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Τροπολογία 82
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, 
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την 
οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων και 
τη διαχείριση των κινδύνων στη γεωργία, 
την αποκατάσταση, τη διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 
δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων 
και τη μεταστροφή προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 
μείωση της φτώχειας και την οικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Προς 
τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι 
αναγκαίο να υπάρξει επικέντρωση σε έναν 
περιορισμένο αριθμό κύριων 
προτεραιοτήτων σχετικά με τη μεταφορά 
γνώσεων και την καινοτομία στη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, 
την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την 
οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων στη 
γεωργία, την αποκατάσταση, τη διατήρηση 
και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 
δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων 
και τη μεταστροφή προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 
μείωση της φτώχειας και την οικονομική 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Προς 
τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
ποικιλομορφία των καταστάσεων που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και οι 
εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτομία και το 
περιβάλλον καθώς και για τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή. Οι δράσεις μετριασμού 
πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του 
περιορισμού των εκπομπών στη γεωργία 
και στη δασοκομία από κύριες 
δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 
χρήση λιπασμάτων και της διατήρησης των 
συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 
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συλλεκτών αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα. Η 
προτεραιότητα της Ένωσης για μια 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσης και την καινοτομία στη 
γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
συνάρτηση με τη χρήση γης, την αλλαγή 
της χρήσης γης και τον δασικό τομέα. Η 
προτεραιότητα της Ένωσης για μια 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη 
μεταφορά γνώσης και την καινοτομία στη 
γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια 
σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος του πυλώνα 2 είναι να στηριχθούν ή να παρακινηθούν οι γεωργοί προκειμένου να 
αυξήσουν την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα των εκμεταλλεύσεων 
και των κοινοτήτων τους.  Επομένως, η λήψη μέτρων διαχείρισης κινδύνου δεν ενδείκνυται.

Τροπολογία 83
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη πρέπει να επιδιωχθούν 
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου της προστασίας και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 
11 και 19 της συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη των 
στόχων που αφορούν την αλλαγή του 
κλίματος, φιλοδοξώντας να διατεθεί 
τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για το σκοπό αυτό, 
χρησιμοποιώντας μεθοδολογία που 
εγκρίνεται από την Επιτροπή.

(6) Οι προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη πρέπει να επιδιωχθούν 
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου της προστασίας και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 
11 και 19 της συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν 
ότι οι στόχοι που αφορούν την αλλαγή του 
κλίματος είναι σαφώς καθορισμένοι και 
ενταγμένοι στη μεθοδολογία που 
εγκρίνεται για την κατά προτεραιότητα 
κατάταξη των έργων.
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Τροπολογία 84
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη πρέπει να επιδιωχθούν 
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου της προστασίας και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 
11 και 19 της συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη των 
στόχων που αφορούν την αλλαγή του 
κλίματος, φιλοδοξώντας να διατεθεί 
τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για το σκοπό αυτό, 
χρησιμοποιώντας μεθοδολογία που 
εγκρίνεται από την Επιτροπή.

(6) Οι προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη πρέπει να επιδιωχθούν 
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου της προστασίας και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 
11 και 19 της συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής της στρατηγικής για τη 
βιοποικιλότητα και των στόχων που 
αφορούν την αλλαγή του κλίματος, 
φιλοδοξώντας να διατεθεί τουλάχιστον το 
20% του προϋπολογισμού της Ένωσης για 
το σκοπό αυτό, χρησιμοποιώντας 
μεθοδολογία που εγκρίνεται από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οι δραστηριότητες που υπάγονται 
στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
στηρίζουν και όχι να αντιγράφουν τα 
μέτρα που διατίθενται μέσω άλλων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών της 
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Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 86
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να βελτιωθεί η άμεση 
έναρξη και η αποδοτική υλοποίηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, η 
στήριξη του ΕΓΤΑΑ πρέπει να βασίζεται 
στην ύπαρξη συνθηκών σωστού 
διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να αξιολογούν τη 
συμμόρφωση με ορισμένους εκ των 
προτέρων καθορισμένους όρους. Κάθε 
κράτος μέλος εκπονεί είτε ένα εθνικό 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για 
ολόκληρη την επικράτειά του ή ένα 
σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων. 
Κάθε πρόγραμμα πρέπει να χαράσσει μια 
στρατηγική για την επίτευξη των στόχων 
σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και να 
επιλέγει τα μέτρα. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να συνάδει με τις προτεραιότητες 
της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, να 
είναι προσαρμοσμένος στα εθνικά πλαίσια 
και να συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές 
της Ένωσης, ιδίως την πολιτική για τις 
γεωργικές αγορές, την πολιτική συνοχής 
και την κοινή αλιευτική πολιτική. Τα 
κράτη μέλη που επιλέγουν ένα σύνολο 
περιφερειακών προγραμμάτων πρέπει να 
είναι σε θέση να εκπονήσουν επίσης ένα 
εθνικό πλαίσιο, χωρίς ξεχωριστή 
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, 
προκειμένου να διευκολύνεται ο 
συντονισμός μεταξύ των περιφερειών στην 
αντιμετώπιση προκλήσεων σε εθνικό 

(8) Προκειμένου να βελτιωθεί η άμεση 
έναρξη και η αποδοτική υλοποίηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, η 
στήριξη του ΕΓΤΑΑ πρέπει να βασίζεται 
στην ύπαρξη συνθηκών σωστού 
διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να αξιολογούν τη 
συμμόρφωση με ορισμένους εκ των 
προτέρων καθορισμένους όρους. Κάθε 
κράτος μέλος εκπονεί είτε ένα εθνικό 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για 
ολόκληρη την επικράτειά του ή ένα 
σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την 
ιδιαίτερη περιβαλλοντική κατάστασή του. 
Κάθε πρόγραμμα πρέπει να χαράσσει μια 
στρατηγική για την επίτευξη των στόχων 
σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και να 
επιλέγει τα μέτρα. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να συνάδει με τις προτεραιότητες 
της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, να 
είναι προσαρμοσμένος στα εθνικά πλαίσια 
και να συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές 
της Ένωσης, ιδίως την πολιτική για τις 
γεωργικές αγορές, την πολιτική συνοχής 
και την κοινή αλιευτική πολιτική. Τα 
κράτη μέλη που επιλέγουν ένα σύνολο 
περιφερειακών προγραμμάτων πρέπει να 
είναι σε θέση να εκπονήσουν επίσης ένα 
εθνικό πλαίσιο, χωρίς ξεχωριστή 
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, 
προκειμένου να διευκολύνεται ο 
συντονισμός μεταξύ των περιφερειών στην 
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επίπεδο. αντιμετώπιση προκλήσεων σε εθνικό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 87
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να βελτιωθεί η άμεση 
έναρξη και η αποδοτική υλοποίηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, η 
στήριξη του ΕΓΤΑΑ πρέπει να βασίζεται 
στην ύπαρξη συνθηκών σωστού 
διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να αξιολογούν τη 
συμμόρφωση με ορισμένους εκ των 
προτέρων καθορισμένους όρους. Κάθε 
κράτος μέλος εκπονεί είτε ένα εθνικό 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για 
ολόκληρη την επικράτειά του ή ένα 
σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων. 
Κάθε πρόγραμμα πρέπει να χαράσσει μια 
στρατηγική για την επίτευξη των στόχων 
σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και να 
επιλέγει τα μέτρα. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να συνάδει με τις προτεραιότητες 
της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, να 
είναι προσαρμοσμένος στα εθνικά πλαίσια 
και να συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές 
της Ένωσης, ιδίως την πολιτική για τις 
γεωργικές αγορές, την πολιτική συνοχής 
και την κοινή αλιευτική πολιτική. Τα 
κράτη μέλη που επιλέγουν ένα σύνολο 
περιφερειακών προγραμμάτων πρέπει να 
είναι σε θέση να εκπονήσουν επίσης ένα 
εθνικό πλαίσιο, χωρίς ξεχωριστή 
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, 
προκειμένου να διευκολύνεται ο 
συντονισμός μεταξύ των περιφερειών στην 
αντιμετώπιση προκλήσεων σε εθνικό 

(8) Προκειμένου να βελτιωθεί η άμεση 
έναρξη και η αποδοτική υλοποίηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, η 
στήριξη του ΕΓΤΑΑ πρέπει να βασίζεται 
στην ύπαρξη συνθηκών σωστού 
διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να αξιολογούν τη 
συμμόρφωση με ορισμένους εκ των 
προτέρων καθορισμένους όρους. Κάθε 
κράτος μέλος εκπονεί είτε ένα εθνικό 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για 
ολόκληρη την επικράτειά του ή ένα 
σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων. 
Κάθε πρόγραμμα πρέπει να χαράσσει μια 
στρατηγική για την επίτευξη των στόχων 
σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και να 
επιλέγει τα μέτρα. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να συνάδει με τις προτεραιότητες 
της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, να 
είναι προσαρμοσμένος στα εθνικά πλαίσια 
και να συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές 
της Ένωσης, ιδίως την πολιτική για τις 
γεωργικές αγορές, την πολιτική συνοχής 
και την κοινή αλιευτική πολιτική. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 
επίσης ότι τα εθνικά ή περιφερειακά τους 
προγράμματα συνάδουν με άλλα εθνικά 
προγράμματα, όπως τα εθνικά σχέδια 
δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και τα εθνικά προγράμματα για 
τα δάση. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν 
ένα σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων 
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επίπεδο. πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν 
επίσης ένα εθνικό πλαίσιο, χωρίς 
ξεχωριστή χρηματοδότηση από τον 
προϋπολογισμό, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο συντονισμός μεταξύ των 
περιφερειών στην αντιμετώπιση 
προκλήσεων σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 88
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τους νέους 
γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές και
τη δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Τα θεματικά
υποπρογράμματα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως 
μέσο ενίσχυσης της αποδοτικής 
παρέμβασης των εν λόγω θεματικών 
υποπρογραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προβλέπουν 
υψηλότερα ποσοστά στήριξης για 
ορισμένες δράσεις που καλύπτουν τα ίδια.

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση 
να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θεματικά υποπρογράμματα για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών σε τομείς 
ιδιαίτερης σημασίας για τα ίδια. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει να 
έχουν συνέπειες, μεταξύ άλλων, για τους 
νέους γεωργούς, τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων, τις εκμεταλλεύσεις 
υψηλής φυσικής αξίας, τις ορεινές 
περιοχές, τη δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού, τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών 
προκλήσεων και την καλή διαβίωση των 
ζώων. Τα θεματικά υποπρογράμματα 
πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για να 
παρέχουν την ευκαιρία διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Or. en
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Τροπολογία 89
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο τομέας της γεωργίας υφίσταται 
περισσότερο από άλλους τομείς ζημίες που 
αφορούν το παραγωγικό δυναμικό του, οι 
οποίες οφείλονται σε φυσικές 
καταστροφές. Για να βοηθηθεί η 
βιωσιμότητα των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και η ανταγωνιστικότητα 
έναντι τέτοιων καταστροφών πρέπει να 
παρέχεται στήριξη ώστε να βοηθηθούν οι 
γεωργοί να αποκαταστήσουν το γεωργικό 
δυναμικό που υπέστη ζημίες. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι 
δεν πραγματοποιείται καμία 
υπεραντιστάθμιση των ζημιών ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των 
ενωσιακών (ιδίως του μέτρου διαχείρισης 
κινδύνου), των εθνικών και των ιδιωτικών 
καθεστώτων αποζημίωσης. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των 
δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών στο 
πλαίσιο αυτού του μέτρου.

(20) Ο τομέας της γεωργίας υφίσταται 
περισσότερο από άλλους τομείς ζημίες που 
αφορούν το παραγωγικό δυναμικό του, οι 
οποίες οφείλονται σε φυσικές 
καταστροφές. Για να βοηθηθεί η 
βιωσιμότητα των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και η ανταγωνιστικότητα 
έναντι τέτοιων καταστροφών πρέπει να 
παρέχεται στήριξη ώστε να βοηθηθούν οι 
γεωργοί να αποκαταστήσουν το γεωργικό 
δυναμικό που υπέστη ζημίες. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι 
δεν πραγματοποιείται καμία 
υπεραντιστάθμιση των ζημιών ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των 
ενωσιακών, των εθνικών και των 
ιδιωτικών καθεστώτων αποζημίωσης. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική 
και αποτελεσματική χρήση των 
δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών στο 
πλαίσιο αυτού του μέτρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος του πυλώνα 2 είναι να στηριχθούν ή να παρακινηθούν οι γεωργοί προκειμένου να 
αυξήσουν την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα των εκμεταλλεύσεων 
και των κοινοτήτων τους.  Επομένως, η λήψη μέτρων διαχείρισης κινδύνου δεν ενδείκνυται.

