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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικά
Η παρούσα νομοθετική πρόταση σχετικά με τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) περιλαμβάνει στο δεύτερο 
πυλώνα ορισμένες πολλά υποσχόμενες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προκλήσεως της ΕΕ, καθώς δημιουργεί και ενισχύει κίνητρα για 
βιωσιμότερη γεωργία. Ο νέος κανονισμός πρέπει να εξασφαλίζει στα κράτη μέλη τα 
κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση οικολογικών, κοινωνικών καθώς και οικονομικών 
προκλήσεων. Πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της 
εξάλειψης της βιοποικιλότητας, στη συγκράτηση της διάβρωσης του εδάφους και τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων.
Η παρούσα μεταρρύθμιση δεν πρέπει να γίνει μία χαμένη ευκαιρία για την επίτευξη 
ουσιαστικών τροποποιήσεων. Κάτι τέτοιο θα απέβαινε όχι μόνο εις βάρος του περιβάλλοντος 
αλλά και εις βάρος των γεωργών και των φορολογουμένων της ΕΕ. Γι’ αυτό ο δεύτερος 
πυλώνας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποστηριχθούν, προκειμένου 
να αναπτύξουν καλοσχεδιασμένα μέτρα τα οποία θα πληρούν κατά προβλεπτικό τρόπο τις 
ανάγκες των αγροτικών κοινοτήτων.

Παροχή δημόσιων αγαθών
Η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να 
επιτύχουν κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους και να υλοποιήσουν τη στρατηγική της 
βιοποικιλότητας. Οι γεωργοί, οι οποίοι μαζί με τους δασοκόμους είναι οι κυριότεροι 
διαχειριστές γης, πρέπει να λάβουν στήριξη στα παραπάνω, διότι οι τιμές αγοράς δεν 
αντανακλούν την παροχή τέτοιων δημόσιων αγαθών.

Ελάχιστη εισφορά για το περιβάλλον
Είναι αναγκαία η θέσπιση υποχρεωτικής εισφοράς για περιβαλλοντικά μέτρα στις αγροτικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων με αντικείμενο τη γεωργία, το περιβάλλον και 
το κλίμα, το Natura 2000 καθώς και σχέδια στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας πλαισίου 
και των οικολογικών καλλιεργειών. Είναι επείγον να βρίσκουν προτιμησιακή αντιμετώπιση 
τα οικολογικά μέτρα και τα σχετικά με αυτά οικολογικο-γεωργικά καθώς 
περιβαλλοντοκεντρικά μέτρα στα προγράμματα της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη. Αυτή η 
ελάχιστη εισφορά θα είναι μακροπρόθεσμα χρήσιμη σε όλους τους πολίτες της ΕΕ και στην 
κοινωνία της συνολικά.

Η βιολογική γεωργία και η γεωργία υψηλής φυσικής αξίας (ΓΥΦΑ)
Η βιολογική γεωργία και η ΓΥΦΑ έχουν να επιδείξουν ιδιαίτερες επιτυχίες από την άποψη 
της βιωσιμότητας και πρέπει επομένως να προωθηθούν οριζόντια μέσω ενός μείγματος 
μέτρων. Οι οικολογικές καλλιέργειες, για παράδειγμα, έχουν δείξει ότι μπορούν να 
εξασφαλίσουν και θετικό οικολογικό αντίκτυπο και οικονομική σταθερότητα, ξεκινώντας από 
την προστασία και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, την ποιότητα του εδάφους και των 
υδάτων, την προστασία του κλίματος και φθάνοντας ως την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση 
φυσικών πόρων. Ιδίως η στήριξη των οικολογικών καλλιεργειών μπορεί να εξασφαλίσει 
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θέσεις απασχόλησης, δημόσια αγαθά καθώς και την προσφορά τροφίμων υψηλής ποιότητας.

Καμία χρηματοδότηση στη διαχείριση κινδύνου εις βάρος της βιωσιμότητας
Στόχος του δεύτερου πυλώνα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Αυτός ο 
πυλώνας πρέπει να συμβάλλει σε έναν εδαφικά και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένο, φιλικό 
στο περιβάλλον, ανθεκτικό στην αλλαγή του κλίματος και καινοτόμο γεωργικό τομέα στην 
Ένωση. Αυτοί οι στόχοι δεν συνάδουν με μέτρα χρηματοδότησης της διαχείρισης κινδύνου.
Η σταθεροποίηση του εισοδήματος έχει ήδη ρυθμιστεί στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, 
επομένως δεν υπάρχει καμία ανάγκη να ενταχθεί και στον δεύτερο. Αν πρόκειται να ληφθούν 
ιδιαίτερα μέτρα για τη διαχείριση κινδύνου, τα μέτρα αυτά πρέπει να ενταχθούν στον πρώτο 
πυλώνα. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος να εξαντληθούν με τη διαχείριση κινδύνου σημαντικοί 
πόροι για το περιβάλλον και την ανάπτυξη στον ασφαλιστικό τομέα.

Προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης όχι μόνο στη γεωργία
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάπτυξη των τοπικών υποδομών και βασικών υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές, για να αντιμετωπιστούν οι τάσεις εγκατάλειψης της υπαίθρου. Σε αυτό το 
πλαίσιο εντάσσεται και η συγκρότηση ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και πρόληψης, οι 
οποίες μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση στα υγειονομικά ιδρύματα σε περιφερειακό 
επίπεδο. Κάτι τέτοιο θα προαγάγει επίσης, σύμφωνα και με το πνεύμα της στρατηγικής 
"Ευρώπη 2020", τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης (ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού, φαρμακοποιών κλπ.) και θα συμβάλει έτσι στην αύξηση της απασχόλησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 

(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 
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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.

πληροφορίες σχετικά με το πώς θα 
υλοποιήσουν τη στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα και τους στόχους 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

Αιτιολόγηση

Πολλά ιθαγενή είδη στην Ευρώπη κινδυνεύουν. Τα σταθερά αγρο-οικοσυστήματα και η 
βιοποικιλότητα είναι κρίσιμα για την παραγωγή τροφής και την επιτυχή διαχείριση της γης στην 
Ευρώπη. Η πολιτική στον τομέα γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου είναι ένα από τα 
βασικότερα κλειδιά για την υλοποίηση της ενωσιακής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.    
Είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωριστεί σαφώς η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα ως 
προτεραιότητα για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων 
και γεωργίας.

Τροπολογία 2

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 

(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 εκμεταλλεύσεις 
υψηλής φυσικής αξίας, τις ορεινές 
περιοχές, τη δημιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασμού και την αντιμετώπιση 
περιβαλλοντικών προκλήσεων. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα πρέπει επίσης 
να χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της 
αναδιάρθρωσης των γεωργικών τομέων οι 
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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.

οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, χωρίς 
να προκαλούν αρνητικές κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας είναι ενωσιακός στόχος, κοινός για τις 
πολιτικές στον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου και της βιοποικιλότητας. Αν όμως πρόκειται 
να διατηρηθεί η γεωργία υψηλής φυσικής αξίας, χρειάζεται μια νέα προσέγγιση. Ο στόχος είναι 
να χαραχθεί μία συνεπής και αποτελεσματική στρατηγική για τη διατήρηση της γεωργίας 
υψηλής φυσικής αξίας καθ’ όλη την ΕΕ. Οι προκλήσεις που αφορούν την υψηλή φυσική αξία 
δεν περιορίζονται στο περιβάλλον· συνδέονται και με το γεγονός ότι αυτά τα γεωργικά 
συστήματα είναι πολύ ευάλωτα τόσο οικονομικώς όσο και κοινωνικώς. Αν μπορεί να βρεθεί 
επαρκής στήριξη για τη γεωργία υψηλής φυσικής αξίας, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε 
πολλούς αγρότες να μην εγκαταλείψουν τη δραστηριότητά τους και να κρατήσουμε πολύ 
περισσότερους ανθρώπους στις γεωργικές περιοχές.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η ψυχαγωγία και ο 
πολιτισμός, η ανάπλαση χωριών και οι 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
χωριών και των αγροτικών τοπίων είναι 
ουσιαστικό στοιχείο κάθε προσπάθειας 
αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού 
και προώθησης της βιωσιμότητας των 
αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, πρέπει να 
δοθεί στήριξη σε δράσεις με αυτό το 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδομής και 
τοπικών βασικών υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα ιδρύματα 
περίθαλψης και πρόληψης στον τομέα 
της υγείας, η ψυχαγωγία και ο πολιτισμός, 
η ανάπλαση χωριών και οι δραστηριότητες 
που αποσκοπούν στην αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς των χωριών και των 
αγροτικών τοπίων είναι ουσιαστικό 
στοιχείο κάθε προσπάθειας αξιοποίησης 
του αναπτυξιακού δυναμικού και 
προώθησης της βιωσιμότητας των 
αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, πρέπει να 
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πρόσβασης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Με γνώμονα 
αυτούς τους στόχους, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδομών που οδηγούν στην κοινωνική 
ένταξη και την αντιστροφή των τάσεων 
κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης 
και απερήμωσης των αγροτικών περιοχών.
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στήριξης, οι καλυπτόμενες δράσεις πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπου υπάρχουν τέτοια 
σχέδια, τα οποία εκπονούνται από μία ή 
περισσότερες αγροτικές κοινότητες.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με 
τους στόχους της Ένωσης για την αλλαγή 
του κλίματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό των τύπων της 
υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που θα είναι επιλέξιμες για στήριξη.

