνικά περιβαλλοντικά και 
κλιματικά σχέδια που απορρέουν από τις 
νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XI.

Or. en

Τροπολογία 1415
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ), η 
αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τη 
συμμόρφωση με τις νομοθετικές πράξεις 
που προβλέπονται στο παράρτημα XIα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ) είναι ο στόχος που αφορά τις κοινωνιακές απαιτήσεις, 
μία εκ των οποίων είναι η καλή μεταχείριση των ζώων. Το παράρτημα ΧΙα απαριθμεί την 
υφιστάμενη νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία 1416
Paul Brannen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα πιο 
πρόσφατα και πιο αξιόπιστα δεδομένα για 
την αξιολόγηση αυτή.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα πιο 
πρόσφατα και πιο αξιόπιστα δεδομένα για 
την αξιολόγηση αυτή, περιλαμβάνοντας 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
επί παραβάσει και υποθέσεις που 
έκλεισαν πρόσφατα σχετικά με τα εν λόγω 
περιβαλλοντικά και κλιματικά σχέδια που 
μεταφέρουν αποτελεσματικά τη 
νομοθεσία της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. 
Προκειμένου να συμβάλουν στην 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ, σε 
περίπτωση παραβίασης, τα μέτρα που 
προτείνονται από το σχέδιο που υπόκειται 
σε παράβαση δεν θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση των 
αναγκών και δεν θα πρέπει να εγκρίνονται 
για χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 1417
Christophe Hansen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους στόχους για κάθε σχετικό 
κοινό δείκτη αποτελεσμάτων και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, ειδικούς δείκτες 
αποτελεσμάτων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ και συναφή ορόσημα. Η αξία 
αυτών των στόχων δικαιολογείται από την 
αξιολόγηση των αναγκών που αναφέρεται 
στο άρθρο 96. Όσον αφορά τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), οι 
στόχοι προκύπτουν από τα στοιχεία της 
επεξήγησης στην παράγραφο 2 στοιχεία α) 
και β) αυτού του άρθρου·

α) τους στόχους για κάθε σχετικό 
κοινό δείκτη αποτελεσμάτων και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, ειδικούς δείκτες 
αποτελεσμάτων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ και συναφή ορόσημα. Η αξία 
αυτών των στόχων δικαιολογείται από την 
αξιολόγηση των αναγκών και καθορίζεται 
για τα έτη 2024 και 2026. Όσον αφορά 
τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ), οι στόχοι προκύπτουν από τα στοιχεία 
της επεξήγησης στην παράγραφο 2 
στοιχεία α) και β) αυτού του άρθρου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ετήσια επανεξέταση επιδόσεων θα συνιστούσε μεγάλη διοικητική επιβάρυνση.

Τροπολογία 1418
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους στόχους για κάθε σχετικό 
κοινό δείκτη αποτελεσμάτων και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, ειδικούς δείκτες 
αποτελεσμάτων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ και συναφή ορόσημα. Η αξία 
αυτών των στόχων δικαιολογείται από την 
αξιολόγηση των αναγκών που αναφέρεται 
στο άρθρο 96. Όσον αφορά τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), οι 
στόχοι προκύπτουν από τα στοιχεία της 
επεξήγησης στην παράγραφο 2 στοιχεία α) 
και β) αυτού του άρθρου·

α) τους στόχους για κάθε σχετικό 
κοινό δείκτη αποτελεσμάτων και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, ειδικούς δείκτες 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και συναφή 
ορόσημα. Η αξία αυτών των στόχων 
δικαιολογείται από την αξιολόγηση των 
αναγκών που αναφέρεται στο άρθρο 96. 
Όσον αφορά τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ), οι στόχοι 
προκύπτουν από τα στοιχεία της 
επεξήγησης στην παράγραφο 2 στοιχεία α) 
και β) αυτού του άρθρου·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενοι δείκτες αποτελεσμάτων επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική 
απόδοση και δεν μετρούν την επίτευξη των αποτελεσμάτων στην πράξη. Οι στόχοι θα πρέπει να 
αφορούν τους «δείκτες επιπτώσεων» όπως και τους «δείκτες αποτελεσμάτων», επιτρέποντας 
τον εντοπισμό κενών μεταξύ των επιμέρους εθνικών στόχων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ. 
Εάν και οι δύο δείκτες φαίνεται να κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις, η προτεινόμενη 
παρακολούθηση και των δύο στόχων σε επίπεδο δεικτών επιπτώσεων και αποτελεσμάτων θα 
μπορούσε να χρησιμεύσει ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