Τροπολογία 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Πρέπει να διασφαλισθεί η δέουσα 
ενοποίηση με τη βιώσιμη ενωσιακή 
ενεργειακή πολιτική, καταρχάς μέσω των 
προτύπων βιωσιμότητας για την 
παραγωγή βιομάζας από γεωργικές και 
δασοκομικές δραστηριότητες, καθώς και 
μέσω της αύξησης της ενεργειακής 
απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στη γεωργία.

Or. en

Τροπολογία 91
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της αγροτικής ανάπτυξης και η 
στήριξη για βιώσιμη και φιλική στο 
περιβάλλον χρήση της γης πρέπει να 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δασικών 
περιοχών και τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 μια 
πληθώρα μέτρων καλύπτουν 
διαφορετικούς τύπους στήριξης των 
επενδύσεων στη δασοκομία και της 
διαχείρισής της. Για λόγους 
απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί η 
δυνατότητα στους δικαιούχους να 
εκπονήσουν και να υλοποιήσουν 
ολοκληρωμένα έργα με αυξημένη 
προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο μέτρο 
πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Το μέτρο αυτό 
πρέπει να καλύπτει την επέκταση και τη 

(25) Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της αγροτικής ανάπτυξης και η 
στήριξη για βιώσιμη και φιλική στο 
περιβάλλον χρήση της γης πρέπει να 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δασικών 
περιοχών και τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών. Για λόγους απλούστευσης, αλλά 
και για να δοθεί η δυνατότητα στους 
δικαιούχους να εκπονήσουν και να 
υλοποιήσουν ολοκληρωμένα έργα με 
αυξημένη προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο 
μέτρο πρέπει να καλύπτει όλους τους 
τύπους στήριξης των επενδύσεων στη 
δασοκομία και της διαχείρισής της. Η 
στήριξη πρέπει να αποφεύγει τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού και να είναι 
ουδέτερη ως προς την αγορά και συνεπής 
προς τους περιβαλλοντικούς στόχους, 
συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων που 
αφορούν τη βιοποικιλότητα. Ως εκ 
τούτου, πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί 
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βελτίωση των δασικών πόρων μέσω 
δάσωσης γαιών και δημιουργίας 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων τα 
οποία συνδυάζουν συστήματα εκτατικής 
γεωργίας και δασοκομίας, την 
αποκατάσταση των δασών που 
καταστράφηκαν από πυρκαγιές ή άλλες 
φυσικές καταστροφές και σχετικά μέτρα 
πρόληψης, τις επενδύσεις σε νέες 
δασοκομικές τεχνολογίες και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση των 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των δασοκαλλιεργητών και 
των μη κερδοφόρων επενδύσεων οι 
οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του 
οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα 
στην αλλαγή του κλίματος και την 
περιβαλλοντική αξία των δασικών 
οικοσυστημάτων. Η στήριξη πρέπει να 
αποφεύγει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και να είναι ουδέτερη ως 
προς την αγορά. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
επιβληθούν περιορισμοί όσον αφορά το 
μέγεθος και το νομικό καθεστώς των 
δικαιούχων. Πρέπει να αναληφθούν 
προληπτικές δράσεις κατά των πυρκαγιών 
σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί από 
τα κράτη μέλη ως μέσου ή υψηλού 
κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι προληπτικές 
δράσεις πρέπει να αποτελούν μέρος ενός 
σχεδίου προστασίας των δασών. Η 
εκδήλωση μιας φυσικής καταστροφής 
στην περίπτωση δράσης για την 
αποκατάσταση του δασικού δυναμικού 
που υπέστη ζημία πρέπει να υπόκειται 
στην επίσημη αναγνώριση από δημόσιο 
επιστημονικό οργανισμό. Το μέτρο για τη 
δασοκομία πρέπει να εγκριθεί υπό το 
πρίσμα των δεσμεύσεων που έχουν 
αναλάβει η Ένωση και τα κράτη μέλη σε 
διεθνές επίπεδο, και να βασίζεται στα 
προγράμματα για τα δάση των κρατών 
μελών σε εθνικό ή σε 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, ή σε 
ισοδύναμα μέσα που πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στις υπουργικές διασκέψεις 

όσον αφορά το μέγεθος και το νομικό 
καθεστώς των δικαιούχων. Πρέπει να 
αναληφθούν προληπτικές δράσεις κατά 
των πυρκαγιών σε περιοχές που έχουν 
χαρακτηρισθεί από τα κράτη μέλη ως 
μέσου ή υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
δάσωση γεωργικών γαιών είναι σύμφωνη 
με τους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό ορισμένων 
ελάχιστων περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
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για την προστασία των δασών στην 
Ευρώπη. Πρέπει να συμβάλλει στην 
υλοποίηση της δασοκομικής στρατηγικής 
της Ένωσης. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η δάσωση γεωργικών 
γαιών είναι σύμφωνη με τους στόχους της 
περιβαλλοντικής πολιτικής, η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
καθορισμό ορισμένων ελάχιστων 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Or. en

Τροπολογία 92
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της αγροτικής ανάπτυξης και η 
στήριξη για βιώσιμη και φιλική στο 
περιβάλλον χρήση της γης πρέπει να 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δασικών 
περιοχών και τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 μια πληθώρα 
μέτρων καλύπτουν διαφορετικούς τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Για λόγους 
απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί η 
δυνατότητα στους δικαιούχους να 
εκπονήσουν και να υλοποιήσουν 
ολοκληρωμένα έργα με αυξημένη 
προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο μέτρο 
πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Το μέτρο αυτό 
πρέπει να καλύπτει την επέκταση και τη 
βελτίωση των δασικών πόρων μέσω 
δάσωσης γαιών και δημιουργίας 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων τα οποία 

(25) Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της αγροτικής ανάπτυξης και η 
στήριξη για βιώσιμη και φιλική στο 
περιβάλλον χρήση της γης πρέπει να 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δασικών 
περιοχών και τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 μια πληθώρα 
μέτρων καλύπτουν διαφορετικούς τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Για λόγους 
απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί η 
δυνατότητα στους δικαιούχους να 
εκπονήσουν και να υλοποιήσουν 
ολοκληρωμένα έργα με αυξημένη 
προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο μέτρο 
πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους 
στήριξης των επενδύσεων στη δασοκομία 
και της διαχείρισής της. Το μέτρο αυτό 
πρέπει να καλύπτει την επέκταση και τη 
βελτίωση των δασικών πόρων μέσω 
δάσωσης γαιών και δημιουργίας 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων τα οποία 
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συνδυάζουν συστήματα εκτατικής 
γεωργίας και δασοκομίας, την 
αποκατάσταση των δασών που 
καταστράφηκαν από πυρκαγιές ή άλλες 
φυσικές καταστροφές και σχετικά μέτρα 
πρόληψης, τις επενδύσεις σε νέες 
δασοκομικές τεχνολογίες και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση των 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των δασοκαλλιεργητών και των 
μη κερδοφόρων επενδύσεων οι οποίες 
βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του 
οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα 
στην αλλαγή του κλίματος και την 
περιβαλλοντική αξία των δασικών 
οικοσυστημάτων. Η στήριξη πρέπει να 
αποφεύγει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και να είναι ουδέτερη ως 
προς την αγορά. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
επιβληθούν περιορισμοί όσον αφορά το 
μέγεθος και το νομικό καθεστώς των
δικαιούχων. Πρέπει να αναληφθούν 
προληπτικές δράσεις κατά των πυρκαγιών 
σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί από 
τα κράτη μέλη ως μέσου ή υψηλού 
κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι προληπτικές 
δράσεις πρέπει να αποτελούν μέρος ενός
σχεδίου προστασίας των δασών. Η 
εκδήλωση μιας φυσικής καταστροφής στην 
περίπτωση δράσης για την αποκατάσταση 
του δασικού δυναμικού που υπέστη ζημία 
πρέπει να υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από δημόσιο επιστημονικό 
οργανισμό. Το μέτρο για τη δασοκομία 
πρέπει να εγκριθεί υπό το πρίσμα των 
δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει η Ένωση 
και τα κράτη μέλη σε διεθνές επίπεδο, και 
να βασίζεται στα προγράμματα για τα 
δάση των κρατών μελών σε εθνικό ή σε 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, ή σε 
ισοδύναμα μέσα που πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στις υπουργικές διασκέψεις για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη. 
Πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση της 
δασοκομικής στρατηγικής της Ένωσης. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 

συνδυάζουν συστήματα εκτατικής 
γεωργίας και δασοκομίας, την 
αποκατάσταση των δασών που 
καταστράφηκαν από πυρκαγιές ή άλλες 
φυσικές καταστροφές και σχετικά μέτρα 
πρόληψης, τις επενδύσεις σε νέες 
δασοκομικές τεχνολογίες και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση των 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των δασοκαλλιεργητών, των 
δασικών εργατών και των μη κερδοφόρων 
επενδύσεων οι οποίες βελτιώνουν την 
ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος και 
την ανθεκτικότητα στην αλλαγή του 
κλίματος και την περιβαλλοντική αξία των 
δασικών οικοσυστημάτων. Η στήριξη 
πρέπει να αποφεύγει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, να είναι ουδέτερη ως προς 
την αγορά και συνεπής προς τους 
περιβαλλοντικούς στόχους. Τα 
προγράμματα διαχείρισης των δασών, 
συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων 
της βιοποικιλότητας, πρέπει να 
εφαρμόζονται σε όλα τα δάση που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Ως 
εκ τούτου, πρέπει να επιβληθούν 
περιορισμοί όσον αφορά το μέγεθος και το 
νομικό καθεστώς των δικαιούχων για την 
παραγωγή ξυλείας αλλά όχι για δασικά 
προϊόντα εκτός της ξυλείας. Πρέπει να 
αναληφθούν προληπτικές δράσεις κατά 
των πυρκαγιών σε περιοχές που έχουν 
χαρακτηρισθεί από τα κράτη μέλη ως 
μέσου ή υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και 
δεν πρέπει να περιορίζονται στο οδικό 
δίκτυο και στις δεξαμενές νερού· σε αυτές 
πρέπει να συμπεριληφθούν 
εκσυγχρονισμένες παραδοσιακές 
πρακτικές. Όλες οι προληπτικές δράσεις 
πρέπει να αποτελούν υποχρεωτικά μέρος 
κάθε σχεδίου διαχείρισης των δασών στο 
κεφάλαιό του περί προστασίας.  Η 
εκδήλωση μιας φυσικής καταστροφής στην 
περίπτωση δράσης για την αποκατάσταση 
του δασικού δυναμικού που υπέστη ζημία 
πρέπει να υπόκειται στην επίσημη 
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δάσωση γεωργικών γαιών είναι σύμφωνη 
με τους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό ορισμένων 
ελάχιστων περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

αναγνώριση από δημόσιο επιστημονικό 
οργανισμό. Το μέτρο για τη δασοκομία 
πρέπει να εγκριθεί υπό το πρίσμα των 
δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει η Ένωση 
και τα κράτη μέλη σε διεθνές επίπεδο, και 
να βασίζεται στα προγράμματα για τα 
δάση των κρατών μελών σε εθνικό ή σε 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, ή σε 
ισοδύναμα μέσα που πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στις υπουργικές διασκέψεις για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη. 
Πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση της 
δασοκομικής στρατηγικής της Ένωσης. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
δάσωση γεωργικών γαιών είναι σύμφωνη 
με τους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό ορισμένων 
ελάχιστων περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Or. en

Τροπολογία 93
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
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μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
50% της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των μέτρων που 
εντάσσονται στις προτεραιότητες 4 και 5.
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Αιτιολόγηση

Για την περαιτέρω ενίσχυση των θετικών συνεπειών του προγράμματος στον μετριασμό της 
αλλαγής του κλίματος και στην προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, θα 
μπορούσαν να διατεθούν περισσότεροι πόροι για μέτρα με αυτούς τους σκοπούς. Η απαίτηση 
πρέπει να συνδεθεί με τις προτεραιότητες 4 και 5 σχετικά με την αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων και την αποδοτική χρήση των πόρων. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται το πεδίο 
εφαρμογής ώστε να καλύψει όλα τα μέτρα που υπάγονται σε αυτές τις προτεραιότητες, όπως 
επενδύσεις και έργα.

Τροπολογία 94
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 



AM\902455EL.doc 17/86 PE489.555v01-00

EL

δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα. Η Επιτροπή 
πρέπει να εκπονήσει εκτίμηση των 
επιπτώσεων σχετικά με την περαιτέρω 
αύξηση του συγκεκριμένου ποσού.

Or. en

Τροπολογία 95
Κρίτων Αρσένης
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και 
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με 
την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών 
πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις 
πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή 
φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος 
που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι 
συνέργειες που προκύπτουν από τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού 
από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. 
Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο 
κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να 
δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί, οι ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων
και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε θέση να 
εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει να 
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απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
25 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 
35 % της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος, την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

Or. en

Τροπολογία 96
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Προκειμένου να συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας, πρέπει να συσταθεί ένα δίκτυο 
ΕΣΚ προκειμένου να δικτυωθούν οι 
επιχειρησιακές ομάδες, οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και οι ερευνητές που 
εμπλέκονται στην υλοποίηση δράσεων που 
στοχεύουν στην καινοτομία στον τομέα 
της γεωργίας. Πρέπει να χρηματοδοτηθεί 
στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας σε 
επίπεδο Ένωσης.