δοθεί στήριξη σε δράσεις με αυτό το 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Με γνώμονα 
αυτούς τους στόχους, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδομών που οδηγούν στην κοινωνική 
ένταξη και την αντιστροφή των τάσεων 
κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης 
και απερήμωσης των αγροτικών περιοχών.
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στήριξης, οι καλυπτόμενες δράσεις πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια 
ανάπτυξης δήμων και των βασικών 
υπηρεσιών τους, όπως για παράδειγμα τα 
σχέδια ανάπτυξης ιδρυμάτων περίθαλψης 
και πρόληψης στον τομέα της υγείας, 
όπου υπάρχουν τέτοια σχέδια, τα οποία 
εκπονούνται από μία ή περισσότερες 
αγροτικές κοινότητες. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η συνοχή με τους στόχους 
της Ένωσης για την αλλαγή του κλίματος, 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
καθορισμό των τύπων της υποδομής 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα 
είναι επιλέξιμες για στήριξη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης (ιατρικού , νοσηλευτικού προσωπικού, φαρμακοποιών κλπ.) και να αυξηθεί έτσι 
το ποσοστό των απασχολουμένων.  Πέραν τούτου αυτή η πρόταση διασφαλίζει την πρόσβαση 
στα υγειονομικά ιδρύματα σε περιφερειακό επίπεδο.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24a) Για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 
η βιοποικιλότητα στις αγροτικές 
περιοχές, είναι αναγκαίο να συμβάλει η 
αγροτική ανάπτυξη στη δέουσα εφαρμογή 
του δικτύου Natura 2000 με την 
επιστράτευση συγκεκριμένων εργαλείων 
για τον σχεδιασμό πρκατικών διαχείρισης 
και την υλοποίηση έργων, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών υποδομών 
(μη παραγωγικές επενδύσεις).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας στις αγροτικές περιοχές να 
συμβάλει η αγροτική ανάπτυξη στην πλήρη εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 και ο 
κανονισμός για την αγροτική ανάπτυξη καλύψει το μέρος του δικτύου που του αναλογεί.   
Αναγκαίος είναι και ο συντονισμός με τα διαρθρωτικά προγράμματα (ΕΤΠΑ, CF) και το LIFE, 
για να διασφαλιστεί ότι οι ρόλοι τους αλληλοσυμπληρώνονται και ότι αντιμετωπίζονται όλες οι 
ανάγκες του Natura 2000.

Τροπολογία 5

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 

(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. Η στήριξη πρέπει 
να αποφεύγει τη στρέβλωση του 
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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 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 

ανταγωνισμού και να είναι ουδέτερη ως 
προς την αγορά καθώς και συνεπής με 
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. Πρέπει 
να αναληφθούν προληπτικές δράσεις κατά 
των πυρκαγιών σε περιοχές που έχουν 
χαρακτηρισθεί από τα κράτη μέλη ως 
μέσου ή υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς οι 
οποίες δεν θα περιορίζονται στους 
δρόμους και στις δεξαμενές νερού· σε 
αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν 
εκσυγχρονισμένες παραδοσιακές 
πρακτικές. Όλες οι προληπτικές δράσεις 
πρέπει να αποτελούν υποχρεωτικό μέρος 
κάθε προγράμματος διαχείρισης των 
δασών σύμφωνα με το 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 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. Η στήριξη των μέτρων για 
τη δασοκομία πρέπει να εξαρτάται από 
τη συμμόρφωση με τις χρηστές 
δασοκομικές πρακτικές. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η δάσωση γεωργικών 
γαιών είναι σύμφωνη με τους στόχους της 
περιβαλλοντικής πολιτικής, η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
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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.

άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
καθορισμό ορισμένων ελάχιστων 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Σε αυτό το 
πλαίσιο πρέπει να διασφαλιστεί ότι κάθε 
πρώτη δάσωση πρέπει να προσαρμόζεται 
στις τοπικές συνθήκες, να εναρμονίζεται 
με το περιβάλλον, να ενισχύει τη 
βιοποικιλότητα και να απαγορεύεται όταν 
πρόκειται για δενδροφύτευση σε 
ημιφυσικές λειβαδικές εκτάσεις.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα διαχείρισης των δασών που περιλαμβάνουν παραμέτρους βιοποικιλότητας 
είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση των δασών.  Η προληπτική 
δράση πρέπει να μην περιορίζεται σε τρόπους αντίδρασης όσον αφορά τη δασική προστασία.
Είναι σημαντικό να στηρίζονται μόνο οι βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των δασών. Τέλος, 
έχουν εμφανιστεί πολλά προβλήματα, γι’ αυτό είναι αναγκαίο ορισμένες βασικές εγγυήσεις να 
υπάρχουν ήδη στον βασικό κανονισμό.

Τροπολογία 6

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 

(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 περιβαλλοντικά 
δημόσια αγαθά και υπηρεσίες. Πρέπει 
επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς 
και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν 
την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
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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 
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 

εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές 
πρακτικές που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της αγροτογενούς 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, της
βιοποικιλότητας  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 
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 
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άλλα ειδικά μειονεκτήματα. περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα, των 
πιστώσεων στο πλαίσιο του Natura 2000 
και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, 
των επενδύσεων που βελτιώνουν την 
αντοχή και την περιβαλλοντική αξία των 
δασικών οικοσυστημάτων, των δασικών-
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
υπηρεσιών και της διατήρησης των 
δασών.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη 
μετάβαση από τις σημερινές προς τις 
μελλοντικές γεωργο-περιβαλλοντικές και 
κλιματικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν 
αγρότες και διαχειριστές γαιών, 
λαμβανομένης υπόψη της αλλαγής στο 
πλαίσιο αναφοράς.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Τη στιγμή αυτή υπάρχει ήδη η υποχρέωση του 25 % επί της συνολικής συνεισφοράς.  Επομένως 
πρέπει να αυξηθεί η ελάχιστη συνολική συνεισφορά από το 25% στο 35%. Το πλαίσιο 
αναφοράς είναι η νομική "βάση" επί της οποίας μπορεί κανείς να αρχίσει να υπολογίζει τη 
συνεισφορά του στον δεύτερο πυλώνα.  Είναι επομένως σημαντικό να ληφθούν μέτρα στο 
πλαίσιο του πυλώνα 2 που υπερβαίνουν τόσο την πολλαπλή συμμόρφωση όσο και όσα απαιτεί η 
οικολογική διάσταση (αποφυγή αλληλοεπικάλυψης πληρωμών).   Εφόσον η οικολογική 
διάσταση τεθεί σε λειτουργία, το πλαίσιο αναφοράς αλλάζει, επομένως είναι σημαντικό να μην 
περιορίζονται οι γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις σε αυτό το πλαίσιο 
αναφοράς.    .

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι γεωργοί είναι σήμερα εκτεθειμένοι 
σε αυξανόμενους οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια 
της αλλαγής του κλίματος και της 
αυξανόμενης αστάθειας των τιμών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων έχει αυξημένη 
σημασία για τους γεωργούς. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα μέτρο 

διαγράφεται
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διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν 
οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τους πλέον 
κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται.
Αυτό το μέτρο πρέπει συνεπώς να παρέχει 
στήριξη στους γεωργούς για την κάλυψη 
των ασφαλίστρων που καταβάλλουν για 
την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και 
φυτών, καθώς και την κάλυψη της 
δημιουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας και 
της αποζημίωσης που καταβάλλουν τα εν 
λόγω ταμεία στους γεωργούς για 
απώλειες τις οποίες υπέστησαν λόγω 
κρουσμάτων ζωικών ή φυτικών 
ασθενειών ή περιβαλλοντικών 
συμβάντων. Πρέπει επίσης να καλύπτει 
ένα εργαλείο σταθεροποίησης του 
εισοδήματος υπό μορφή ταμείου 
αλληλοβοήθειας για τη στήριξη των 
γεωργών που αντιμετωπίζουν σοβαρή 
μείωση του εισοδήματός τους.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη 
την Ένωση, η αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού και η τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων της Ένωσης, πρέπει να 
δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την 
παροχή στήριξης δυνάμει αυτών των 
μέτρων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποδοτική 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 της 
ελάχιστης και της μέγιστης διάρκειας 
των εμπορικών δανείων στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ανάγκη να συμπεριληφθεί στον πυλώνα 2 πρόσθετη στήριξη εισοδήματος έναντι 
κινδύνων, αφής στιγμής ο πυλώνας 1 έχει ήδη μία βάση για τη στήριξη εισοδήματος. Αν 
πρόκειται να καλυφθεί η διαχείριση κινδύνων σε νομικά κείμενα, καταλληλότερος γι’ αυτό είναι 
ο πυλώνας 1.  Ο στόχος του πυλώνα 2 είναι να στηριχθούν ή να παρακινηθούν οι αγρότες, 
προκειμένου να αυξήσουν την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική αντοχή των 
εκμεταλλεύσεων και των κοινοτήτων τους. Επομένως η λήψη τέτοιων μέτρων δεν ενδείκνυται.
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Τροπολογία 8

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, οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, οι ΜΚΟ 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να λειτουργήσει η εν λόγω Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας, οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ισότιμη πρόσβαση και συμβολή στο δίκτυο. Δεν υπάρχει 
επομένως λόγος να μην αναφέρονται σαφώς ήδη στο κείμενο.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) προώθηση της οργάνωσης της 
αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης 
κινδύνων στη γεωργία, με έμφαση στους 
ακόλουθους τομείς:

(3) προώθηση της οργάνωσης της 
αλυσίδας τροφίμων στη γεωργία, με 
έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

(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 στην αλυσίδα 
τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, 
προώθησης σε τοπικές αγορές και 
βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, ομάδων 
παραγωγών και διεπαγγελματικών 
οργανώσεων·

(β) στήριξη της διαχείρισης κινδύνων στη 
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γεωργική εκμετάλλευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ανάγκη να λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα στήριξης έναντι κινδύνων στο πλαίσιο του 
πυλώνα 2, αφής στιγμής ο πυλώνας 1 έχει ήδη μία βάση για τη στήριξη εισοδήματος. Αν 
πρόκειται να καλυφθεί η διαχείριση κινδύνων σε νομικά κείμενα, καταλληλότερος γι’ αυτό είναι 
ο πυλώνας 1.  Πρέπει να τονιστεί ότι ο στόχος τέσσερα έχει αντικείμενο την παροχή 
περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.