Τροπολογία 1419
Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους στόχους για κάθε σχετικό 
κοινό δείκτη αποτελεσμάτων και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, ειδικούς δείκτες 
αποτελεσμάτων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ και συναφή ορόσημα. Η αξία 
αυτών των στόχων δικαιολογείται από την 
αξιολόγηση των αναγκών που αναφέρεται 
στο άρθρο 96. Όσον αφορά τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), οι 
στόχοι προκύπτουν από τα στοιχεία της 
επεξήγησης στην παράγραφο 2 στοιχεία α) 
και β) αυτού του άρθρου·

α) τους στόχους για κάθε σχετικό 
κοινό δείκτη αποτελεσμάτων και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, ειδικούς δείκτες 
αποτελεσμάτων του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ και συναφή ορόσημα. Η αξία 
αυτών των στόχων δικαιολογείται από την 
αξιολόγηση των αναγκών που αναφέρεται 
στο άρθρο 96. Όσον αφορά τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) και ι), οι 
στόχοι προκύπτουν από τα στοιχεία της 
επεξήγησης στην παράγραφο 2 στοιχεία α) 
και β) αυτού του άρθρου·

Or. en

Τροπολογία 1420
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρεμβάσεις που βασίζονται στους β) παρεμβάσεις που βασίζονται στους 
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τύπους παρεμβάσεων που ορίζονται στον 
τίτλο ΙΙΙ, εκτός από την ειδική ενίσχυση 
καλλιέργειας για το βαμβάκι, που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο II τμήμα 3 
υποτμήμα 2 αυτού του τίτλου, 
σχεδιάζονται για να αντιμετωπίσουν την 
ειδική κατάσταση της συγκεκριμένης 
περιοχής, μετά από μια ορθή παρεμβατική 
πολιτική που υποστηρίζεται από την εκ 
των προτέρων αξιολόγηση, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 125, την ανάλυση 
ΠΑΕΑ που αναφέρεται στο άρθρο 103 
παράγραφος 2 και την αξιολόγηση των 
αναγκών που αναφέρεται στο άρθρο 96·

τύπους παρεμβάσεων που ορίζονται στον 
τίτλο ΙΙΙ σχεδιάζονται για να 
αντιμετωπίσουν την ειδική κατάσταση της 
συγκεκριμένης περιοχής, μετά από μια 
ορθή παρεμβατική πολιτική που 
υποστηρίζεται από την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, η οποία αναφέρεται στο 
άρθρο 125, την ανάλυση ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και την αξιολόγηση των αναγκών που 
αναφέρεται στο άρθρο 96· 

Or. es

Τροπολογία 1421
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) γενικό σχέδιο αντιμετώπισης, στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ, των αναγκών των αγροτικών 
συστημάτων υψηλής φυσικής αξίας, 
συμπεριλαμβάνοντας πτυχές σχετικές με 
την κοινωνικο-οικονομική τους 
βιωσιμότητα και τη βελτίωση της 
παροχής δημοσίων αγαθών·

Or. es

Τροπολογία 1422
Stefan Eck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επισκόπηση των μέτρων που 
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αποσκοπούν στην ενίσχυση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων·

Or. en

Τροπολογία 1423
Tilly Metz, Florent Marcellesi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ 
εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και συμβάλλει στην 
επίτευξη του στόχου της ισότητας των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 1424
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 
πρόκειται να συμβάλει στον ειδικό στόχο 
για τις κοινωνικές απαιτήσεις όσον 
αφορά τα τρόφιμα και την υγεία που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
σημείο i), και ιδίως στην επίτευξη των 
στόχων και τη συμμόρφωση με τα 
νομοθετικά μέσα που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΧΙα.