(47) Προκειμένου να συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας, πρέπει να συσταθεί ένα δίκτυο 
ΕΣΚ προκειμένου να δικτυωθούν οι 
επιχειρησιακές ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, των ΜΚΟ,
των ερευνητών και των εμπορικών 
οργανισμών που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην 
καινοτομία στον τομέα της γεωργίας. 
Πρέπει να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της 
τεχνικής βοήθειας σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 97
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως 
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής 
συνοχής και της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής.   Θα συμβάλλει σε έναν εδαφικά 
και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένο, 
φιλικό στο περιβάλλον, ανθεκτικό στην 
αλλαγή του κλίματος και καινοτόμο 
γεωργικό τομέα στην Ένωση.

Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιμη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως 
προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής 
συνοχής και της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Θα συμβάλλει σε έναν εδαφικά 
και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένο, 
φιλικό στο περιβάλλον, ανθεκτικό στην 
αλλαγή του κλίματος και καινοτόμο 
γεωργικό και δασοκομικό τομέα στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 98
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ανταγωνιστικότητα της γεωργίας· (1) ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και 
της δασοκομίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι και οι προτεραιότητες της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης συμβάλλουν στην επίτευξη 
της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας.

Τροπολογία 99
Britta Reimers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ανταγωνιστικότητα της γεωργίας· (1) ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και 
της δασοκομίας·

Or. en

Τροπολογία 100
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 
πόρων και δράση για το κλίμα·

(2) βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 
πόρων, συμπεριλαμβανομένων των 
υδάτων, του εδάφους, της 
βιοποικιλότητας, της ενέργειας, μέτρα για 
την αντιμετώπιση της αλλαγής του 
κλίματος και βιώσιμα γεωργικά 
συστήματα, προσαρμοσμένα στις 
συνέπειες της αλλαγής του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 101
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) δίκαιο και αξιοπρεπές βιοτικό 
επίπεδο για τις τοπικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από αγροτικές 
δραστηριότητες·

Or. en
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Τροπολογία 102
Satu Hassi
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενίσχυση των δεσμών μεταξύ γεωργίας
και δασοκομίας και έρευνας και 
καινοτομίας·

β) ενίσχυση των δεσμών μεταξύ βιώσιμων 
πρακτικών στη γεωργία και τη δασοκομία
και στην έρευνα και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 103
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) ενίσχυση και ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών συστημάτων και 
συστημάτων υποστήριξης για νέους 
γεωργούς·

Or. en

Τροπολογία 104
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων 
των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στους 

(2) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων 
των τύπων γεωργίας και δασοκομίας και
ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στους 
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ακόλουθους τομείς: ακόλουθους τομείς:

Or. en

Τροπολογία 105
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καλύτερη ενσωμάτωση των πρωτογενών 
παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων μέσω 
συστημάτων ποιότητας, προώθησης σε 
τοπικές αγορές και βραχειών αλυσίδων 
εφοδιασμού, ομάδων παραγωγών και 
διεπαγγελματικών οργανώσεων·

α) καλύτερη ενσωμάτωση των πρωτογενών 
παραγωγών και των καταναλωτών στην 
αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων 
ποιότητας, προώθησης σε τοπικές αγορές 
και βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, 
ομάδων παραγωγών, ομάδων παραγωγών-
καταναλωτών και διεπαγγελματικών 
οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 106
Satu Hassi
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) αποκατάσταση, διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από την γεωργία και τη 
δασοκομία, με έμφαση στους ακόλουθους 
τομείς:

(4) αποκατάσταση, διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από την γεωργία και τη 
δασοκομία, καθώς και από τα 
αγροοικολογικά και αγροδασοκομικά 
συστήματα, τα οποία επικεντρώνονται
στους ακόλουθους τομείς:

Or. en
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Τροπολογία 107
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) αποκατάσταση, διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από την γεωργία και τη 
δασοκομία, με έμφαση στους ακόλουθους 
τομείς:

(4) αποκατάσταση, διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από την γεωργία και τη 
δασοκομία, καθώς και προώθηση της 
ορθής ζωοτεχνίας, με έμφαση στους 
ακόλουθους τομείς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ορθή ζωοτεχνία περιλαμβάνει τόσο την καλή διαβίωση όσο και την υγεία των ζώων. Είναι 
αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση της καλής διαβίωσης και της υγείας των ζώων στην ΕΕ. 
Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», θα ενισχύσει την παραγωγή τροφίμων στην ΕΕ 
και, με τον τρόπο αυτό, την ανταγωνιστικότητά της. Η ορθή ζωοτεχνία παρέχει επίσης στους 
καταναλωτές προϊόντα που παράγονται με βιώσιμο τρόπο και με αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση των πόρων. Υπάρχει επίσης σχέση ανάμεσα στην υγεία των ζώων και τη 
δημόσια υγεία (ζωονόσοι και μικροβιακή αντοχή).

Τροπολογία 108
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποκατάσταση και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών Natura 2000 και της 
γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, και της 
κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων·

α) αποκατάσταση, διατήρηση και βιώσιμη 
χρήση της βιοποικιλότητας και της 
γενετικής ποικιλότητας εντός της 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών Natura 2000 και της 
γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, και της 
κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων·

Or. en
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Τροπολογία 109
Satu Hassi
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους. γ) βελτίωση της δομής του εδάφους, της 
ανθεκτικότητάς του στη διάβρωση και 
στα ακραία καιρικά φαινόμενα, της 
γονιμότητας και της διαχείρισής του·

Or. en

Τροπολογία 110
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) ορθή ζωοτεχνία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ορθή ζωοτεχνία περιλαμβάνει τόσο την καλή διαβίωση όσο και την υγεία των ζώων. Είναι 
αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση της καλής διαβίωσης και της υγείας των ζώων στην ΕΕ. 
Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», θα ενισχύσει την παραγωγή τροφίμων στην ΕΕ 
και, με τον τρόπο αυτό, την ανταγωνιστικότητά της. Η ορθή ζωοτεχνία παρέχει επίσης στους 
καταναλωτές προϊόντα που παράγονται με βιώσιμο τρόπο και με αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση των πόρων. Υπάρχει επίσης σχέση ανάμεσα στην υγεία των ζώων και τη 
δημόσια υγεία (ζωονόσοι και μικροβιακή αντοχή).

Τροπολογία 111
Satu Hassi
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα 
στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς 
της γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοκομίας, με έμφαση στους ακόλουθους 
τομείς:

(5) προώθηση της χρήσης γεωργικών
πόρων που εξοικονομά ενέργεια και 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους και 
στήριξη της μεταστροφής προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην 
αλλαγή του κλίματος στους τομείς της 
γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοκομίας, με έμφαση στους ακόλουθους 
τομείς:

Or. en

Τροπολογία 112
Satu Hassi
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης 
νερού στη γεωργία·

α) αύξηση της εξοικονόμησης και της
αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη 
γεωργία·

Or. en

Τροπολογία 113
Satu Hassi
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης 
ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της 
μεταποίησης τροφίμων·

β) αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας 
και της αποδοτικότητας της χρήσης 
ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της 
μεταποίησης τροφίμων·
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Or. en

Τροπολογία 114
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διευκόλυνση της προμήθειας και χρήσης 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, 
υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων 
και λοιπών πρώτων υλών εκτός των 
τροφίμων για τους σκοπούς της βιο-
οικονομίας·

γ) διευκόλυνση της τοπικής προμήθειας 
και χρήσης ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, 
υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών 
εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της 
βιο-οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 115
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διευκόλυνση της προμήθειας και χρήσης 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, 
υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων 
και λοιπών πρώτων υλών εκτός των 
τροφίμων για τους σκοπούς της βιο-
οικονομίας·

γ) διευκόλυνση της παραγωγής, 
προμήθειας και χρήσης ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας, υποπροϊόντων, 
αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών 
πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους 
σκοπούς της βιο-οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 116
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) βελτίωση της κλιματικής ισορροπίας 
και μείωση της όχλησης λόγω οσμών 
μέσω προσεγγίσεων που διασφαλίζουν ότι 
δεν εφαρμόζεται ακατέργαστη κοπριά·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή κοπριάς που δεν έχει υποστεί ζύμωση επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τους κατοίκους. 
Στόχος της πρότασης είναι να αυξηθεί η αποδοχή της γεωργίας από τους πολίτες. Μέσω της 
χρήσης κοπριάς σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου μειώνεται σημαντικά η όχληση λόγω οσμών 
και βελτιώνεται σαφώς η κλιματική ισορροπία.

Τροπολογία 117
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της 
δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

α) διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της 
δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων, 
της ανάπτυξης εκείνων που ήδη 
υπάρχουν και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας·

Or. fi

Τροπολογία 118
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι προτεραιότητες θα συμβάλλουν 
στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για 
την καινοτομία, το περιβάλλον και τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
την προσαρμογή.

Όλες οι προτεραιότητες θα συμβάλλουν 
στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για 
την καινοτομία, το περιβάλλον και τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
την προσαρμογή, με παράλληλη 
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διασφάλιση υψηλού επιπέδου καλής 
διαβίωσης των ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης, η ΕΕ λαμβάνει πλήρως υπόψη της την καλή διαβίωση 
των ζώων κατά την έγκριση πολιτικών στον τομέα της γεωργίας· η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει 
ότι οι καινοτόμες τεχνικές και μέθοδοι παραγωγής, οι οποίες μετριάζουν τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου δεν έχουν επιπτώσεις στην καλή διαβίωση των ζώων που χρησιμοποιούνται 
για παραγωγή.

Τροπολογία 119
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ και των μέτρων 
που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων.

1. Πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ της 
στήριξης από το ΕΓΤΑΑ και των μέτρων 
που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων ή από 
άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 120
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη με περιφερειακά 
προγράμματα μπορούν επίσης να 
υποβάλλουν προς έγκριση ένα εθνικό 
πλαίσιο που περιλαμβάνει κοινά στοιχεία 
των εν λόγω προγραμμάτων χωρίς 
ξεχωριστές πιστώσεις από τον 

3. Τα κράτη μέλη με περιφερειακά 
προγράμματα οφείλουν επίσης να 
υποβάλλουν προς έγκριση ένα εθνικό 
πλαίσιο που περιλαμβάνει κοινά στοιχεία 
των εν λόγω προγραμμάτων χωρίς 
ξεχωριστές πιστώσεις από τον 
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προϋπολογισμό. προϋπολογισμό.

Or. it

Τροπολογία 121
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ανάλυση της κατάστασης από την 
άποψη των πλεονεκτημάτων, των
αδυναμιών, των ευκαιριών και των 
απειλών (εφεξής «ΠΑΕΑ») και 
προσδιορισμό των αναγκών που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν στη γεωγραφική περιοχή 
που καλύπτεται από το πρόγραμμα και, 
κατά περίπτωση, από τα θεματικά 
υποπρογράμματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 8.

β) ανάλυση της κατάστασης από την 
άποψη των πλεονεκτημάτων, των 
αδυναμιών, των ευκαιριών και των 
απειλών (εφεξής «ΠΑΕΑ») και 
προσδιορισμό των αναγκών που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν στη γεωγραφική περιοχή 
που καλύπτεται από το πρόγραμμα και, 
κατά περίπτωση, από τα θεματικά 
υποπρογράμματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 8. Η ανάλυση των ΠΑΕΑ αφορά 
παράλληλα τη βιωσιμότητα της 
εκμετάλλευσης και τη δυνατότητα 
χρήσης οικολογικών γεωργικών 
πρακτικών εντός της εκμετάλλευσης.