Τροπολογία 10

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, με έμφαση στην παροχή 
περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών και 
υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ανάγκη να λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα στήριξης έναντι κινδύνων στο πλαίσιο του 
πυλώνα 2, αφής στιγμής ο πυλώνας 1 έχει ήδη μία βάση για τη στήριξη εισοδήματος. Αν 
πρόκειται να καλυφθεί η διαχείριση κινδύνων σε νομικά κείμενα, καταλληλότερος γι’ αυτό είναι 
ο πυλώνας 1.  Πρέπει να τονιστεί ότι ο στόχος τέσσερα έχει αντικείμενο την παροχή 
περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.

Τροπολογία 11

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 αποδοτικότητας και 
βιωσιμότητας της χρήσης νερού στη 
γεωργία·
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Or. de

Τροπολογία 12

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 αποδοτικότητας και της 
βιωσιμότητας της χρήσης ενέργειας στον 
τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης 
τροφίμων·

Or. de

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα ) Προώθηση της πρόσβασης σε 
ιδρύματα περίθαλψης και πρόληψης στον 
τομέα της υγείας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης (ιατρικού , νοσηλευτικού προσωπικού, φαρμακοποιών κλπ.) και να αυξηθεί έτσι 
το ποσοστό των απασχολουμένων.  Πέραν τούτου αυτή η πρόταση διασφαλίζει την πρόσβαση 
στα υγειονομικά ιδρύματα σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για 
την καινοτομία, το περιβάλλον, τη 
δημόσια υγεία και τον μετριασμό της 
αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή.

Or. de

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός τομέας τροφίμων και 
γεωργίας, όπως αντικατοπτρίζεται στις ενωσιακές προτεραιότητες 4 και 5, πρέπει να 
επισημαίνονται σαφώς στα κράτη μέλη, ώστε να ενθαρρύνονται να συμπεριλαμβάνουν ένα υπο-
πρόγραμμα περιβαλλοντικών προκλήσεων, για να αντιμετωπίζουν τα αυξανόμενα προβλήματα 
όσον αφορά την διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, την προστασία των υδάτων, των 
υγιών εδαφών κλπ.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) Γεωργικά συστήματα υψηλής 
φυσικής αξίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός τομέας τροφίμων και 
γεωργίας, όπως αντικατοπτρίζεται στις ενωσιακές προτεραιότητες 4 και 5, πρέπει να 
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επισημαίνονται σαφώς στα κράτη μέλη, ώστε να ενθαρρύνονται να συμπεριλαμβάνουν ένα υπο-
πρόγραμμα περιβαλλοντικών προκλήσεων, για να αντιμετωπίζουν τα αυξανόμενα προβλήματα 
όσον αφορά την διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, την προστασία των υδάτων, των 
υγιών εδαφών κλπ.

Τροπολογία 17

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 
προτεραιοτήτων της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη, με σκοπό τον 
προσδιορισμό των σχετικών απαντήσεων 
στους δύο αυτούς τομείς σε επίπεδο 
εκάστης προτεραιότητας·

Η ανάλυση πρέπει να διαρθρώνεται γύρω 
από τις προτεραιότητες της Ένωσης για 
την αγροτική ανάπτυξη και για το 
περιβάλλον και πρέπει να βασίζεται στο 
σύνολο της ισχύουσας περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και των σχετικών δεδομένων.
Οι ειδικές ανάγκες όσον αφορά το 
περιβάλλον, τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος 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

Αιτιολόγηση

Χωρίς μια σοβαρή ανάλυση ΠΑΕΑ, είναι δυσκολότερη η κατάρτιση ειδικών μέτρων. Επιπλέον, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η ανεπαρκής εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
κοστίζει στην ΕΕ 50 δισ. ευρώ ετησίως υπό μορφή δαπανών στον τομέα της υγείας και του 
περιβάλλοντος.  Η διατήρηση και η ενθάρρυνση της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας είναι 
ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της βιοποικιλότητας και εκτός των τομέων του 
Naturata 2000, επομένως χρειάζεται ειδική αναφορά.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) συμπεριλαμβάνονται σχετικοί (i) συμπεριλαμβάνονται σχετικοί 
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συνδυασμοί μέτρων για τις προτεραιότητες 
της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη οι 
οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, 
που απορρέουν λογικά από την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο 
στοιχείο α) και την ανάλυση που 
αναφέρεται στο στοιχείο β)·

συνδυασμοί μέτρων για καθεμία από τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, που 
απορρέουν λογικά από την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο 
στοιχείο α) και την ανάλυση που 
αναφέρεται στο στοιχείο β), για την 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και 
κλιματικών προκλήσεων παγκόσμιας 
σημασίας· τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τα μέτρα που προβλέπονται στα 
άρθρα 29, 30, 31, 34 και 35 του παρόντος 
κανονισμού κατά την κατάρτιση του 
προγράμματός τους για την αγροτική 
ανάπτυξη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενωσιακές προτεραιότητες 4 και 5 αντανακλούν σαφώς την ανάγκη ριζικής μεταστροφής 
των ευρωπαϊκών γεωργικών πρακτικών σε βιωσιμότερες οδούς στο μέλλον. Πρέπει επομένως 
τα μέτρα στο πλαίσιο των οδηγιών πλαισίων για τις γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές 
ενισχύσεις, τις βιολογικές καλλιέργειες, το Natura 2000 και τα ύδατα να είναι υποχρεωτικά 
σύμφωνα με όλα τα ενωσιακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, για να επικρατήσει η 
οικολογική ποιότητα και να διασφαλιστούν η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική βιωσιμότητα 
εντός και στο σύνολο των κρατών μελών.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείογ – σημείο 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·

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

Or. en



PE486.102v01-00 20/60 PA\897320EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Χωρίς μια σοβαρή ανάλυση ΠΑΕΑ, είναι δυσκολότερη η κατάρτιση ειδικών μέτρων. Επιπλέον, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η η ανεπαρκής εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
κοστίζει στην ΕΕ 50 δισ. ευρώ ετησίως υπό μορφή δαπανών στον τομέα της υγείας και του 
περιβάλλοντος.  Η διατήρηση και η ενθάρρυνση της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας είναι 
ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της βιοποικιλότητας και εκτός των τομέων του 
Naturata 2000, επομένως χρειάζεται ειδική αναφορά.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε) τον προσδιορισμό των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] και τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους 
εταίρους·