Or. en



PE632.145v01-00 156/162 AM\1172552EL.docx

EL

Τροπολογία 1425
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο θα στηρίξει 
τη βιολογική γεωργία προκειμένου να 
συμβάλει στην αντιστοίχιση της 
παραγωγής με την αυξανόμενη ζήτηση 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 13α για την βιολογική 
γεωργία.

Or. en

Τροπολογία 1426
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) επισκόπηση του συντονισμού, της 
οριοθέτησης και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ του ΕΓΤΑΑ 
και άλλων ταμείων της Ένωσης που 
δραστηριοποιούνται σε αγροτικές 
περιοχές·

iii) επισκόπηση του συντονισμού, της 
οριοθέτησης και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ του 
ΕΓΤΑΑ, του ΕΓΤΕ και άλλων ταμείων της 
Ένωσης που δραστηριοποιούνται σε 
αγροτικές περιοχές·

Or. es

Τροπολογία 1427
Damiano Zoffoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περιγραφή κάθε παρέμβασης που 
ορίζεται στη στρατηγική που αναφέρεται 

Η περιγραφή κάθε παρέμβασης που 
ορίζεται στη στρατηγική ή σε ορισμένες 
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στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
περιλαμβάνει:

παρεμβάσεις περιφερειακού επιπέδου που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρεται στο 
άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
περιλαμβάνει:

Or. it

Τροπολογία 1428
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τα ετήσια προγραμματισμένα 
αποτελέσματα για την παρέμβαση και, 
κατά περίπτωση, την κατανομή ανά ενιαίο 
ή μέσο ποσό μονάδας στήριξης·

στ) τα προγραμματισμένα 
αποτελέσματα για την παρέμβαση και, 
κατά περίπτωση, την κατανομή ανά ενιαίο 
ή μέσο ποσό μονάδας στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 1429
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το ετήσιο προγραμματισμένο ποσό 
μονάδας στήριξης, τη δικαιολόγησή του 
και μια δικαιολογημένη μέγιστη ανώτερη 
διακύμανση αυτού του μοναδιαίου ποσού, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 89. Κατά 
περίπτωση, παρέχονται επίσης οι 
ακόλουθες πληροφορίες:

ζ) το προγραμματισμένο ποσό 
μονάδας στήριξης, τη δικαιολόγησή του 
και μια δικαιολογημένη μέγιστη ανώτερη 
διακύμανση αυτού του μοναδιαίου ποσού, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 89. Κατά 
περίπτωση, παρέχονται επίσης οι 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 1430
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) το προκύπτον ετήσιο
χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
παρέμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 88. 
Κατά περίπτωση, θα παρέχεται ανάλυση 
των ποσών που προβλέπονται για τις 
επιχορηγήσεις και τα ποσά που 
προβλέπονται για τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα·

η) το προκύπτον χρηματοδοτικό 
κονδύλιο για την παρέμβαση που 
αναφέρεται στο άρθρο 88. Κατά 
περίπτωση, θα παρέχεται ανάλυση των 
ποσών που προβλέπονται για τις 
επιχορηγήσεις και τα ποσά που 
προβλέπονται για τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα·

Or. en

Τροπολογία 1431
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ορόσημων.

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των διετών ορόσημων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διετή ορόσημα θα ήταν προτιμότερα, καθώς θα διευκόλυναν τις διοικήσεις των κρατών 
μελών. Ορισμένοι στόχοι χρειάζονται επίσης περισσότερο χρόνο για να επιτευχθούν και η 
πρόοδος μπορεί να διαπιστωθεί μόνο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία 1432
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ετήσιων ορόσημων.

1. Το σχέδιο-στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
αποτελείται από έναν ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα που παρουσιάζει τους στόχους, που 
αναφέρονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέροντας την κατανομή 
των ορόσημων.