Or. fr

Τροπολογία 122
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανάλυση πρέπει να διαρθρώνεται γύρω 
από τις προτεραιότητες της Ένωσης για 
την αγροτική ανάπτυξη. Οι ειδικές ανάγκες 
όσον αφορά το περιβάλλον, τον μετριασμό 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή, καθώς και την καινοτομία, 
εκτιμώνται στο πλαίσιο των 

Η ανάλυση πρέπει να διαρθρώνεται γύρω 
από τις προτεραιότητες της Ένωσης για 
την αγροτική ανάπτυξη. Οι ειδικές ανάγκες 
όσον αφορά το περιβάλλον, τη 
βιοποικιλότητα και τα άγρια είδη, τη 
διαχείριση των υδάτων και του εδάφους, 
τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος 
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προτεραιοτήτων της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη, με σκοπό τον 
προσδιορισμό των σχετικών απαντήσεων 
στους δύο αυτούς τομείς σε επίπεδο 
εκάστης προτεραιότητας·

και την προσαρμογή, καθώς και την 
καινοτομία, εκτιμώνται στο πλαίσιο των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη, με σκοπό τον 
προσδιορισμό των σχετικών απαντήσεων 
στους δύο αυτούς τομείς σε επίπεδο 
εκάστης προτεραιότητας·

Or. en

Τροπολογία 123
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο γ – εδάφιο 2 – στοιχείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα η 
κατάλληλη προσέγγιση όσον αφορά την 
καινοτομία, το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
αναγκών των περιοχών Natura 2000, και 
τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος 
και την προσαρμογή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124
Britta Reimers, Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) πληροφορίες για τη 
συμπληρωματικότητα με μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα άλλα κοινά μέσα 
της γεωργικής πολιτικής, μέσω της 
πολιτικής συνοχής ή από το ΕΤΘΑ·

ιγ) πληροφορίες για τη 
συμπληρωματικότητα με μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα άλλα κοινά μέσα 
της γεωργικής πολιτικής, μέσω της 
πολιτικής συνοχής ή από το ΕΤΘΑ, και 
εφαρμογή των χρηματοδοτικών 
μηχανισμών που αναφέρονται στον τίτλο 
IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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[ΚΣΠ/2012]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Γίνεται αναφορά στον κανονισμό ΚΣΠ, ο τίτλος IV του οποίου παρουσιάζει διάφορα είδη 
χρηματοδοτικών μηχανισμών. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αγροτική ανάπτυξη (π.χ. ανανεώσιμα κεφάλαια), γίνεται 
αναφορά στον τίτλο IV.

Τροπολογία 125
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχεία ιστ α - ιστ γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ α) το ελάχιστο μέγεθος των δασικών 
εκμεταλλεύσεων για τις οποίες η στήριξη 
εξαρτάται από την υποβολή σχεδίου 
δασικής διαχείρισης ή ισοδύναμου μέσου 
και τα επιλεγμένα μέτρα βιοποικιλότητας 
που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο 
σχέδιο δασικής διαχείρισης·
ιστ β) τον καθορισμό ζωνών και ειδών 
εδαφών που μπορούν να δασωθούν 
προκειμένου να αποφευχθούν επιπτώσεις 
στη βιοποικιλότητα, το περιβάλλον ή τους 
λειμώνες·
ιστ γ) πρότυπο ορθών δασικών 
πρακτικών που θα αποτελέσει τη βάση 
της στήριξης των μέτρων για τη 
δασοκομία στο πλαίσιο του κανονισμού 
αγροτικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 126
Britta Reimers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει 
βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για 
διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει 
βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για 
διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
δασών και επισκέψεις σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 127
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να βοηθήσει τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ στις 
αγροτικές περιοχές να επωφεληθούν από 
τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
τη βελτίωση των οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της 
εκμετάλλευσης, της επιχείρησης ή/και της 
επένδυσής τους αλλά και της φιλικότητας 
και ανθεκτικότητάς της ως προς το κλίμα·

α) να βοηθήσει τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ στις 
αγροτικές περιοχές να επωφεληθούν από 
τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
τη βελτίωση των οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της 
εκμετάλλευσης, της επιχείρησης ή/και της 
επένδυσής τους αλλά και της φιλικότητας, 
της καλής διαβίωσης των ζώων και της
ανθεκτικότητάς της ως προς το κλίμα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συμφωνία με τη νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015, η 
οποία προβλέπει αυξημένες συνέργειες με την ΚΓΠ, η καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να 
λαμβάνεται πλήρως υπόψη σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και ως αναπόσπαστο 
τμήμα της βιώσιμης γεωργίας.

Τροπολογία 128
Britta Reimers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να βοηθήσει τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ στις 
αγροτικές περιοχές να επωφεληθούν από 
τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
τη βελτίωση των οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της 
εκμετάλλευσης, της επιχείρησης ή/και της 
επένδυσής τους αλλά και της φιλικότητας 
και ανθεκτικότητάς της ως προς το κλίμα·

α) να βοηθήσει τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ στις 
αγροτικές περιοχές να επωφεληθούν από 
τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
τη βελτίωση των οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της 
εκμετάλλευσης, της επιχείρησης ή/και της 
επένδυσής τους αλλά και της φιλικότητας 
και ανθεκτικότητάς της ως προς το κλίμα, 
και να βοηθήσει τους γεωργούς κατά την 
επεξεργασία και την εμπορία της 
παραγωγής τους·

Or. en

Τροπολογία 129
Satu Hassi
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να προωθήσει την επιμόρφωση των 
συμβούλων.

γ) να προωθήσει την επιμόρφωση των 
συμβούλων με συγκεκριμένο στόχο την 
προώθηση προηγμένων βιώσιμων 
γεωργικών συστημάτων, όπως η 
βιολογική γεωργία.

Or. en

Τροπολογία 130
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρχές ή οι φορείς που επιλέγονται για 
την παροχή συμβουλών διαθέτουν τους 
κατάλληλους πόρους υπό μορφή τακτικά 
εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου 
προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία 
και αξιοπιστία όσον αφορά τα πεδία στα 
οποία παρέχουν συμβουλές. Οι δικαιούχοι 
επιλέγονται μέσω προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων. Η διαδικασία επιλογής είναι 
αντικειμενική και ανοικτή στο κοινό 
καθώς και σε ιδιωτικούς φορείς.

Οι αρχές ή οι φορείς που επιλέγονται για 
την παροχή συμβουλών διαθέτουν τους 
κατάλληλους πόρους υπό μορφή τακτικά 
εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου 
προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία 
και αξιοπιστία όσον αφορά τα πεδία στα 
οποία παρέχουν συμβουλές. Οι δικαιούχοι 
επιλέγονται μέσω προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων. Η διαδικασία επιλογής είναι 
αντικειμενική και ανοικτή στο κοινό 
καθώς και σε συνεταιριστικούς και
ιδιωτικούς φορείς.

Or. en

Τροπολογία 131
Satu Hassi
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως αυτές ορίζονται από 
τα κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο 
καθεστώς για τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων που αναφέρονται στον 
τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012· ή

δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας και των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως αυτές ορίζονται από 
τα κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο 
καθεστώς για τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων που αναφέρονται στον 
τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012· ή

Or. en

Τροπολογία 132
Britta Reimers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου καλύπτει κάθε νέα συμμετοχή των
γεωργών σε:

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου καλύπτει κάθε νέα συμμετοχή 
μεμονωμένων γεωργών και ομάδων ή 
οργανώσεων παραγωγών σε:

Or. en

Τροπολογία 133
Satu Hassi
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο β – στοιχείο i – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- μικρών και τοπικών αλυσίδων 
εφοδιασμού τροφίμων, ή

Or. en

Τροπολογία 134
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης 
γεωργικών προϊόντων τα οποία 
αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη 
εφόσον τηρούν τις κατευθυντήριες 
γραμμές περί βέλτιστης πρακτικής της 
Ένωσης για τη λειτουργία των 
εθελοντικών συστημάτων πιστοποίησης 
για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.

γ) εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης 
γεωργικών προϊόντων τα οποία 
αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη 
εφόσον τηρούν τις κατευθυντήριες 
γραμμές περί βέλτιστης πρακτικής της 
Ένωσης για τη λειτουργία των 
εθελοντικών συστημάτων πιστοποίησης 
για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, με 
εξαίρεση συστήματα που πιστοποιούν 
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συμμόρφωση μόνο προς βασικές νομικές 
απαιτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αποδεκτή η παροχή κρατικών κεφαλαίων προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση του 
νόμου. Οι επιδοτήσεις αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να παρέχονται μόνο για την παραγωγή 
δημοσίων αγαθών, τα οποία παράγονται χάρη στην τήρηση σημαντικά υψηλότερων 
περιβαλλοντικών προτύπων ή προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων, για παράδειγμα.

Τροπολογία 135
Satu Hassi
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αφορούν υποδομές που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη και την προσαρμογή της 
γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε γεωργική και δασική γη, τον 
αναδασμό και τη βελτίωση, τον ενεργειακό 
εφοδιασμό και τη διαχείριση των υδάτων· 
ή

γ) αφορούν φιλικές προς το περιβάλλον 
υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη 
και την προσαρμογή της γεωργίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
γεωργική και δασική γη, τον αναδασμό και 
τη βελτίωση, την εξοικονόμηση ενέργειας 
και τον ενεργειακό εφοδιασμό και τη 
διαχείριση των υδάτων· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 29 του εισηγητή.

Τροπολογία 136
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ και στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) είναι μη παραγωγικές επενδύσεις που 
συνδέονται με την επίτευξη των 
γεωργοδασοπεριβαλλοντικών 
υποχρεώσεων, την κατάσταση διατήρησης 
της βιοποικιλότητας των ειδών και των 
ενδιαιτημάτων καθώς και την ενίσχυση 
της αξίας ως δημόσιου αγαθού ενός τόπου 
που υπάγεται στο Natura 2000 ή άλλης 
περιοχής μεγάλης φυσικής αξίας που 
καθορίζεται στο πρόγραμμα.

δ) είναι μη παραγωγικές επενδύσεις που 
συνδέονται με την επίτευξη των 
γεωργοδασοπεριβαλλοντικών 
υποχρεώσεων, την κατάσταση διατήρησης 
της βιοποικιλότητας των ειδών και των 
ενδιαιτημάτων, την ενίσχυση της αξίας ως 
δημόσιου αγαθού ενός τόπου που υπάγεται 
στο Natura 2000 ή άλλης περιοχής μεγάλης 
φυσικής αξίας που καθορίζεται στο 
πρόγραμμα, καθώς και δεσμεύσεις που 
σχετίζονται με την εφαρμογή των 
οδηγιών 2009/147/ΕΚ, 92/42/ΕΟΚ και 
2000/60/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων 
αρχικών ερευνών και μελετών 
σκοπιμότητας·
δ α) είναι μη παραγωγικές επενδύσεις που 
απαιτείται να συμμορφώνονται προς 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που συνδέονται 
με τις προαναφερθείσες οδηγίες.

Or. en

Τροπολογία 137
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) πρέπει να παρέχεται σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Σε περίπτωση 
επενδύσεων για τη στήριξη της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, είναι επιλέξιμες μόνο οι 
εκμεταλλεύσεις που δεν υπερβαίνουν ένα 
ορισμένο μέγεθος το οποίο καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, με 
βάση την ανάλυση ΠΑΕΑ που διεξάγεται 
σε σχέση με την προτεραιότητα της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη 
«ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων 

διαγράφεται
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των τύπων της γεωργίας και ενίσχυση της 
βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων».

Or. en

Τροπολογία 138
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
Αποκατάσταση του γεωργικού 

παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από 
φυσικές καταστροφές και ανάληψη
κατάλληλων προληπτικών δράσεων

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος 
μέτρου καλύπτει:
α) τις επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις 
που αποσκοπούν στη μείωση των 
συνεπειών πιθανών φυσικών 
καταστροφών και καταστροφικών 
συμβάντων·
β) τις επενδύσεις για την αποκατάσταση 
της γεωργικής γης και του παραγωγικού 
δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
συμβάντα.
2. Η στήριξη παρέχεται σε γεωργούς ή 
ομάδες γεωργών. Η στήριξη μπορεί 
επίσης να χορηγείται σε δημόσιους 
φορείς, όταν επιτυγχάνεται σύνδεση 
μεταξύ των επενδύσεων που 
πραγματοποιούνται από τους εν λόγω 
φορείς και του γεωργικού παραγωγικού 
δυναμικού.
Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε 
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φυσική καταστροφή και ότι η εν λόγω 
καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα 
έχει προκαλέσει την καταστροφή 
τουλάχιστον του 30 % του σχετικού 
γεωργικού δυναμικού.
4. Δεν παρέχεται στήριξη βάσει του εν 
λόγω μέτρου για απώλεια εισοδήματος 
που οφείλεται σε φυσική καταστροφή ή 
καταστροφικό συμβάν.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτού του 
μέτρου και άλλων εθνικών ή ενωσιακών 
μέσων στήριξης ή καθεστώτων ιδιωτικής 
ασφάλισης.
5. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) περιορίζεται στο ανώτατο 
ποσοστό στήριξης που προβλέπεται στο 
παράρτημα I. Το εν λόγω ανώτατο 
ποσοστό δεν ισχύει για συλλογικά έργα 
στα οποία συμμετέχουν περισσότεροι του 
ενός δικαιούχοι.
6. Η Επιτροπή έχει εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 90 σχετικά με τον ορισμό των 
επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέτρο αυτό δεν συνάδει με τους στόχους του προγράμματος και αποτελεί σαφώς μέτρο 
ενίσχυσης του εισοδήματος. Επιπλέον, τα θέματα ασφάλισης θα πρέπει να διευθετούνται από 
την αγορά και όχι με τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. Ως εκ τούτου, ανήκει μάλλον 
στον πυλώνα 1 και όχι στον πυλώνα 2.

Τροπολογία 139
Satu Hassi
Åsa Westlund
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να αρχίσει 
εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της 
απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης.