(ιε) τον προσδιορισμό των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012], λεπτομέρειες 
σχετικά με το πώς εφαρμόστηκε ο 
ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας που 
ορίζει στόχους και κριτήρια για τη 
στήριξη της εφαρμογής της εταιρικής 
σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012], 
λεπτομέρειες για το πώς οργανώθηκαν οι 
διαδικασίες διαβούλευσης (εργαλεία, 
επιτρεπόμενος χρόνος για διαβουλεύσεις) 
και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με 
τους εταίρους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να καταδείξουν ότι η εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης είναι 
διαφανής και βασίζεται σε σταθερές αρχές. Ο ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας είναι ένα 
καλό σημείο αναφοράς, για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι παράγοντες είχαν την ευκαιρία 
συμμετοχής.  Επομένως τα κράτη μέλη πρέπει να δημοσιοποιήσουν τα εργαλεία και το χρονικό 
πλαίσιο για τη διαβούλευση. Αυτή η διαφάνεια θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η διαβούλευση 
διεξήχθη ομαλά.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ a) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν τουλάχιστον 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 βιώσιμη διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των πιστώσεων 
στο πλαίσιο του Natura 2000 και της 
οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, των 
ενισχύσεων σε περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα, των επενδύσεων που 
βελτιώνουν την αντοχή και την 
περιβαλλοντική αξία των δασικών 
οικοσυστημάτων, των δασικών-
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
υπηρεσιών και της διατήρησης των 
δασών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο έχουμε ήδη ελάχιστη συνεισφορά 25% για τον άξονα 2, 
πράγμα που πρέπει όχι μόνο να συνεχιστεί αλλά και να αυξηθεί σε ελάχιστη συνεισφορά 35%.  
Πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα ειδικά περιβαλλοντικά μέτρα (AEC, μέτρα που αφορούν τις 
βιολογικές καλλιέργειες, Natura 2000, μέτρα από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, μέτρα για το 
δασικό περιβάλλον κλπ), δεν πρέπει ωστόσο να συναριθμούνται τα μέτρα που δεν αφορούν 
ειδικά το περιβάλλον (ΜΠ).
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ β) το ελάχιστο μέγεθος των δασικών 
εκμεταλλεύσεων για τις οποίες η στήριξη 
θα εξαρτάται από την υποβολή σχεδίου 
δασικής διαχείρισης ή ισοδύναμου μέσου 
και τα επιλεγμένα μέτρα βιοποικιλότητας 
που πρόκειται να συμπεριληφθούν στο 
σχέδιο δασικής διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είμαστε εναρμονισμένοι με την ενωσιακή στρατηγική βιοποικιλότητας πρέπει να 
δηλώνεται σαφώς στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ποιο είναι το ελάχιστο μέγεθος δασικής 
εκμετάλλευσης για το οποίο η στήριξη εξαρτάται από την υποβολή σχεδίου δασικής διαχείρισης.
Πρέπει επίσης να είναι σαφές ποια μέτρα βιοποικιλότητας πρέπει να συμπεριληφθούν στο 
σχέδιο δασικής διαχείρισης.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παροχή συμβουλών στους γεωργούς 
συνδέεται με μία τουλάχιστον 
προτεραιότητα της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη και καλύπτει 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 
στοιχεία:

4. Η παροχή συμβουλών στους γεωργούς 
συνδέεται με μία τουλάχιστον 
προτεραιότητα της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη και καλύπτει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε αγρότες, 
πρέπει να είναι διαθέσιμη η πρόσβαση στην ολοκληρωμένη ενημέρωση στο σύνολο των κρατών 
μελών, ώστε να στηριχθεί η μετάβαση προς βιωσιμότερες αγροτικές πρακτικές. Οι βιολογικές 
καλλιέργειες προσφέρονται για απόδοση που πληροί με το παραπάνω τις περιβαλλοντικές και 
κλιματικές απαιτήσεις και για τη συμβολή στη βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Καθώς η μετάβαση 
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στις βιολογικές καλλιέργειες είναι μείζων δέσμευση και απαιτεί νέα εμπειρογνωμοσύνη, οι 
βιολογικές καλλιέργειες πρέπει να αναγνωριστούν ρητώς ως ελάχιστο απαιτούμενο στο πλαίσιο 
του τομέα τροφίμων και γεωργίας.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μία ή περισσότερες καταστατικές 
απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για 
ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες που προβλέπονται στο κεφάλαιο 
Ι του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012·

(α) οι καταστατικές απαιτήσεις διαχείρισης 
και πρότυπα για ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του τίτλου 
VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε αγρότες, 
πρέπει να είναι διαθέσιμη η πρόσβαση στην ολοκληρωμένη ενημέρωση στο σύνολο των κρατών 
μελών, ώστε να στηριχθεί η μετάβαση προς βιωσιμότερες αγροτικές πρακτικές. Οι βιολογικές 
καλλιέργειες προσφέρονται για απόδοση που πληροί με το παραπάνω τις περιβαλλοντικές και 
κλιματικές απαιτήσεις και για τη συμβολή στη βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Καθώς η μετάβαση 
στις βιολογικές καλλιέργειες είναι μείζων δέσμευση και απαιτεί νέα εμπειρογνωμοσύνη, οι 
βιολογικές καλλιέργειες πρέπει να αναγνωριστούν ρητώς ως ελάχιστο απαιτούμενο στο πλαίσιο 
του τομέα τροφίμων και γεωργίας.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – 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) 

(δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
περιβαλλοντική επίδοση και την 
οικονομική δραστηριότητα της 
βιολογικής γεωργίας, ως ελάχιστο 
απαιτούμενο που αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, καθώς 
και των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως αυτές ορίζονται από 
τα κράτη μέλη και τουλάχιστον των 
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αριθ. DP/2012· ή εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο 
καθεστώς για τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων που αναφέρονται στον 
τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε αγρότες, 
πρέπει να είναι διαθέσιμη η πρόσβαση στην ολοκληρωμένη ενημέρωση στο σύνολο των κρατών 
μελών, ώστε να στηριχθεί η μετάβαση προς βιωσιμότερες αγροτικές πρακτικές. Οι βιολογικές 
καλλιέργειες προσφέρονται για απόδοση που πληροί με το παραπάνω τις περιβαλλοντικές και 
κλιματικές απαιτήσεις και για τη συμβολή στη βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Καθώς η μετάβαση 
στις βιολογικές καλλιέργειες είναι μείζων δέσμευση και απαιτεί νέα εμπειρογνωμοσύνη, οι 
βιολογικές καλλιέργειες πρέπει να αναγνωριστούν ρητώς ως ελάχιστο απαιτούμενο στο πλαίσιο 
του τομέα τροφίμων και γεωργίας.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) η ιδιοτυπία του τελικού προϊόντος στο 
πλαίσιο των εν λόγω συστημάτων 
προέρχεται από σαφείς υποχρεώσεις 
εγγύησης:

i) η ιδιοτυπία του τελικού προϊόντος στο 
πλαίσιο των εν λόγω συστημάτων 
προέρχεται από σαφείς υποχρεώσεις 
εγγύησης:

των ειδικών χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, ή

των ειδικών χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, ή

των ειδικών μεθόδων γεωργίας ή 
παραγωγής, ή

των ειδικών μεθόδων γεωργίας ή 
παραγωγής καθώς και της βιολογικής 
γεωργίας, ή

της ποιότητας του τελικού προϊόντος που 
είναι σαφώς ανώτερη από τα συνήθη 
εμπορικά πρότυπα όσον αφορά τη δημόσια 
υγεία, την υγεία των ζώων ή των φυτών, 
την καλή διαβίωση των ζώων ή την 
προστασία του περιβάλλοντος·

της ποιότητας του τελικού προϊόντος που 
είναι σαφώς ανώτερη από τα συνήθη 
εμπορικά πρότυπα όσον αφορά τη δημόσια 
υγεία, την υγεία των ζώων ή των φυτών, 
την καλή διαβίωση των ζώων ή την 
προστασία του περιβάλλοντος· επίσης, της 
βιώσιμης διαχείρισης πόρων, της 
μείωσης των εκπομπών CO2 και της 
ελευθερίας της γενετικής μηχανικής·

Or. de
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού 
για μια παραγωγή που είναι βιώσιμη, 
διαφυλάσσει τη δημόσια υγεία, είναι 
φιλική προς το κλίμα και προστατεύει τα 
ζώα

Or. de

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις της 
γεωργικής εκμετάλλευσης·

(α) βελτιώνουν σημαντικά τη λειτουργία 
της γεωργικής εκμετάλλευσης όσον αφορά 
τη βιωσιμότητα, τα οφέλη για την υγεία, 
το κλίμα καθώς και την παραγωγή κατά 
τρόπο φιλικό προς τα ζώα·

Or. en

Τροπολογία 29

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, τον ενεργειακό εφοδιασμό 
και τη διαχείριση των υδάτων, σύμφωνα 
με τις προτεραιότητες 4 και 5· ή
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Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) αφορούν τη χρήση μέτρων 
βιολογικού ελέγχου ως μέσου μείωσης ή 
εξασθένησης των παρασίτων και των 
επιπτώσεών τους, όπως η χρήση φυσικών 
εχθρών και φυσικών ενισχυτικών ουσιών 
για τα φυτά, σε περίπτωση που αυτά τα 
μέτρα είναι δαπανηρότερα σε ετήσια 
βάση από ό,τι τα χημικά τους αντίστοιχα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να αποβούν επιζήμιες, αν δεν 
εξισορροπούνται με μέτρα περιβαλλοντικής ασφαλείας. Ο βιολογικός έλεγχος σήμερα δεν είναι 
αρκετά ανταγωνιστικός σε σύγκριση με τα συνήθη παρασιτοκτόνα. Ωστόσο αποτελεί ένα γνήσιο 
καινοτόμο μέτρο προόδου προς τη μείωση των παρασιτοκτόνων με παράλληλη αποτελεσματική 
διατήρηση του ελέγχου των παρασίτων.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω 
μέτρου περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά 
στήριξης που προβλέπονται στο 
παράρτημα Ι. Τα εν λόγω ανώτατα 
ποσοστά μπορούν να αυξηθούν για τους 
νέους γεωργούς, τις συλλογικές επενδύσεις 
και τα ενοποιημένα έργα που λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο περισσοτέρων του 
ενός μέτρων, τις επενδύσεις σε περιοχές με 
σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 

3. Η στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω 
μέτρου περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά 
στήριξης που προβλέπονται στο 
παράρτημα Ι. Τα εν λόγω ανώτατα 
ποσοστά μπορούν να αυξηθούν για τους 
νέους γεωργούς, τους γεωργούς 
βιολογικών καλλιεργειών και τους 
γεωργούς καθώς και διαχειριστές γαιών 
που επενδύουν ενεργά στην επίτευξη των 
προτεραιοτήτων 4 και 5, τις συλλογικές 
επενδύσεις και τα ενοποιημένα έργα που 
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και τις δράσεις που λαμβάνουν στήριξη
στο πλαίσιο των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας σύμφωνα με τα ποσοστά 
στήριξης που προβλέπονται στο 
παράρτημα Ι. Ωστόσο, το ανώτατο 
συνδυασμένο ποσοστό στήριξης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 90 %.

λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο 
περισσοτέρων του ενός μέτρων, τις 
επενδύσεις σε περιοχές με σημαντικά 
φυσικά μειονεκτήματα, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 33 παράγραφος 3 και τις 
δράσεις που λαμβάνουν στήριξη στο 
πλαίσιο των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας σύμφωνα 
με τα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται 
στο παράρτημα Ι. Ωστόσο, το ανώτατο 
συνδυασμένο ποσοστό στήριξης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 90 %.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα με απόδοση σε κρίσιμους τομείς, οι οποίοι ορίζονται στις προτεραιότητες 4 και 5 
σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα, και ιδιαίτερα τις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει να 
μπορούν να λαμβάνουν ποσοστό ενίσχυσης έως και 20% υψηλότερο για επενδύσεις σε υλικά 
στοιχεία του ενεργητικού.   Είναι σημαντικό να λαμβάνουν οι γεωργοί που αντιδρούν 
προβλεπτικά στις πιεστικές περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις υψηλότερα ποσοστά 
στήριξης και να δείχνει η Ένωση ότι οι γνήσιες προτεραιότητές της είναι το περιβάλλον και το 
κλίμα.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Για δασικές εκμεταλλεύσεις που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος, το 
οποίο καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο 
πρόγραμμα, η στήριξη για επενδύσεις σε 
δασικές γαίες εξαρτάται από την υποβολή 
προγράμματος διαχείρισης δασών ή 
ισοδύναμο μέσο, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων βιοποικιλότητας. Αυτά τα μέτρα 
βιοποικιλότητας συμμορφώνονται με τη 
βιώσιμη δασική διαχείριση, όπως έχει 
οριστεί από την υπουργική διάσκεψη του 
1993 για την προστασία των δασών της 
Ευρώπης (στο εξής «βιώσιμη δασική 
διαχείριση»).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις στις δασικές γαίες μπορεί να έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα..

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο δ

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, τη βιολογική γεωργία και 
την προστασία των ζώων 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· επίσης, 
επενδύσεις στο ιδιαίτερο σύστημα 
ποιότητας κατά το άρθρο 17.

Or. de

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
των αγροτικών περιοχών πριν να θέσουν 
σε εφαρμογή αυτό το μέτρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί αυτό το μέτρο ανάπτυξης εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων για την αναδιάρθρωση πολλών γεωργικών επιχειρήσεων και αγροτικών περιοχών 
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στο σύνολο της Ευρώπης. Για να διασφαλιστεί η κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά 
υπεύθυνη ανάπτυξη εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, η οποία αυξάνει την οικονομική 
βιωσιμότητα, έχει περιβαλλοντική απόδοση και προωθεί την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές 
κοινότητες, τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν αναλυτικά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) επενδύσεις για τη δημιουργία, 
βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
αναψυχής και των πολιτιστικών υπηρεσιών 
καθώς και της σχετικής υποδομής·

(δ) επενδύσεις για τη δημιουργία, 
βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
αναψυχής και των πολιτιστικών υπηρεσιών 
καθώς και της σχετικής υποδομής, ιδίως 
των ιδρυμάτων περίθαλψης και 
πρόληψης στον τομέα της υγείας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης (ιατρικού , νοσηλευτικού προσωπικού, φαρμακοποιών κλπ.) και να αυξηθεί έτσι 
το ποσοστό των απασχολουμένων.  Πέραν τούτου αυτή η πρόταση διασφαλίζει την πρόσβαση 
στα υγειονομικά ιδρύματα σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 36

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 

2. Ωστόσο, τα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης μπορούν να προβλέπουν ειδικές 
παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανόνα για 
επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα, σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και 
σε ιδρύματα περίθαλψης και πρόληψης 
στον τομέα της υγείας. Σε αυτή την 
περίπτωση, προβλέπονται σαφή κριτήρια 
που διασφαλίζουν τη 
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περίπτωση, προβλέπονται σαφή κριτήρια 
που διασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα με τη στήριξη που 
παρέχεται στο πλαίσιο άλλων μέσων της 
Ένωσης.

συμπληρωματικότητα με τη στήριξη που 
παρέχεται στο πλαίσιο άλλων μέσων της 
Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης (ιατρικού , νοσηλευτικού προσωπικού, φαρμακοποιών κλπ.) και να αυξηθεί έτσι 
το ποσοστό των απασχολουμένων.  Πέραν τούτου αυτή η πρόταση διασφαλίζει την πρόσβαση 
στα υγειονομικά ιδρύματα σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 37

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 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, εκτός από 
μη βιώσιμη βιομάζα, βιοαέριο και 
βιοκαύσιμα γαιώδους προέλευσης. Σε 
αυτή την περίπτωση, προβλέπονται σαφή 
κριτήρια που διασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα με τη στήριξη που 
παρέχεται στο πλαίσιο άλλων μέσων της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές επιπλέον ενδείξεις ότι η βιομάζα και τα βιοκαύσιμα 
γαιώδους προέλευσης χρησιμοποιούμενα σε μεγάλη κλίμακα μπορεί να μην είναι βιώσιμα.
Επομένως είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν είναι όλα τα έργα παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας μεγάλης κλίμακας επωφελή και βιώσιμα.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α
Ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε 
αγροτικές περιοχές
1. Η στήριξη βάσει αυτού του μέτρου 
αφορά τα ακόλουθα:
(a)  την εκπόνηση και επικαιροποίηση 
προγραμμάτων για την προστασία και τη 
διαχείριση των τόπων του NATURA 2000 
και άλλων περιοχών υψηλής φυσικής 
αξίας, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων 
δράσης για την προστασία ειδών που 
συνδέονται με τις αγροτικές περιοχές·
(β) μελέτες, δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και επενδύσεις 
σχετικές με την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση και τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση των 
χαρακτηριστικών φυσικής κληρονομιάς, 
όπως η αποκατάσταση και δημιουργία 
ποταμών ή άλλων γραμμικών και 
συνεχών δομών ή λειτουργιών 
δικτύωσης, που είναι απαραίτητες για τη 
μετανάστευση, εξάπλωση και ανταλλαγή 
γενετικού υλικού των άγριων ειδών·
2. Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 
είναι επιλέξιμες για στήριξη εάν οι 
σχετικές δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα 
με τα προγράμματα ανάπτυξης ή με άλλα 
προγράμματα προστασίας της φύσης, 
όπου οι επενδύσεις συνδέονται σαφώς με 
τη στήριξη στόχων που εξυπηρετούν την 
ενωσιακή  στρατηγική του 2020 για τη 
βιοποικιλότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδηγίες πλαίσια για το Natura 2000, τη γεωργία σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας και τα 
ύδατα απαιτούν συγκεκριμένα μέτρα, με τα οποία μπορούν να τεθούν σε λειτουργία έργα που 
υλοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την Ένωση μέσω της στρατηγικής για τη 
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βιοποικιλότητα και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – υπότιτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και στη βελτίωση της 
βιωσιμότητας των δασών

Επενδύσεις στην ανάπτυξη οικολογικά 
βιώσιμων δασικών περιοχών και στη 
βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

Or. de

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη δάσωση και τη δημιουργία δασικών 
εκτάσεων·

(α) την οικολογικά βιώσιμη δάσωση και 
την οικολογικά βιώσιμη  δημιουργία 
δασικών εκτάσεων·

Or. de

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη δημιουργία γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων·

(β) τη δημιουργία οικολογικά βιώσιμων 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων·

Or. de
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επενδύσεις σε νέες δασοκομικές 
τεχνολογίες και στη μεταποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων.

(ε) επενδύσεις σε οικολογικά βιώσιμες 
δασοκομικές τεχνολογίες και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων.

Or. de

Τροπολογία 43

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 19931 (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 
βιοποικιλότητας και σύμφωνα με την 
αειφόρο διαχείριση των δασών όπως 
ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για 
την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
το 19931 (εφεξής «αειφόρος διαχείριση 
δασών»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το μέτρο έχει εφαρμοστεί υπερβολικά συχνά στο παρελθόν, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το 
περιβάλλον. Ως εκ τούτου πρέπει να γίνει ειδική αναφορά σε αυτό, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν 
θα υπάρχει περιβαλλοντική ζημία. Για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι  της ενωσιακής στρατηγικής 
για τη βιοποικιλότητα, τα προγράμματα διαχείρισης των δασών πρέπει να περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένα μέτρα βιοποικιλότητας.
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Όλες οι δράσεις πρέπει να 
συμφωνούν με τους περιβαλλοντικούς 
στόχους της ΚΓΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέτρο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας 
των δασών» έχει εφαρμοστεί υπερβολικά συχνά στο παρελθόν, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το 
περιβάλλον, επομένως πρέπει να γίνει ειδική αναφορά, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει 
περιβαλλοντική ζημία.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Η στήριξη των μέτρων για τη 
δασοκομία πρέπει να βασίζεται σε ένα 
πρότυπο χρηστών δασοκομικών 
πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να στηρίζονται μόνο οι βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των δασών.