Or. en

Τροπολογία 1433
Damiano Zoffoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον εντοπισμό όλων των οργάνων 
διακυβέρνησης που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙ του κανονισμού 
(ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

α) τον εντοπισμό όλων των εθνικών 
και περιφερειακών οργάνων 
διακυβέρνησης που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙ του κανονισμού 
(ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός]·

Or. it

Τροπολογία 1434
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περιγραφή των στοιχείων που 
διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της 
ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), υπογραμμίζει τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που υποστηρίζουν τον 
εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και 

Η περιγραφή των στοιχείων που 
διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της 
ΚΓΠ, που αναφέρεται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), υπογραμμίζει τα 
στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου της 
ΚΓΠ που υποστηρίζουν τον 
εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και 
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της ΚΓΠ, και συγκεκριμένα 
περιλαμβάνουν:

της ΚΓΠ για την αντιμετώπιση νέων 
προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
μετάβασης προς τη βιωσιμότητα, και 
συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εκσυγχρονισμός δεν αποτελεί αυτοσκοπό: γενικός σκοπός είναι, όπως αναφέρθηκε πολλές 
φορές στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, μια μεταστροφή για την 
επίτευξη βιωσιμότητας, ως ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις κ.λπ.

Τροπολογία 1435
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επισκόπηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα 
συμβάλει στον γενικό οριζόντιο στόχο 
σχετικά με την προώθηση και την 
ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και 
ψηφιοποίησης και την ενθάρρυνση της 
υιοθέτησής τους, που ορίζεται στο άρθρο 5 
δεύτερο εδάφιο, ιδίως μέσω:

α) επισκόπηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα 
συμβάλει στον στόχο σχετικά με την 
προώθηση και την ανταλλαγή γνώσεων, 
καινοτομίας και ψηφιοποίησης, εφόσον 
συμβάλλει στην επίτευξη των ΣΒΑ και 
των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού 
για το κλίμα, και την ενθάρρυνση της 
υιοθέτησής τους, που ορίζεται στο άρθρο 5 
δεύτερο εδάφιο, ιδίως μέσω:

Or. en

Τροπολογία 1436
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) συστηματικής διασφάλισης του 
τρόπου με τον οποίο τα μέτρα που 
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λαμβάνονται δεν οδηγούν σε αύξηση της 
εξάρτησης αλλά σε αύξηση της 
αυτονομίας του γεωργού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ο κίνδυνος το θεματολόγιο για την ψηφιοποίηση να χρηματοδοτηθεί από τον 
προϋπολογισμό για την αγροτική ανάπτυξη, πράγμα που απλώς θα διαιωνίζει την εξάρτηση από 
τις εισροές ή θα δημιουργεί νέες εξαρτήσεις, π.χ. από δάνεια.

Τροπολογία 1437
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) συνοχής με την επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και των 
διεθνών συμφωνιών για το κλίμα

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εκσυγχρονισμός δεν αποτελεί αυτοσκοπό: γενικός σκοπός είναι, όπως αναφέρθηκε πολλές 
φορές στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, μια μεταστροφή για την 
επίτευξη βιωσιμότητας, ως ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις κ.λπ.

Τροπολογία 1438
Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μιας περιγραφής της στρατηγικής 
για την ανάπτυξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών στη γεωργία και τις αγροτικές 
περιοχές και για τη χρήση αυτών των 

β) μιας περιγραφής της στρατηγικής 
για την ανάπτυξη των κατάλληλων
ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία και 
τις αγροτικές περιοχές, δίνοντας τη 
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τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 
του στρατηγικού προγράμματος της ΚΓΠ.

δέουσα προσοχή στη βιωσιμότητα, την 
κλίμακα, την αναγκαιότητα και την 
αυτονομία του γεωργού, για τη χρήση 
αυτών των τεχνολογιών για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των 
παρεμβάσεων του στρατηγικού 
προγράμματος της ΚΓΠ, χωρίς να 
δημιουργούνται νέες εισροές ή 
οικονομική εξάρτηση μεταξύ των 
γεωργών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ο κίνδυνος το θεματολόγιο για την ψηφιοποίηση να χρηματοδοτηθεί από τον 
προϋπολογισμό για την αγροτική ανάπτυξη, πράγμα που απλώς θα διαιωνίζει την εξάρτηση από 
τις εισροές ή θα δημιουργεί νέες εξαρτήσεις, π.χ. από δάνεια.
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