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου
συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης των 
επιπτώσεων για βελτιωμένες 
περιβαλλοντικές επιδόσεις. Η υλοποίηση 
του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να 
αρχίσει εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία της απόφασης χορήγησης της 
ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 140
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αφορά μόνο υποδομή μικρής 
κλίμακας, όπως ορίζεται από κάθε κράτος 
μέλος στο πρόγραμμα. Ωστόσο, τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
μπορούν να προβλέπουν ειδικές 
παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανόνα για 
επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα και σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτή την 
περίπτωση, προβλέπονται σαφή κριτήρια 
που διασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα με τη στήριξη που 
παρέχεται στο πλαίσιο άλλων μέσων της 
Ένωσης.

2. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αφορά υποδομή μικρής κλίμακας, 
όπως ορίζεται από κάθε κράτος μέλος στο 
πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, 
προβλέπονται σαφή κριτήρια που 
διασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα με 
τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο 
άλλων μέσων της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 141
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη δάσωση και τη δημιουργία δασικών 
εκτάσεων·

α) τη δάσωση και τη δημιουργία δασικών 
εκτάσεων σύμφωνα με τη σχετική 
βιοκλιματική ζώνη·

Or. en

Τροπολογία 142
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη δημιουργία γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων·

β) τη δημιουργία γεωργοδασοκομικών και 
δασολιβαδικών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 143
Gaston Franco, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εξοπλισμούς για την πρόληψη των 
δασικών πυρκαγιών στις δασικές 
περιοχές που ταξινομούνται ως ζώνες 
μέσου ή υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς· η 
προβλεπόμενη στήριξη χορηγείται 
σύμφωνα με το άρθρο 25. Προκειμένου 
να λαμβάνουν την προβλεπόμενη στήριξη, 
τα κράτη μέλη οφείλουν να 
συγχρηματοδοτούν τους εξοπλισμούς 
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πρόληψης στις εν λόγω ζώνες, με σκοπό 
την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών· 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πυρκαγιές εκδηλώνονται συνήθως στις ίδιες δασικές ζώνες, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει 
τεθεί σε εφαρμογή κάποια στρατηγική πρόληψης. Δεν είναι λογικό να χορηγούνται 
επανειλημμένως κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες περιοχές. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να γίνει 
διαχωρισμός μεταξύ της αποκατάστασης, η οποία έπεται της πυρκαγιάς, και της πρόληψης, 
θέτοντας την τελευταία ως προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση για τη χωροταξική 
διευθέτηση των δασών στις ζώνες μέσου ή υψηλού κινδύνου, όπως καθορίζονται σε κάθε 
κράτος μέλος, καθώς και για κάθε συμφωνία χρηματοδότησης.

Τροπολογία 144
Gaston Franco, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την πρόληψη και την αποκατάσταση 
των ζημιών στα δάση από δασικές 
πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων και 
των κρουσμάτων ασθενειών, των 
καταστροφικών συμβάντων και των 
απειλών κατά του κλίματος·

γ) την αποκατάσταση των ζημιών στα 
δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές 
καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των 
παρασίτων και των κρουσμάτων 
ασθενειών, των καταστροφικών 
συμβάντων και των απειλών κατά του 
κλίματος·

Or. fr

Τροπολογία 145
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι περιορισμοί στην ιδιοκτησία των δασών 
που προβλέπονται στα άρθρα 36 έως 40
δεν ισχύουν για τα τροπικά ή υποτροπικά 

Οι περιορισμοί στην ιδιοκτησία των δασών 
που προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 27
δεν ισχύουν για τα τροπικά ή υποτροπικά 
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δάση και τις δασικές εκτάσεις στο έδαφος 
των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων 
Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου και 
των γαλλικών υπερπόντιων 
διαμερισμάτων.

δάση και τις δασικές εκτάσεις στο έδαφος 
των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων 
Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου και 
των γαλλικών υπερπόντιων 
διαμερισμάτων. Περιορισμοί σχετικά με 
την ιδιοκτησία που προβλέπονται στα 
άρθρα 23 έως 27 δεν ισχύουν για στήριξη 
για περιβαλλοντικούς λόγους, όπως η 
προστασία από τη διάβρωση ή η 
επέκταση των δασικών πόρων, που 
συμβάλλουν στον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 146
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν 
ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο 
πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την 
υποβολή προγράμματος διαχείρισης των 
δασών ή ισοδύναμου μέσου, σύμφωνα με 
την αειφόρο διαχείριση των δασών όπως 
ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για 
την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
το 1993 (εφεξής «αειφόρος διαχείριση 
δασών»).

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν 
ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο 
πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την 
αειφόρο διαχείριση των δασών όπως 
ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για 
την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
το 1993 (εφεξής «αειφόρος διαχείριση 
δασών»).

Or. en

Τροπολογία 147
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν 
ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο 
πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την 
υποβολή προγράμματος διαχείρισης των 
δασών ή ισοδύναμου μέσου, σύμφωνα με 
την αειφόρο διαχείριση των δασών όπως 
ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για 
την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
το 1993[34] (εφεξής «αειφόρος διαχείριση 
δασών»).

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν 
ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο 
πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την 
υποβολή προγράμματος διαχείρισης των 
δασών ή ισοδύναμου μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη 
βιοποικιλότητα και σύμφωνα με την 
αειφόρο διαχείριση των δασών όπως 
ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για 
την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
το 1993[34] (εφεξής «αειφόρος διαχείριση 
δασών»).

Or. en

Τροπολογία 148
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η στήριξη των μέτρων για τη 
δασοκομία βασίζεται σε ένα πρότυπο 
ορθών δασικών πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 149
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
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δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο 
δέκα ετών.

δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο 
15 ετών.

Or. en

Τροπολογία 150
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει 
το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια 
πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και 
όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο 
δέκα ετών.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε
ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε δήμους 
και σε ενώσεις τους, καθώς και σε άλλους 
διαχειριστές γης, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση 
ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών 
συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων της 
πρόωρων και όψιμων καθαρισμών, για 
μέγιστη περίοδο δέκα ετών.

Or. en

Τροπολογία 151
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες 
της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες 

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες 
της περιοχής, πληρούν τις ελάχιστες 
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περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Δεν 
χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης, 
χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων 
ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή 
ενέργειας. Σε περιοχές όπου η δάσωση 
καθίσταται δύσκολη λόγω δυσχερών 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, η στήριξη 
μπορεί να παρέχεται για φύτευση άλλων 
πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες.

περιβαλλοντικές απαιτήσεις και είναι 
συνεπή προς τη σχετική βιοκλιματική 
ζώνη. Δεν χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης, 
χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων 
ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή 
ενέργειας. Σε περιοχές όπου η δάσωση 
καθίσταται δύσκολη λόγω δυσχερών 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, η στήριξη 
μπορεί να παρέχεται για φύτευση άλλων 
πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 152
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 όσον αφορά τον καθορισμό 
των ελάχιστων περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 90 όσον αφορά τον καθορισμό 
των ελάχιστων περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2. Οι ελάχιστες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις ακολουθούν 
την τυπολογία του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος, καλύπτοντας 
όλα τα διαφορετικά είδη των ευρωπαϊκών 
δασών.

Or. en

Τροπολογία 153
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθιέρωση γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων

Καθιέρωση γεωργοδασοκομικών και 
δασολιβαδικών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 154
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα 
οποία φύονται δέντρα σε συνδυασμό με 
εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση.   Ο 
μέγιστος αριθμός δένδρων που πρέπει να 
φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα 
δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 
της γεωργικής χρήσης της γης.

2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα 
οποία φύονται δέντρα σε συνδυασμό με 
γεωργία στην ίδια έκταση. Ο μέγιστος 
αριθμός δένδρων που πρέπει να 
φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα 
δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης 
της γεωργικής χρήσης της γης.

Or. en

Τροπολογία 155
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε 
δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων

Πρόληψη των κινδύνων δασικής 
πυρκαγιάς

Or. fr
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Τροπολογία 156
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε 
ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους 
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, δήμους, 
κρατικά δάση και ενώσεις τους, και 
καλύπτει τις δαπάνες για:

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β α) χορηγείται σε 
ιδιώτες και δημόσιους ιδιοκτήτες δασικών 
εκτάσεων και/ή ενώσεις τους, και καλύπτει 
τις δαπάνες για:

Or. fr

Τροπολογία 157
Gaston Franco, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη δημιουργία προστατευτικών 
υποδομών. Για αντιπυρικές ζώνες η 
στήριξη μπορεί να καλύπτει επίσης τις 
ενισχύσεις που συμβάλλουν στο κόστος 
συντήρησης. Δεν παρέχεται στήριξη για 
γεωργικές δραστηριότητες σε περιοχές στις 
οποίες έχουν αναληφθεί 
γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις·

α) τη δημιουργία εξοπλισμών πρόληψης 
(αυλάκια, σημεία ύδρευσης, τάφροι, 
αντιπυρικά διαφράγματα) οι οποίοι θα 
σχηματίζουν ένα δίκτυο εντός της 
δασικής έκτασης σύμφωνα με τα σχέδια 
πρόληψης δασικών πυρκαγιών που έχουν 
καταρτιστεί σε τοπικό ή περιφερειακό 
επίπεδο. Δεν παρέχεται στήριξη για 
γεωργικές δραστηριότητες συγκεκριμένα 
σε περιοχές στις οποίες έχουν αναληφθεί 
γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 158
Gaston Franco
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τοπικές δραστηριότητες πρόληψης 
μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων 
φυσικών καταστροφών·

β) τοπικές δραστηριότητες πρόληψης 
μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων 
φυσικών καταστροφών· παρέχεται 
στήριξη μόνο για τις δραστηριότητες που 
είναι συμβατές με τα σχέδια πρόληψης 
δασικών πυρκαγιών που έχουν 
καταρτιστεί σε τοπικό ή περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 159
Gaston Franco, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχεία γ και δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την καθιέρωση και βελτίωση 
εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού 
εξοπλισμού για την παρακολούθηση 
δασικών πυρκαγιών, παρασίτων και 
ασθενειών·

γ) την καθιέρωση και βελτίωση 
εγκαταστάσεων για την πρόβλεψη και την 
παρακολούθηση κινδύνων δασικής 
πυρκαγιάς, παρασίτων και ασθενειών 
καθώς και επικοινωνιακού εξοπλισμού στο 
δασικό περιβάλλον.

δ) την αποκατάσταση του δασικού 
δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές και 
άλλες φυσικές καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων, 
των ασθενειών, καθώς και των 
καταστροφικών συμβάντων και 
συμβάντων που σχετίζονται με την 
αλλαγή του κλίματος.

Or. fr
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Τροπολογία 160
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιλέξιμες δράσεις είναι σύμφωνες με 
το πρόγραμμα προστασίας των δασών που 
καταρτίζεται από τα κράτη μέλη. Για 
εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα 
ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η 
στήριξη εξαρτάται από την υποβολή 
προγράμματος διαχείρισης δασών στο 
οποίο διατυπώνονται λεπτομερώς οι 
προληπτικοί στόχοι.

Οι επιλέξιμες δράσεις είναι σύμφωνες με 
το πρόγραμμα προστασίας των δασών που 
καταρτίζεται από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 161
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δασικές περιοχές που ταξινομούνται ως 
μέσου έως υψηλού κινδύνου δασικής 
πυρκαγιάς, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
προστασίας των δασών που καταρτίζουν 
τα κράτη μέλη είναι επιλέξιμες για στήριξη 
σχετική με την πρόληψη δασικών 
πυρκαγιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 
στοιχείο β α), οι δασικές περιοχές που 
ταξινομούνται ως μέσου έως υψηλού 
κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα προστασίας των δασών που 
καταρτίζουν τα κράτη μέλη είναι 
επιλέξιμες για στήριξη σχετική με την 
πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Η στήριξη 
που προβλέπεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) παρέχεται μόνο 
εφόσον έχει προηγηθεί η παροχή της 
στήριξης που προβλέπεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 1 στοιχείο β α).

Or. fr
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Τροπολογία 162
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε 
φυσική καταστροφή, και ότι η εν λόγω 
καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής 
ασθένειας ή παρασίτων έχουν προκαλέσει 
καταστροφή τουλάχιστον του 30 % του 
σχετικού δασικού δυναμικού. Το ποσοστό 
αυτό καθορίζεται με βάση είτε το μέσο 
υφιστάμενο δασικό δυναμικό κατά την 
τριετία ακριβώς πριν από την 
καταστροφή ή τον μέσο όρο της 
πενταετίας ακριβώς πριν από την 
καταστροφή, αφού αφαιρεθούν η 
υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τρίτη παράγραφος μεταφέρεται στο άρθρο 26.