Τροπολογία 46

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 

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη 
γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη 
που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
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περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες 
της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες 
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 και κλιματικές συνθήκες 
της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις οι οποίες δεν 
περιορίζονται στη συνήθη πρακτική. Δεν 
χορηγείται στήριξη για φύτευση 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης, 
χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων 
ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή 
ενέργειας, επιθετικών ειδών με αρνητικό 
αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα καθώς και 
για οποιαδήποτε φύτευση που θα είχε 
βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
ή/και στην βιοποικιλότητα. Γενικότερα, 
δεν χορηγείται στήριξη στις περιπτώσεις 
όπου μία τέτοια δάσωση θα είχε βλαβερές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον ή/και στην 
βιοποικιλότητα. 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

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποκλειστεί κάθε ζημιογόνα φύτευση ακατάλληλων ειδών ή και φύτευση σε μη 
ακατάλληλο τόπο.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη ορίζουν περιοχές 
κατάλληλες για δάσωση, για να 
διασφαλιστεί ότι η φύτευση δεν θα έχει 
βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή 
στη βιοποικιλότητα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποκλειστεί κάθε ζημιογόνα φύτευση ακατάλληλων ειδών ή και φύτευση σε μη 
ακατάλληλο τόπο.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές 
τεχνολογίες και στη μεταποίηση και 
εμπορία δασοκομικών προϊόντων

Επενδύσεις σε οικολογικά βιώσιμες
δασοκομικές τεχνολογίες και στη 
μεταποίηση και εμπορία δασοκομικών 
προϊόντων

Or. de

Τροπολογία 49

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, και σε ΜΜΕ για 
επενδύσεις σε οικολογικά βιώσιμες 
δασοκομικές τεχνολογίες ή επενδύσεις 
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.

Or. de
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη 
βελτίωση της οικονομικής αξίας των 
δασών πρέπει να πραγματοποιούνται σε 
επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης και 
μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε 
μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής που 
είναι φιλικά για το έδαφος και τους 
πόρους.

2. Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη 
βελτίωση της οικολογικής αξίας των 
δασών πρέπει να πραγματοποιούνται σε 
επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης και 
μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε 
οικολογικά ιδιαιτέρως πολύτιμα 
μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής που 
είναι φιλικά για το έδαφος και τους 
πόρους.

Or. de

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές ελάχιστες 
απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο 
τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν 
σημαντικά τα σχετικά υποχρεωτικά 
πρότυπα που καθορίζονται σύμφωνα με το 
κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές ελάχιστες 
απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται 
στο πρόγραμμα.

Or. de
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Τροπολογία 52

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 μπορεί να παρασχεθεί στήριξη βάσει 
αυτού του μέτρου για τις δεσμεύσεις που 
καλύπτονται από το μέτρο για τη 
βιολογική γεωργία. Στο πλαίσιο αυτού του 
μέτρου δεν χορηγείται στήριξη σε 
δεσμεύσεις επωφελείς για το κλίμα αλλά 
με αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά πρώτον, είναι σημαντικό να έχει θετικό αντίκτυπο η προσθήκη των κλιματικών 
ζητημάτων στα γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα . Κατά δεύτερον, υπάρχουν ανησυχίες ότι ένα νέο 
πλαίσιο αναφοράς θα εμποδίσει τη μετάβαση από τα παλαιά στα νέα γεωργο-περιβαλλοντικά 
μέτρα.  Επομένως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση του ότι η πρόσληψη και ο 
αντίκτυπος των συστημάτων αυτών δεν θα μειωθούν.  Κατά τρίτον, πρέπει επίσης να υπάρχει 
εγγύηση ότι αυτά τα μέτρα θα έχουν συνέχεια μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10a. Με βάση την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ευνοούν τα γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα 
που έχουν υψηλή περιβαλλοντική επίδοση 
σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και 
περιφέρειας κατά την ανάπτυξη νέων ή 
των υφιστάμενων περιβαλλοντικών 
μέτρων στην επόμενη προγραμματική 
περίοδο, για να διατηρηθεί η πρόσληψή 
τους και να ενισχυθεί περαιτέρω ο 
αντίκτυπος των μέτρων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κατά πρώτον, είναι σημαντικό να έχει θετικό αντίκτυπο η προσθήκη των κλιματικών 
ζητημάτων στα γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα . Κατά δεύτερον, υπάρχουν ανησυχίες ότι ένα νέο 
πλαίσιο αναφοράς θα εμποδίσει τη μετάβαση από τα παλαιά στα νέα γεωργο-περιβαλλοντικά 
μέτρα.  Επομένως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση του ότι η πρόσληψη και ο 
αντίκτυπος των συστημάτων αυτών δεν θα μειωθούν.  Κατά τρίτον, πρέπει επίσης να υπάρχει 
εγγύηση ότι αυτά τα μέτρα θα έχουν συνέχεια μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10β. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ένταξη των γεωργών στα περιβαλλοντικά 
μέτρα μέχρι το τέλος της 
προγραμματικής περιόδου, αν δεν έχουν 
επιτευχθεί ακόμη οι στόχοι αυτοί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά πρώτον, είναι σημαντικό να έχει θετικό αντίκτυπο η προσθήκη των κλιματικών 
ζητημάτων στα γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα . Κατά δεύτερον, υπάρχουν ανησυχίες ότι ένα νέο 
πλαίσιο αναφοράς θα εμποδίσει τη μετάβαση από τα παλαιά στα νέα γεωργο-περιβαλλοντικά 
μέτρα.  Επομένως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση του ότι η πρόσληψη και ο 
αντίκτυπος των συστημάτων αυτών δεν θα μειωθούν.  Κατά τρίτον, πρέπει επίσης να υπάρχει 
εγγύηση ότι αυτά τα μέτρα θα έχουν συνέχεια μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν στα 
προγράμματά τους για την αγροτική 
ανάπτυξη πώς μπορεί να συνδυαστεί αυτό 
το μέτρο με άλλα μέτρα του κανονισμού, 
και ειδικότερα όσα προβλέπονται στα 
άρθρα 17, 18, 28, 29, 31 και 36, για να 
διαδοθεί η βιολογική γεωργία και να 
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εξυπηρετηθούν οι στόχοι που αφορούν το 
περιβάλλον και την οικονομική ανάπτυξη 
της υπαίθρου.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να παρουσιάζει σαφώς την ικανότητα των δικαιούχων ενισχύσεων για 
βιολογικές καλλιέργειες να συνδυάζουν το εν λόγω μέτρο με επιπλέον μέτρα που ορίζονται στον 
κανονισμό. Γι’ αυτό τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεώνονται να παρουσιάζουν στα 
προγράμματά τους για την αγροτική ανάπτυξη πώς θα συνδυάζονται τα μέτρα κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, για να εξυπηρετούνται οι στόχοι που αφορούν το περιβάλλον και την 
οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου, λαμβανομένων υπόψη του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για 
τα βιολογικά τρόφιμα και τις βιολογικές καλλιέργειες και του σχεδίου δράσης για τις βιολογικές 
καλλιέργειες.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία 
συνδέεται με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ χορηγείται μόνο σε σχέση με 
τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από 
απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο άρθρο 94 και στο 
παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 του Συμβουλίου.

3. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία 
συνδέεται με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ, χορηγείται μόνο σε σχέση 
με τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από 
απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις ορθές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο άρθρο 94 και στο 
παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 του Συμβουλίου και 
εξαρτώνται από την ύπαρξη 
συγκεκριμένων υποχρεώσεων διαχείρισης 
που συνδέονται με την υλοποίηση των 
στόχων των συγκεκριμένων οδηγιών..

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αξιοποιηθεί αυτό το μέτρο για να καλυφθούν είδη εκτός των τόπων του Natura 2000, 
και ειδικότερα τα είδη που απειλούνται στην Ευρώπη.  Για να είναι η εστίαση συγκεκριμένη, 
πρέπει να αποσαφηνιστεί ποια είναι αυτά τα είδη και οι οικότοποι.  Οποιαδήποτε στήριξη 
χορηγείται σε περιοχές που διέπουν οι εν λόγω οδηγίες πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις διαχείρισης, οι οποίες τίθενται σε ισχύ για να διευκολυνθεί η διαχείριση γαιών που 
απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της οδηγίας.
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) άλλες οριοθετημένες περιοχές 
προστασίας της φύσης με 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη γεωργία και τα δάση που 
συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 
10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Οι περιοχές 
αυτές δεν πρέπει, για κάθε πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης, να υπερβαίνουν το 
5 % των χαρακτηρισμένων περιοχών 
Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από το 
εδαφικό πεδίο εφαρμογής του·