Τροπολογία 163
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε 
φυσική καταστροφή, και ότι η εν λόγω 

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε 
φυσική καταστροφή, και ότι η εν λόγω 
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καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής 
ασθένειας ή παρασίτων έχουν προκαλέσει 
καταστροφή τουλάχιστον του 30 % του 
σχετικού δασικού δυναμικού. Το ποσοστό 
αυτό καθορίζεται με βάση είτε το μέσο 
υφιστάμενο δασικό δυναμικό κατά την 
τριετία ακριβώς πριν από την καταστροφή 
ή τον μέσο όρο της πενταετίας ακριβώς 
πριν από την καταστροφή, αφού 
αφαιρεθούν η υψηλότερη και η 
χαμηλότερη τιμή.

καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής 
ασθένειας ή παρασίτων έχουν προκαλέσει 
καταστροφή τουλάχιστον του 20% του 
σχετικού δασικού δυναμικού. Το ποσοστό 
αυτό καθορίζεται με βάση είτε το μέσο 
υφιστάμενο δασικό δυναμικό κατά την 
τριετία ακριβώς πριν από την καταστροφή 
ή τον μέσο όρο της πενταετίας ακριβώς 
πριν από την καταστροφή, αφού 
αφαιρεθούν η υψηλότερη και η 
χαμηλότερη τιμή.

Or. en

Τροπολογία 164
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δεν παρέχεται στήριξη βάσει αυτού του 
μέτρου για απώλεια εισοδήματος που 
είναι αποτέλεσμα φυσικής καταστροφής.

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτού του 
μέτρου και άλλων εθνικών ή ενωσιακών 
μέσων στήριξης ή καθεστώτων ιδιωτικής 
ασφάλισης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τέταρτη παράγραφος μεταφέρεται στο άρθρο 26.

Τροπολογία 165
Gaston Franco, Κρίτων Αρσένης
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επενδύσεις για τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής 
αξίας των δασικών οικοσυστημάτων

Αποκατάσταση των ζημιών που έχουν 
προκληθεί στα δάση από δασικές 
πυρκαγιές και καταστροφές, και 
επενδύσεις που αποσκοπούν στη
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
περιβαλλοντικής αξίας των δασικών 
οικοσυστημάτων

Or. fr

Τροπολογία 166
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε ημικρατικούς φορείς, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους. Όσον αφορά 
τα δημόσια δάση, η στήριξη μπορεί 
επίσης να χορηγείται σε φορείς που 
διαχειρίζονται τα εν λόγω δάση, οι οποίοι 
δεν εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) 
χορηγείται σε ιδιώτες και δημόσιους
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων βάσει των 
προϋποθέσεων που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο. 

Or. fr

Τροπολογία 167
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού 
δικαίου και σε ημικρατικούς φορείς, σε 
δήμους και σε ενώσεις τους. Όσον αφορά 
τα δημόσια δάση, η στήριξη μπορεί 
επίσης να χορηγείται σε φορείς που 
διαχειρίζονται τα εν λόγω δάση, οι οποίοι 
δεν εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε 
ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, σε δήμους, 
σε κρατικά δάση και σε ενώσεις τους. Η
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
φορείς που διαχειρίζονται τα κρατικά
δάση.

Or. en

Τροπολογία 168
Gaston Franco, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επενδύσεις αποσκοπούν κατά κύριο 
λόγο στην τήρηση των δεσμεύσεων που 
έχουν αναληφθεί για περιβαλλοντικούς 
σκοπούς ή για την παροχή υπηρεσιών 
οικοσυστήματος ή/και δεσμεύσεων που 
αυξάνουν την αξία των δασών και των 
δασικών εκτάσεων ως δημόσιου αγαθού 
στην εν λόγω περιοχή, ή βελτιώνουν το 
δυναμικό των οικοσυστημάτων για 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος χωρίς 
να αποκλείονται τα μακροπρόθεσμα 
οικονομικά οφέλη.

2. Οι επενδύσεις αποσκοπούν κατά κύριο 
λόγο:

α) στην αποκατάσταση του δασικού 
δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές και 
άλλες φυσικές καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων, 
των ασθενειών, καθώς και των 
καταστροφικών συμβάντων και 
συμβάντων που σχετίζονται με την 
αλλαγή του κλίματος.
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β) στην τήρηση των δεσμεύσεων που 
έχουν αναληφθεί για περιβαλλοντικούς 
σκοπούς ή για την παροχή υπηρεσιών 
οικοσυστήματος ή/και δεσμεύσεων που 
αυξάνουν την αξία των δασών και των 
δασικών εκτάσεων ως δημόσιου αγαθού 
στην εν λόγω περιοχή, ή βελτιώνουν το 
δυναμικό των οικοσυστημάτων για 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος χωρίς 
να αποκλείονται τα μακροπρόθεσμα 
οικονομικά οφέλη.

Or. fr

Τροπολογία 169
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 2 
στοιχείο α) υπόκειται στην επίσημη 
αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε 
φυσική καταστροφή, και ότι η εν λόγω 
καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής 
ασθένειας ή παρασίτων έχουν προκαλέσει 
καταστροφή τουλάχιστον του 30 % του 
σχετικού δασικού δυναμικού. Το ποσοστό 
αυτό καθορίζεται με βάση είτε το μέσο 
υφιστάμενο δασικό δυναμικό κατά την 
τριετία ακριβώς πριν από την 
καταστροφή ή τον μέσο όρο της 
πενταετίας ακριβώς πριν από την 
καταστροφή, αφού αφαιρεθούν η 
υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

Or. fr
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Τροπολογία 170
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Δεν χορηγείται στήριξη βάσει της 
παραγράφου 2 στοιχείο α) σχετικά με την 
απώλεια εισοδήματος που είναι 
αποτέλεσμα φυσικής καταστροφής. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτού του 
μέτρου και άλλων εθνικών ή ενωσιακών 
μέσων στήριξης ή καθεστώτων ιδιωτικής 
ασφάλισης.

Or. fr

Τροπολογία 171
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε δήμους και 
σε ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για 
επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού 
δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση 
και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη 
αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο 
έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των 
Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η 
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε 
ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε δήμους και 
σε ενώσεις τους, σε δασικούς εργάτες και 
σε ενώσεις τους και σε ΜΜΕ για 
επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού 
δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση 
και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη 
αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο 
έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των 
Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η 
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.
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Or. en

Τροπολογία 172
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προσαρμογή της παραγωγής και των 
αποδόσεων των παραγωγών που είναι μέλη 
αυτών των ομάδων στις απαιτήσεις της 
αγοράς·

α) την προσαρμογή της παραγωγής και των 
αποδόσεων των παραγωγών που είναι μέλη 
αυτών των ομάδων στις απαιτήσεις της 
αγοράς με παράλληλη προώθηση των 
τοπικών και φιλικών προς το περιβάλλον 
καλλιεργούμενων ποικιλιών με βάση τις 
ιδιαιτερότητες της περιοχής·

Or. en

Τροπολογία 173
Satu Hassi
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα χορηγούνται σε 
γεωργούς, ομάδες γεωργών ή άλλους 
διαχειριστές γης που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται σε μία ή περισσότερες 
δεσμεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα σε γεωργική γη. Εφόσον 
αυτό δικαιολογείται δεόντως για την 
επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, οι 
ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα μπορούν να χορηγούνται και 
σε άλλους διαχειριστές γης ή ομάδες 

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα χορηγούνται σε 
γεωργούς, ομάδες γεωργών ή άλλους 
διαχειριστές γης που εφαρμόζουν 
πρακτικές καλλιέργειας και μέσα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία 
ανταποκρίνονται με ολοκληρωμένο τρόπο 
στις γεωργοπεριβαλλοντικές προκλήσεις. 
Δίδεται προτεραιότητα στη μετάβαση 
στη βιολογική γεωργία και σε άλλα 
συστήματα γεωργοοικολογικής 
παραγωγής. Τα καθεστώτα για το κλίμα 
έχουν ως στόχο τη βελτίωση της 
απόδοσης όσον αφορά τη μείωση των 
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άλλων διαχειριστών γης. αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη τη 
γεωργική εκμετάλλευση ή το γεωργικό 
σύστημα. Εφόσον αυτό δικαιολογείται 
δεόντως για την επίτευξη περιβαλλοντικών 
στόχων, οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα μπορούν να 
χορηγούνται και σε άλλους διαχειριστές 
γης ή ομάδες άλλων διαχειριστών γης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν 
προτεραιότητα στα υφιστάμενα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που έχουν 
επιδείξει υψηλές περιβαλλοντικές 
επιδόσεις.

Or. en

Τροπολογία 174
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
προβλέπουν μικρότερο χρονικό διάστημα 
στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
για ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων εάν 
αποδειχθεί ότι δεν διακυβεύονται τα 
περιβαλλοντικά οφέλη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πολλοί γεωργοί δεν θέλουν να δεσμευτούν έναντι συγκεκριμένων μέτρων για περίοδο πέντε 
ετών, με αποτέλεσμα πιθανή απώλεια περιβαλλοντικού οφέλους. Πρέπει να επιτρέπονται 
ετήσιες δεσμεύσεις εφόσον το κράτος μέλος είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν διακυβεύονται 
επιπτώσεις στο περιβάλλον ή το κλίμα. Τέτοιου είδους δεσμεύσεις θα ήταν εφικτές, 
παραδείγματος χάριν, για: καλλιέργειες χωρίς φυτοφάρμακα (με τα περισσότερα φυτοφάρμακα 
ο ψεκασμός έχει αποτελέσματα μόνο τον ίδιο χρόνο, ενώ καθίσταται αναποτελεσματικός για την 
καταπολέμηση των παρασίτων έναν χρόνο αργότερα).

Τροπολογία 175
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα 
στα οικεία προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης για ιδιαίτερους τύπους 
δεσμεύσεων, μεταξύ άλλων μέσω παροχής 
ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της 
αρχικής περιόδου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν επ’ αόριστον 
διάρκεια της εν λόγω περιόδου εφόσον οι 
δεσμεύσεις έχουν διατυπωθεί ως 
δικαιώματα μελλοντικής χρήσης της γης 
που θα καταγραφούν στο εθνικό 
κτηματολόγιο.

Or. en

Τροπολογία 176
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται
για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα οικεία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο που 
προβλέπεται στο πρόγραμμα και 
θεσπίζεται με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία 
ως προς το χρονικό διάστημα στήριξης. 
Ωστόσο, όταν απαιτείται για την επίτευξη 
ή τη διατήρηση των επιδιωκόμενων 
περιβαλλοντικών οφελών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα στα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης για ιδιαίτερους 
τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ άλλων μέσω 
παροχής ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη 
της αρχικής περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 177
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της 
πριμοδότησης που καταβάλλεται για την 
ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι 
δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 
30 %.

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 
αποζημιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν. Στην περίπτωση μόνιμων
δεσμεύσεων, η πληρωμή μπορεί να έχει 
τη μορφή κατ' αποκοπήν ποσού που θα 
καλύπτει το σύνολο της αποζημίωσης. 
Στην περίπτωση αυτή, οι δεσμεύσεις 
πρέπει να διατυπωθούν ως δικαιώματα 
μελλοντικής χρήσης της γης και να 
καταχωρηθούν στο εθνικό κτηματολόγιο.

Or. en
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Τροπολογία 178
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν μπορεί να παρασχεθεί στήριξη βάσει 
αυτού του μέτρου για τις δεσμεύσεις που 
καλύπτονται από το μέτρο για τη 
βιολογική γεωργία.

Δεν μπορούν να παρασχεθούν ενισχύσεις 
για τη γεωργία, το περιβάλλον και το 
κλίμα με στόχο τη μετατροπή ή τη 
διατήρηση του μέτρου για τη βιολογική 
γεωργία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου, ένας γεωργός μπορεί να λάβει 
χρηματοδότηση, για παράδειγμα, για τη δημιουργία ή τη διατήρηση παραδοσιακών βιοτόπων ή
εκτεταμένων ζωνών προστασίας. Πρέπει να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα.

Τροπολογία 179
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η στήριξη μπορεί να παρέχεται για τη 
διατήρηση των γενετικών πόρων στη 
γεωργία, για δράσεις που δεν καλύπτονται 
από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 
8.

9. Η στήριξη παρέχεται για τη διατήρηση 
και τη βιώσιμη χρήση των γενετικών 
πόρων στη γεωργία, για δράσεις που δεν 
καλύπτονται από τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 έως 8. Η ένταξη του εν 
λόγω μέτρου στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης είναι υποχρεωτική.

Or. en

Τροπολογία 180
Satu Hassi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου παρέχεται ανά εκτάριο 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, 
στους γεωργούς ή σε ομάδες γεωργών που 
αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, τη 
στροφή σε πρακτικές και μεθόδους 
βιολογικής γεωργίας ή τη διατήρησή τους, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007.

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου παρέχεται ανά εκτάριο 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, 
στους γεωργούς ή σε ομάδες γεωργών που 
αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, τη 
στροφή σε πρακτικές και μεθόδους 
βιολογικής γεωργίας ή τη διατήρησή τους, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007. Η ένταξη του εν λόγω 
μέτρου στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης είναι υποχρεωτική.