(β) άλλες οριοθετημένες περιοχές 
προστασίας της φύσης με 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη γεωργία και τα δάση που 
συμβάλλουν στη βελτίωση των 
πληθυσμών των ειδών σύμφωνα με το 
παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
στην εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και στη διατήρηση όλων των 
ειδών σύμφωνα με το άρθρο 1 της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Οι περιοχές που 
αναφέρονται σε αυτό το σημείο δεν 
πρέπει, για κάθε πρόγραμμα αγροτικής
ανάπτυξης, να υπερβαίνουν το 7% των 
χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 2000 οι 
οποίες καλύπτονται από το εδαφικό πεδίο 
εφαρμογής του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αξιοποιηθεί αυτό το μέτρο για να καλυφθούν είδη εκτός των τόπων του Natura 2000, 
και ειδικότερα τα είδη που απειλούνται στην Ευρώπη.  Για να είναι η εστίαση συγκεκριμένη, 
πρέπει να αποσαφηνιστεί ποια είναι αυτά τα είδη και οι οικότοποι.  Οποιαδήποτε στήριξη 
χορηγείται σε περιοχές που διέπουν οι εν λόγω οδηγίες πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις διαχείρισης, οι οποίες τίθενται σε ισχύ για να διευκολυνθεί η διαχείριση γαιών που 
απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της οδηγίας.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κατά 
το σχέδιο χρηματοδότησης  θα 
παρουσιαστούν χωριστοί προϋπολογισμοί 
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για τις πιστώσεις με προορισμό τις 
αγροτικές περιοχές του Natura 2000, τις 
δασικές περιοχές του Natura 2000 και τα 
μέτρα της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξετάσουμε πόσα κονδύλια θα διατεθούν για δασικές και για αγροτικές γαίες 
σύμφωνα με το παρόν μέτρο. Αυτό γίνεται για λόγους διαφάνειας, καθώς αυτά ήσαν πριν 
χωριστά μέτρα.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Γεωργικά συστήματα υψηλής 
φυσικής αξίας

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις 
βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 50 % 
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»). Πρέπει να 
είναι δυνατή η χρήση όχι μόνο των 
βιοφυσικών κριτηρίων, σύμφωνα με το 
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παράρτημα ΙΙ, αλλά και άλλων 
επιστημονικώς τεκμηριώσιμων 
κριτηρίων μειονεξίας.

Or. de

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενισχύσεις καλής διαβίωσης των 
ζώων δυνάεμι 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 και προχωρούν πολύ πιο πέρα από 
όσα προβλέπουν οι νομικές διατάξεις..

Or. de

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενισχύσεις με βάση την έκταση ή 
άλλο μοναδιαίο κόστος χορηγούνται 
ετησίως και αποζημιώνουν τους γεωργούς 
για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα της αναληφθείσας δέσμευσης.
Εφόσον είναι αναγκαίο, καλύπτουν επίσης 
το κόστος συναλλαγής αξίας έως 20 % της 
πριμοδότησης που καταβλήθηκε για τις 
δεσμεύσεις καλής διαβίωσης των ζώων.

3. Οι ενισχύσεις με βάση την έκταση ή 
άλλο μοναδιαίο κόστος χορηγούνται 
ετησίως και αποζημιώνουν τους γεωργούς 
για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων 
δαπανών και της απώλειας εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα της αναληφθείσας δέσμευσης.
Εφόσον είναι αναγκαίο, θα μπορούσαν να 
καλύπτουν επίσης το κόστος συναλλαγής 
αξίας έως 20 % της πριμοδότησης που 
καταβλήθηκε για τις δεσμεύσεις καλής 
διαβίωσης των ζώων. Για να 
εξακριβώνεται αν τα σχέδια προχωρούν 
πέρα από τις νομικές διατάξεις καθώς 
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και κατά πόσο λαμβάνουν στήριξη οι 
γεωργοί, ενδείκνυται η χρήση δεικτών 
καλής διαβίωσης των ζώων που 
βασίζονται στο αποτέλεσμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Και στο πλαίσιο της «Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή 
διαβίωση των ζώων 2012-2015» γίνεται λόγος για τη «χρήση επιστημονικών δεικτών για την 
καλή διαβίωση των ζώων ως πιθανό μέσο για την απλούστευση του νομικού πλαισίου και τη 
δημιουργία μεγαλύτερης ευελιξίας με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
κτηνοτρόφων».

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενισχύσεις καλύπτουν μόνο τις 
δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τις 
σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που 
επιβάλλει ο εθνικός νόμος περί 
δασοκομίας ή άλλο σχετικό εθνικό 
νομοθετικό κείμενο. Όλες αυτές οι 
απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 
πρόγραμμα.

2. Οι ενισχύσεις καλύπτουν μόνο τις 
δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν 
σημαντικά τις σχετικές υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που επιβάλλει ο εθνικός νόμος 
περί δασοκομίας ή άλλο σχετικό εθνικό 
νομοθετικό κείμενο. Όλες αυτές οι 
απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 
πρόγραμμα.

Or. de

Τροπολογία 64

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) πληροφορίες και δραστηριότητες 
προώθησης που αφορούν την ανάπτυξη 
προϊόντων στο πλαίσιο μέτρων ποιοτικού 
ελέγχου μέσω γεωργικών συστημάτων 
όπως η βιολογική γεωργία και η γεωργία 
υψηλής φυσικής αξίας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν δραστηριότητες ενημέρωσης και 
προώθησης ομάδων παραγωγών στο πλαίσιο μέτρων ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός που 
επιτυγχάνεται στην αγορά βιολογικών τροφίμων. Η ένταξη αυτής της στήριξης στον νέο 
κανονισμό θα επιτρέψει την ενωσιακή κοινή χρηματοδότηση δραστηριοτήτων ανάπτυξης της 
αγοράς με ζωτική σημασία για την ανάπτυξη της αγοράς βιολογικών προϊόντων. Η στήριξη 
καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας βιολογικών τροφίμων θα μπορούσε να δώσει το κίνητρο να 
αυξηθεί η ποσότητα βιολογικών τροφίμων στα σχολικά κυλικεία και στους οίκους ευγηρίας.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) στήριξη καθ’ όλο το μήκος της 
αλυσίδας βιολογικών τροφίμων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν δραστηριότητες ενημέρωσης και 
προώθησης ομάδων παραγωγών στο πλαίσιο μέτρων ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός που 
επιτυγχάνεται στην αγορά βιολογικών τροφίμων. Η ένταξη αυτής της στήριξης στον νέο 
κανονισμό θα επιτρέψει την ενωσιακή κοινή χρηματοδότηση δραστηριοτήτων ανάπτυξης της 
αγοράς με ζωτική σημασία για την ανάπτυξη της αγοράς βιολογικών προϊόντων. Η στήριξη 
καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας βιολογικών τροφίμων θα μπορούσε να δώσει το κίνητρο να 
αυξηθεί η ποσότητα βιολογικών τροφίμων στα σχολικά κυλικεία και στους οίκους ευγηρίας.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος 
μέτρου καλύπτει:

διαγράφεται

(α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
καταβάλλονται απευθείας στους 
γεωργούς για ασφάλιστρα καλλιεργειών, 
ζώων και φυτών από οικονομικές 
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απώλειες που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά συμβάντα και ζωικές ή φυτικές 
ασθένειες ή προσβολή από παράσιτα·
(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·
(γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος, με τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία 
αλληλοβοήθειας, παρέχοντας 
αποζημίωση στους γεωργούς που 
αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του 
εισοδήματός 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 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.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού του 
παρόντος μέτρου με άλλα εθνικά ή 
ενωσιακά μέσα στήριξης ή καθεστώτα 
ιδιωτικής ασφάλισης. Η άμεση στήριξη 
του εισοδήματος που λαμβάνεται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(εφεξής «ΕΤΠΠ») λαμβάνεται επίσης 
υπόψη κατά την εκτίμηση του ύψους του 
εισοδήματος των γεωργών.
4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 90 σχετικά με την ελάχιστη και 
τη μέγιστη διάρκεια των εμπορικών 
δανείων σε ταμεία αλληλοβοήθειας που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 
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στοιχείο β) και στο άρθρο 40 παράγραφος 
4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ανάγκη να λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα στήριξης έναντι κινδύνων στο πλαίσιο του 
πυλώνα 2, αφής στιγμής ο πυλώνας 1 έχει ήδη μία βάση για τη στήριξη εισοδήματος. Ο στόχος 
του πυλώνα 2 είναι να κατευθύνει τους αγρότες και τους διαχειριστές γαιών στις αγροτικές 
περιοχές προς ένα καλύτερο και ανθεκτικότερο σύστημα γεωργο-οικολογικών μέτρων. Αν 
κριθεί αναγκαία η λήψη μέτρων διαχείρισης του κινδύνου, πρέπει να ενταχθούν στον πρώτο 
πυλώνα μαζί με τα γενικά συστήματα στήριξης εισοδήματος.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται 
μόνο για ασφαλιστικά συμβόλαια που 
καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται 
από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική 
ή φυτική ασθένεια, ή προσβολή από 
παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για 
την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 
30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου της τριετίας που
υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της 
υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.