Or. en

Τροπολογία 181
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Όταν παρέχεται στήριξη 
για τη διατήρηση της βιολογικής 
γεωργίας, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν στα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης ετήσια παράταση, 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

3. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο 
τουλάχιστον ενός έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει διευκόλυνση κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης στην πλήρως 
αναγνωρισμένη βιολογική γεωργία, θα ήταν καταλληλότερο και απλούστερο να παρασχεθούν 
στον γεωργό ετήσιες δεσμεύσεις, καθώς και δεσμεύσεις για τη συνέχιση της βιολογικής 
παραγωγής. Το αρχικό κόστος της βιολογικής παραγωγής θα περιορίσει τα κίνητρα του 
γεωργού να παλινδρομεί μεταξύ βιολογικής και συμβατικής γεωργίας. Η μακροπρόθεσμη 
ενασχόληση του γεωργού με τη βιολογική γεωργία διασφαλίζεται καλύτερα αν ο γεωργός 
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συμμετέχει σε ένα σύστημα πιστοποίησης.

Τροπολογία 182
Satu Hassi
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Όταν παρέχεται στήριξη 
για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
στα οικεία προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης ετήσια παράταση, μετά τη λήξη 
της αρχικής περιόδου.

3. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
μηχανισμό που θα παρέχει στους 
γεωργούς κίνητρα για τη συμμετοχή τους 
στο μέτρο που θα ακολουθήσει μετά το 
2020, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
υλοποίηση του εν λόγω μέτρου και μετά 
το 2015. Όταν παρέχεται στήριξη για τη 
διατήρηση της βιολογικής γεωργίας, τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στα 
οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
ετήσια παράταση, μετά τη λήξη της 
αρχικής περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 183
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Όταν παρέχεται στήριξη 
για τη διατήρηση της βιολογικής 
γεωργίας, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν στα οικεία προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης ετήσια παράταση, 
μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

3. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όπου κρίνεται 
αναγκαίο για την επίτευξη ή τη διατήρηση 
των επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών 
οφελών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν μεγαλύτερο ή μικρότερο 
χρονικό διάστημα στα οικεία 
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προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 184
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του παρόντος μέτρου 
παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης 
(ΧΓΕ) ή ανά εκτάριο δάσους για να 
αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις 
δαπάνες που πραγματοποίησαν και για την 
απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα των 
μειονεκτημάτων των αντίστοιχων 
περιοχών, τα οποία σχετίζονται με την 
εφαρμογή των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ, 
2009/147/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.

1. Η στήριξη βάσει του παρόντος μέτρου 
παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης 
(ΧΓΕ) ή ανά εκτάριο δάσους για να 
αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις 
δαπάνες που πραγματοποίησαν και για την 
απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα των 
μειονεκτημάτων των αντίστοιχων 
περιοχών, τα οποία σχετίζονται με την 
εφαρμογή των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ, 
2009/147/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ. Στην 
περίπτωση δεσμεύσεων μόνιμου 
χαρακτήρα, η στήριξη μπορεί να έχει τη 
μορφή κατ’ αποκοπήν ποσού ανά εκτάριο 
ΧΓΕ ή δάσους, για την κάλυψη του 
συνόλου της αποζημίωσης.  Στην 
περίπτωση αυτή, οι δεσμεύσεις πρέπει να 
διατυπωθούν ως δικαιώματα μελλοντικής 
χρήσης της γης και να καταχωρηθούν 
στο εθνικό κτηματολόγιο. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να 
δοθεί στήριξη με βάση άλλο μοναδιαίο 
κόστος πέραν των εκταρίων, όπως τα 
χιλιόμετρα υδάτινου ρεύματος.
Εναλλακτικά, η στήριξη μπορεί να 
καλύπτει υλικές ή/και άυλες μη 
παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες είναι 
υποχρεωτικό να συνάδουν με δεσμεύσεις 
που συνδέονται με τις οδηγίες 
2009/147/ΕΚ, 92/43/ΕΟΚ και 
2000/60/ΕΚ.

Or. en
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Τροπολογία 185
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επιβάλλουν μεγάλες αλλαγές στο είδος 
χρήσης γης ή/και σημαντικούς
περιορισμούς στις γεωργικές πρακτικές με 
συνέπεια σημαντική απώλεια εισοδήματος.

δ) επιβάλλουν υποχρεωτικές αλλαγές στο 
είδος χρήσης γης ή/και περιορισμούς στις 
γεωργικές πρακτικές με συνέπεια 
σημαντική απώλεια εισοδήματος.

Or. en

Τροπολογία 186
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι γεωργικές περιοχές που 
περιλαμβάνονται σε προγράμματα 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/EΚ.

γ) οι γεωργικές και οι δασικές περιοχές 
που περιλαμβάνονται σε προγράμματα 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 187
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ξεχωριστούς οικονομικούς 
προϋπολογισμούς για τις γεωργικές 
περιοχές του Natura 2000, τις δασικές 
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περιοχές του Natura 2000 και τις 
γεωργικές περιοχές που περιλαμβάνονται 
σε σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού, σύμφωνα με την οδηγία 
2000/60/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 188
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου από 
το 2014 έως το 2017 στους γεωργούς των 
περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-
2013, αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες 
μετά την νέα οριοθέτηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 46 παράγραφος 3. Οι εν λόγω 
ενισχύσεις είναι φθίνουσες, αρχής 
γενομένης από το 2014 με το 80 % της 
ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2013 και 
καταλήγουν στο 20 % το 2017.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 189
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 

Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
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αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 %
της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο 
κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών 
μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2»).

αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 50%
της ΧΓΕ πληροί είτε τουλάχιστον ένα από 
τα κριτήρια που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που 
αναφέρεται είτε συνδυασμένα βιοφυσικά 
κριτήρια του ευρετηριακού συστήματος 
που ισχύει επί του παρόντος σε επίπεδο 
κρατών μελών. Η τήρηση της εν λόγω 
προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται σε
επίπεδο ΤΔΜ 2 ή σε επίπεδο μικρότερο 
από το ΤΔΜ 2, για παράδειγμα επίπεδο 
ενοριών.

Or. en

Τροπολογία 190
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την οριοθέτηση των περιοχών τις 
οποίες αφορά η παρούσα παράγραφος, τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε συντονισμό 
ακριβείας, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, με σκοπό τον αποκλεισμό 
περιοχών στις οποίες έχουν διαπιστωθεί 
σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αλλά έχουν 
ξεπεραστεί με επενδύσεις ή με οικονομική 
δραστηριότητα.

Κατά την οριοθέτηση των περιοχών τις 
οποίες αφορά η παρούσα παράγραφος, 
εκτός από εκείνες που ορίζονται ως 
φυσικά περιορισμένες από το κριτήριο 
περί κλίματος του Παραρτήματος ΙΙ, τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε συντονισμό 
ακριβείας, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, με σκοπό τον αποκλεισμό 
περιοχών στις οποίες έχουν διαπιστωθεί 
σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αλλά έχουν 
ξεπεραστεί με επενδύσεις ή με οικονομική 
δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 191
Satu Hassi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενισχύσεις καλής διαβίωσης των 
ζώων δυνάμει αυτού του μέτρου 
χορηγούνται σε γεωργούς που 
αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, να 
διεξάγουν δράσεις οι οποίες συνίστανται 
στην ανάληψη μίας ή περισσοτέρων 
δεσμεύσεων για την καλή διαβίωση των 
ζώων.

1. Οι ενισχύσεις καλής διαβίωσης των 
ζώων δυνάμει αυτού του μέτρου 
χορηγούνται σε γεωργούς που 
αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, να 
διεξάγουν δράσεις οι οποίες συνίστανται 
στην ανάληψη μίας ή περισσοτέρων 
δεσμεύσεων για την καλή διαβίωση των 
ζώων, οι οποίες υπερβαίνουν τις 
υφιστάμενες νομικές διατάξεις. Η ένταξη 
του εν λόγω μέτρου στα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης είναι υποχρεωτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 61 του εισηγητή.

Τροπολογία 192
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω δεσμεύσεις αναλαμβάνονται 
για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι εν λόγω δεσμεύσεις αναλαμβάνονται 
κατά γενικό κανόνα για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Καθορίζεται μεγαλύτερη 
χρονική περίοδος, εφόσον αυτό 
επιβάλλεται και δικαιολογείται. 

Or. en

Τροπολογία 193
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν 
εξαρτώνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις 
που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης 
κρατικών δασών μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη.

Or. en

Τροπολογία 194
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη μπορεί να χορηγείται σε 
ιδιωτικούς φορείς, σε δήμους και στις 
ενώσεις τους για τη διατήρηση και 
προώθηση των δασικών γενετικών πόρων 
για δράσεις που δεν καλύπτονται δυνάμει 
των παραγράφων 1, 2 και 3.

4. Η στήριξη μπορεί να χορηγείται σε 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη 
διατήρηση και προώθηση των δασικών 
γενετικών πόρων για δράσεις που δεν 
καλύπτονται δυνάμει των παραγράφων 1, 2 
και 3.

Or. en

Τροπολογία 195
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει αυτού του μέτρου 1. Η στήριξη δυνάμει αυτού του μέτρου 
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προωθεί τις μορφές συνεργασίας στην 
οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο 
φορείς, και συγκεκριμένα:

προωθεί τις μορφές συνεργασίας στην 
οποία συμμετέχουν πρωτογενείς 
παραγωγοί και τουλάχιστον δύο φορείς, 
και συγκεκριμένα:

Or. en

Τροπολογία 196
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) συνεργασία μεταξύ παραγόντων της 
αλυσίδας εφοδιασμού για την προώθηση 
συστημάτων παραγωγής φιλικών προς 
την καλή διαβίωση των ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέτρο συνεργασίας αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ένταξη της καλής διαβίωσης των 
ζώων στην αλυσίδα τροφίμων μέσω της συμμετοχής διαφόρων παραγόντων, συμβάλλοντας ως 
εκ τούτου στην ανάπτυξη βιώσιμης κτηνοτροφίας.

Τροπολογία 197
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς 
για ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και
φυτών από οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα και ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή 
προσβολή από παράσιτα·

α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους 
ασφαλισμένους γεωργούς και δασοκόμους 
για ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων, 
φυτών και δασικών ειδών από οικονομικές 
απώλειες που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά συμβάντα, πυρκαγιές και ζωικές 
ή φυτικές ασθένειες ή προσβολή από 
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παράσιτα ή από την κάλυψη του κόστους 
αναδάσωσης· 

Or. fr

Τροπολογία 198
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς 
για ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και
φυτών από οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα και ζωικές ή φυτικές ασθένειες 
ή προσβολή από παράσιτα·

α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς 
ή τους ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων για 
ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων, φυτών
και δασών από οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα και ζωικές, φυτικές ασθένειες ή 
ασθένειες άγριων ζώων (πτηνών) ή 
προσβολή από παράσιτα·

Or. en

Τροπολογία 199
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς 
για ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών από οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
συμβάντα και ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή 
προσβολή από παράσιτα·

α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς 
ή σε ομάδες γεωργών για ασφάλιστρα
καλλιεργειών, ζώων και φυτών από 
οικονομικές απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενή κλιματικά συμβάντα και 
ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή προσβολή 
από παράσιτα·

Or. en
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Τροπολογία 200
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν·

β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς ή
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων για 
οικονομικές απώλειες που προκαλούνται 
από κρούσματα ζωικής ή φυτικής 
ασθένειας ή από περιβαλλοντικό συμβάν·

Or. en

Τροπολογία 201
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν·

β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή 
χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς 
για οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό 
συμβάν ή από αντίξοα κλιματικά 
φαινόμενα·

Or. en

Τροπολογία 202
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας 
αποζημίωση στους γεωργούς που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 203
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχεία β) και γ), 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 
κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή 
περιβαλλοντικό συμβάν ή που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματος τους.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχεία β) και γ), ως «ταμείο 
αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστημα 
διαπιστευμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την 
ασφάλιση των γεωργών μελών ή των 
ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων μέσω της 
καταβολής αντισταθμιστικών ενισχύσεων 
στους γεωργούς μέλη ή στους ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων για οικονομικές 
απώλειες που προκαλούνται από 
κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή 
περιβαλλοντικό συμβάν ή που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματος τους.

Or. en

Τροπολογία 204
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
ενδιάμεση αναθεώρηση της εφαρμογής 
των μέτρων διαχείρισης κινδύνου που 
προβλέπει ο παρών κανονισμός και 
προτείνει, εφόσον είναι απαραίτητο, 
κατάλληλα μέτρα προς βελτίωση.

Or. en

Τροπολογία 205
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων, φυτών και 
της δασοκομίας 

Or. fr

Τροπολογία 206
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όσον αφορά τη δασοκομία, η στήριξη 
βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 1 
σημείο α) παρέχεται μόνο για τα 
ασφάλιστρα που καλύπτουν ζημίες που 
προκλήθηκαν από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα και πυρκαγιές.

Or. fr
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Τροπολογία 207
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τις φυτικές ασθένειες, η 
χρηματική αποζημίωση βάσει του άρθρου 
37 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να 
χορηγείται μόνο για τις ασθένειες που 
αναγράφονται στον κατάλογο ζωικών 
ασθενειών που καταρτίστηκε από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των 
Ζώων ή/και στο παράρτημα της απόφασης
90/424/ΕΟΚ.

4. Όσον αφορά τις φυτικές ασθένειες, η 
χρηματική αποζημίωση μπορεί να 
χορηγείται μόνο για τις ασθένειες που 
αναγράφονται στον κατάλογο ζωικών 
ασθενειών που καταρτίστηκε από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των 
Ζώων ή/και στο παράρτημα της απόφασης 
90/424/ΕΟΚ, οι οποίες δεν εκδηλώνονται 
λόγω μη βιώσιμων συστημάτων, όπως η 
βιομηχανική γεωργία και οι 
μονοκαλλιέργειες.

Or. en

Τροπολογία 208
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τις φυτικές ασθένειες, η 
χρηματική αποζημίωση βάσει του άρθρου 
37 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να 
χορηγείται μόνο για τις ασθένειες που 
αναγράφονται στον κατάλογο ζωικών 
ασθενειών που καταρτίστηκε από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των 
Ζώων ή/και στο παράρτημα της απόφασης 
90/424/ΕΟΚ.

4. Όσον αφορά τις φυτικές ασθένειες, η 
χρηματική αποζημίωση βάσει του άρθρου 
37 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να 
χορηγείται μόνο για τις ασθένειες που 
αναγράφονται στον κατάλογο ζωικών 
ασθενειών που καταρτίστηκε από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των 
Ζώων ή/και στο παράρτημα της απόφασης 
90/424/ΕΟΚ και για τις ασθένειες των 
μελισσών.

Or. en
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Τροπολογία 209
Corinne Lepage

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) δυνατότητα για τις ήδη συσταθείσες 
ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ) να 
προβαίνουν στις απαραίτητες μελέτες και 
σε δράσεις εμψύχωσης στην περιοχή έτσι 
ώστε να προταθούν νέες υποψήφιες 
εκτάσεις για το πρόγραμμα LEADER.

Or. fr

Τροπολογία 210
Satu Hassi
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην κατασκευή, απόκτηση, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, ή βελτίωση ακίνητης 
περιουσίας·

α) στην κατασκευή, απόκτηση, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, ή βελτίωση ακίνητης 
περιουσίας, δίνοντας προτεραιότητα σε 
εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας και 
φιλικό προς το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 211
Satu Hassi
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 - στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην αγορά ή στη χρηματοδοτική 
μίσθωση με δυνατότητα αγοράς νέων 
μηχανημάτων και εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την 
αγοραστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου·

β) στην αγορά ή στη χρηματοδοτική 
μίσθωση με δυνατότητα αγοράς νέων 
μηχανημάτων και εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την 
αγοραστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου, δίνοντας προτεραιότητα σε 
εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας και 
φιλικό προς το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 212
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, στα 
κράτη μέλη που προσχώρησαν στην 
Ένωση από το 2004 και μετά, οι 
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 
άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, αποδεικνύεται 
ότι η συγκεκριμένη επένδυση είναι 
βιώσιμη και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι 
επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της 
προηγούμενης κατανάλωσης νερού 
τουλάχιστον κατά 15% ή σε 
επαναχρησιμοποίηση του νερού
θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες. Κατά 
παρέκκλιση, στα κράτη μέλη που 
προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 
και μετά, οι επενδύσεις σε νέες 
εγκαταστάσεις άρδευσης μπορούν να 
θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει 
περιβαλλοντικής ανάλυσης, αποδεικνύεται 
ότι η συγκεκριμένη επένδυση είναι 
βιώσιμη και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 213
Julie Girling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δημιουργείται δίκτυο ΕΣΚ με σκοπό τη 
στήριξη των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 61, σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφος 1. Το εν λόγω 
δίκτυο θα καταστήσει δυνατή τη δικτύωση 
των επιχειρησιακών ομάδων, των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και των 
ερευνητών.

1. Δημιουργείται δίκτυο ΕΣΚ με σκοπό τη 
στήριξη των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 61, σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφος 1. Το εν λόγω 
δίκτυο θα καταστήσει δυνατή τη δικτύωση 
των επιχειρησιακών ομάδων, των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, των 
ερευνητών και των εμπορικών 
οργανισμών.

Or. en

Τροπολογία 214
Satu Hassi
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δημιουργείται δίκτυο ΕΣΚ με σκοπό τη 
στήριξη των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 61, σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφος 1. Το εν λόγω 
δίκτυο θα καταστήσει δυνατή τη δικτύωση 
των επιχειρησιακών ομάδων, των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και των 
ερευνητών.

1. Δημιουργείται δίκτυο ΕΣΚ με σκοπό τη 
στήριξη των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 61, σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφος 1. Το εν λόγω 
δίκτυο θα καταστήσει δυνατή τη δικτύωση 
των επιχειρησιακών ομάδων, των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και των 
ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 215
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού 
και των δυνητικών δικαιούχων για την 
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης·

γ) την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού 
και των δυνητικών δικαιούχων για την 
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 216
Satu Hassi
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προωθούν την αποδοτική χρήση των 
πόρων, την παραγωγικότητα, τις χαμηλές 
εκπομπές, τη φιλικότητα προς το κλίμα και 
την ανθεκτικότητα στον τομέα της 
γεωργίας, σε αρμονία με τους βασικούς 
φυσικούς πόρους από τους οποίους 
εξαρτάται η γεωργία·

α) προωθούν την αποδοτική χρήση των 
πόρων και την εξοικονόμηση ενέργειας, 
την παραγωγικότητα, τις χαμηλές 
εκπομπές, τη φιλικότητα προς το κλίμα και 
την ανθεκτικότητα στον τομέα της 
γεωργίας, σε αρμονία με τους βασικούς 
φυσικούς πόρους από τους οποίους 
εξαρτάται η γεωργία·

Or. en

Τροπολογία 217
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προωθούν την αποδοτική χρήση των 
πόρων, την παραγωγικότητα, τις χαμηλές 
εκπομπές, τη φιλικότητα προς το κλίμα και 
την ανθεκτικότητα στον τομέα της 
γεωργίας, σε αρμονία με τους βασικούς 
φυσικούς πόρους από τους οποίους 

α) προωθούν την αποδοτική χρήση των 
πόρων, την παραγωγικότητα, τις χαμηλές 
εκπομπές, τη φιλικότητα προς την καλή 
διαβίωση των ζώων, τη φιλικότητα προς 
το κλίμα και την ανθεκτικότητα στον 
τομέα της γεωργίας, σε αρμονία με τους 



AM\902455EL.doc 81/86 PE489.555v01-00

EL

εξαρτάται η γεωργία· βασικούς φυσικούς πόρους από τους 
οποίους εξαρτάται η γεωργία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθεί η σύμπραξη καινοτομίας για τη βελτίωση της καλής 
διαβίωσης των ζώων ως μέρος της βιώσιμης γεωργίας, σύμφωνα με τη στρατηγική για την 
αειφόρο ανάπτυξη.

Τροπολογία 218
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προωθούν την αποδοτική χρήση των 
πόρων, την παραγωγικότητα, τις χαμηλές 
εκπομπές, τη φιλικότητα προς το κλίμα και 
την ανθεκτικότητα στον τομέα της 
γεωργίας, σε αρμονία με τους βασικούς 
φυσικούς πόρους από τους οποίους 
εξαρτάται η γεωργία·

α) προωθούν την αποδοτική χρήση των 
πόρων, την παραγωγικότητα, τις χαμηλές 
εκπομπές, τη φιλικότητα προς το κλίμα και 
την ανθεκτικότητα στον τομέα της 
γεωργίας και της δασοκομίας, σε αρμονία 
με τους βασικούς φυσικούς πόρους από 
τους οποίους εξαρτάται η γεωργία·

Or. en

Τροπολογία 219
Satu Hassi
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) βελτιώνουν τις διαδικασίες προστασίας 
του περιβάλλοντος, προσαρμογής στην 
αλλαγή του κλίματος και μετριασμού της·

γ) επικεντρώνονται στη βελτίωση των 
διαδικασιών προστασίας του 
περιβάλλοντος, προώθησης των 
γεωργοοικολογικών συστημάτων 
παραγωγής και των γεωργικών 
πρακτικών χαμηλών εισροών,
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προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος 
και μετριασμού της·

Or. en

Τροπολογία 220
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) βελτιώνουν τις διαδικασίες προστασίας 
του περιβάλλοντος, προσαρμογής στην 
αλλαγή του κλίματος και μετριασμού της·

γ) βελτιώνουν τις διαδικασίες προστασίας 
του περιβάλλοντος, προσαρμογής στην 
αλλαγή του κλίματος και μετριασμού της, 
ενώ παράλληλα προστατεύουν την καλή 
διαβίωση των ζώων· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης, η ΕΕ λαμβάνει πλήρως υπόψη της την καλή διαβίωση 
των ζώων κατά την έγκριση πολιτικών στον τομέα της γεωργίας· η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει 
ότι οι δραστηριότητες στα πλαίσια της σύμπραξης καινοτομίας δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στην καλή διαβίωση των ζώων που χρησιμοποιούνται για παραγωγή, αλλά αντιθέτως την 
προάγουν. 

Τροπολογία 221
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της 
έρευνας, των γνώσεων και της τεχνολογίας 
αιχμής και των γεωργών, των 
επιχειρήσεων και των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών.

δ) γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της 
έρευνας, των γνώσεων και της τεχνολογίας 
αιχμής και των γεωργών, των 
διαχειριστών των δασών, των 
μελισσοκόμων, των επιχειρήσεων και των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών.
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Or. en

Τροπολογία 222
Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχειρησιακές ομάδες των ΕΣΚ 
αποτελούν μέρος των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας. Συστήνονται από 
ενδιαφερόμενους φορείς, όπως γεωργούς, 
ερευνητές, συμβούλους και επιχειρήσεις 
που εμπλέκονται στους τομείς της 
γεωργίας και των τροφίμων.

1. Οι επιχειρησιακές ομάδες των ΕΣΚ 
αποτελούν μέρος των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας και της δασοκομίας. 
Συστήνονται από ενδιαφερόμενους φορείς, 
όπως γεωργούς, ερευνητές, συμβούλους 
και επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους 
τομείς της γεωργίας και των τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 223
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τουλάχιστον το 5 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης προορίζεται για το 
Leader.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 224
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τουλάχιστον το 5 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης προορίζεται για το 
Leader.

5. Τουλάχιστον το 10 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης προορίζεται για το 
Leader.

Or. fr

Τροπολογία 225
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τουλάχιστον το 50% της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης δαπανάται για 
μέτρα που υπάγονται στις 
προτεραιότητες 4 και 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την περαιτέρω ενίσχυση των θετικών συνεπειών του προγράμματος στον μετριασμό της 
αλλαγής του κλίματος και στην προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, θα 
μπορούσαν να διατεθούν περισσότεροι πόροι για μέτρα με αυτούς τους σκοπούς. Η απαίτηση 
πρέπει να συνδεθεί με τις προτεραιότητες 4 και 5 σχετικά με την αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων και την αποδοτική χρήση των πόρων. Με τον τρόπο αυτόν διευρύνεται το 
πεδίο εφαρμογής, ώστε να καλύψει όλα τα μέτρα που υπάγονται σε αυτές τις προτεραιότητες, 
όπως επενδύσεις και έργα.

Τροπολογία 226
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 66 διαγράφεται

Χρηματοδότηση δράσεων με σημαντική 
συνεισφορά στην καινοτομία
Τα κονδύλια που μεταφέρονται στο 
ΕΓΤΑΑ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012 προορίζονται για δράσεις 
που συμβάλλουν σημαντικά στην 
καινοτομία σχετικά με την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας, συμπεριλαμβανομένου του 
μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και 
της προσαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 227
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 1 – πίνακας – στήλη 1 – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτεραιότητα αγροτικής ανάπτυξης 3: 
προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας 
τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων
στη γεωργία

Προτεραιότητα αγροτικής ανάπτυξης 3: 
προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας 
τροφίμων στη γεωργία

Or. en

Τροπολογία 228
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Τμήμα 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 Συστήματα ποιότητας Άρθρο 17 Συστήματα ποιότητας 
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γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
Άρθρα 32 -33 Ενισχύσεις περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα

γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
Άρθρα 32 -33 Ενισχύσεις περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα

Άρθρο 34   Καλή διαβίωση των ζώων

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί που παράγουν λαμβάνοντας υπόψη την καλή διαβίωση των ζώων ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της αγοράς και μπορούν να λάβουν υψηλή τιμή για τα προϊόντα τους, 
βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Χρειάζονται στήριξη για να μεταστραφούν στα εν 
λόγω συστήματα παραγωγής.