διαγράφεται

2. Η εκδήλωση δυσμενούς κλιματικού 
συμβάντος ή κρουσμάτων ζωικής ή 
φυτικής ασθένειας ή η προσβολή από 
παράσιτα πρέπει να αναγνωρίζεται 
επίσημα ως τέτοια από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους μέλους. Όπου 
κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν εκ των προτέρων 
κριτήρια, βάσει των οποίων θεωρείται ότι 
έχει χορηγηθεί η εν λόγω αναγνώριση.
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3. Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις δεν 
παρέχουν αντιστάθμισμα ανώτερο από το 
συνολικό κόστος της αποκατάστασης των 
απωλειών που αναφέρονται στο άρθρο 37 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και δεν 
εξαρτώνται από, ούτε προσδιορίζουν, τον 
τύπο ή την ποσότητα της μελλοντικής 
παραγωγής. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν το ποσό του ασφαλίστρου 
που είναι επιλέξιμο για στήριξη με την 
επιβολή κατάλληλων ορίων.
4. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο 
ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτημα 
Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του πυλώνα 2 είναι να κατευθύνει τους αγρότες και τους διαχειριστές γαιών στις 
αγροτικές περιοχές προς καλύτερα και ανθεκτικότερα συστήματα γεωργο-οικολογικών μέτρων.
Τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου θα μειώσουν περισσότερο τη χρηματοδότηση της αγροτικής 
ανάπτυξης, η οποία είναι ουσιώδης για τις επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να είναι επιλέξιμο για στήριξη, το 
σχετικό ταμείο αλληλοβοήθειας πρέπει:

διαγράφεται

(α) να είναι διαπιστευμένα από την 
αρμόδια αρχή σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία·
(β) να έχει διαφανή πολιτική για τις 
ενισχύσεις στο ταμείο και τις αναλήψεις 
από αυτό·
(γ) να έχει σαφείς κανόνες απόδοσης 
ευθυνών για τα χρέη που προκύπτουν·
2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη 
διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας, 
ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση 
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αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους 
γεωργούς σε περίπτωση κρίσης, καθώς 
και τη διαχείριση και παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τους εν λόγω 
κανόνες.
3. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο β) μπορούν να αφορούν μόνο:
(α) τις διοικητικές δαπάνες σύστασης του 
ταμείου αλληλοβοήθειας, με κατανομή σε 
τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο, κατά 
φθίνοντα τρόπο·
(β) τα ποσά που καταβάλλονται από το 
ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων 
που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας 
με σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης. Δεν πραγματοποιείται 
καμία συνεισφορά από δημόσιους πόρους 
στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
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.
5. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο 
ποσοστό στήριξης που προβλέπεται στο 
παράρτημα I.
Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για 
στήριξη επιβάλλοντας:
(α) ανώτατα όρια ανά ταμείο·
(β) κατάλληλα όρια ανά μονάδα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο στόχος του πυλώνα 2 είναι να κατευθύνει τους αγρότες και τους διαχειριστές γαιών στις 
αγροτικές περιοχές προς καλύτερα και ανθεκτικότερα συστήματα γεωργο-οικολογικών μέτρων.
Τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου θα μειώσουν περισσότερο τη χρηματοδότηση της αγροτικής 
ανάπτυξης, η οποία είναι ουσιώδης για τις επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να 
χορηγείται μόνο όταν η μείωση 
εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του 
μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου 
γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή 
του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης 
και της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα 
για τους σκοπούς του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο 
σύνολο των εσόδων που έχει ο γεωργός 
από την αγορά, συμπεριλαμβανομένης 
κάθε μορφής δημόσιας στήριξης, ύστερα 
από αφαίρεση του κόστους των εισροών.
Οι ενισχύσεις από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας στους γεωργούς 
αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος 
σε ποσοστό 70 % κατ’ ανώτατο όριο.

διαγράφεται

2. Για να είναι επιλέξιμο για στήριξη, το 
σχετικό ταμείο αλληλοβοήθειας πρέπει:
(α) να είναι διαπιστευμένα από την 
αρμόδια αρχή σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία·
(β) να έχει διαφανή πολιτική για τις 
ενισχύσεις στο ταμείο και τις αναλήψεις 
από αυτό·
(γ) να έχει σαφείς κανόνες απόδοσης 
ευθυνών για τα χρέη που προκύπτουν·
3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες 
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που διέπουν τη σύσταση και τη 
διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας, 
ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση 
αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους 
γεωργούς σε περίπτωση κρίσης, καθώς 
και τη διαχείριση και παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τους εν λόγω 
κανόνες.
4. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) μπορούν να αφορούν μόνο τα 
ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο 
αλληλοβοήθειας ως χρηματική 
αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων 
που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας 
με σκοπό την καταβολή της χρηματικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης. Δεν πραγματοποιείται 
καμία συνεισφορά από δημόσιους πόρους 
στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του πυλώνα 2 είναι να κατευθύνει τους αγρότες και τους διαχειριστές γαιών στις 
αγροτικές περιοχές προς καλύτερα και ανθεκτικότερα συστήματα γεωργο-οικολογικών μέτρων.
Τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου θα μειώσουν περισσότερο τη χρηματοδότηση της αγροτικής 
ανάπτυξης, η οποία είναι ουσιώδης για τις επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές. Αντ’ αυτού 
πρέπει να αναπτυχθούν μέτρα αγοράς στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, για να διευκολυνθεί η 
σταθεροποίηση της αγοράς και η εξασφάλιση δίκαιων τιμών για γεωργούς και παραγωγούς.

Τροπολογία 70

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) προώθηση μέτρων για την ανάπτυξη 
εναλλακτικών στην ανθρώπινη διατροφή, 
εκστρατειών εκπαίδευσης και 
συμμετοχής στη διαφύλαξη της δημόσιας 
υγείας, δραστηριοτήτων για τη 
διατροφική αυτάρκεια και μέτρων που 
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αφορούν την ποιότητα των τροφίμων και 
την προστασία των ζώων.

Or. de

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να είναι επιλέξιμες για στήριξη από 
το ΕΓΤΑΑ πριν από τις επενδυτικές 
πράξεις προηγείται αξιολόγηση των 
αναμενόμενων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
για αυτό το είδος επένδυσης νομοθεσία, 
εάν η επένδυση είναι πιθανό να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

1. Για να είναι επιλέξιμες για στήριξη από 
το ΕΓΤΑΑ πριν από τις επενδυτικές 
πράξεις προηγείται αξιολόγηση των 
αναμενόμενων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
για αυτό το είδος επένδυσης νομοθεσία, 
εάν η επένδυση είναι πιθανό να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Προωθούνται αποκλειστικά επενδύσεις 
με ουσιαστική συμβολή στην προστασία 
του περιβάλλοντος, του κλίματος και των 
ζώων και προχωρούν πολύ πιο πέρα από 
όσα προβλέπουν οι νομικές διατάξεις.

Or. de

Τροπολογία 72

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 ΜΚΟ
και των ερευνητών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να λειτουργήσει η εν λόγω Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας, οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ισότιμη πρόσβαση και συμβολή στο δίκτυο. Δεν υπάρχει 
επομένως λόγος να μην αναφέρονται σαφώς ήδη στο κείμενο.

Τροπολογία 73

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.

5. Τουλάχιστον το 25 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης προορίζεται για 
μέτρα της προτεραιότητας 6, ενώ στο
Leader πρέπει να αναλογεί τουλάχιστον το 
5% της συνολικής συμμετοχής του 
ΕΓΤΑΑ.

Or. de

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. τουλάχιστον το 35 % της συνολικής 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης προορίζεται για τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, την 
προσαρμογή και τη βιώσιμη διαχείριση 
γης, μέσω των γεωργο-περιβαλλοντικών 
και κλιματικών ενισχύσεων, των 
ενισχύσεων στη  βιολογική γεωργία και 
των πιστώσεων στο πλαίσιο του Natura 
2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα, των ενισχύσεων σε περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα, των επενδύσεων που 
βελτιώνουν την αντοχή και την 
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περιβαλλοντική αξία των δασικών 
οικοσυστημάτων, των δασικών-
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
υπηρεσιών και της διατήρησης των 
δασών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
διατηρούν τουλάχιστον το επίπεδο 
προσπαθειών που κατέβαλαν κατά την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 σε 
αυτό τον τομέα.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο έχουμε ήδη ελάχιστη συνεισφορά 25% για τον άξονα 2, 
πράγμα που πρέπει όχι μόνο να συνεχιστεί αλλά και να αυξηθεί σε ελάχιστη συνεισφορά 35%.  
ρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα ειδικά περιβαλλοντικά μέτρα (AEC, μέτρα που αφορούν τις 
βιολογικές καλλιέργειες, Natura 2000, μέτρα από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, μέτρα για το 
δασικό περιβάλλον κλπ).

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 
ή/και της προσαρμογής. Τα μέτρα 
καινοτομίας πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στην περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα της γεωργίας και της 
τροφικής αλυσίδας και να μη βλάπτουν 
σε καμία περίπτωση τους 
περιβαλλοντικούς στόχους της ΚΓΠ ή την 
επίδοση των περιβαλλοντικών 
αποτελεσμάτων άλλων μέτρων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πείρα μας έχει διδάξει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα καινοτόμα μέτρα που δεν έχουν 
περιβαλλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθούν κάθε 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης μέσω 
οικονομικών δεικτών, δεικτών εκροών και 
δεικτών που αφορούν τους στόχους.

2. Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθούν κάθε 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης μέσω 
οικονομικών δεικτών, δεικτών εκροών και 
δεικτών που αφορούν τον αντίκτυπο και 
τους στόχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δείκτες που αφορούν τον αντίκτυπο είναι αναγκαίοι για την εκτίμηση του αν τα ΠΑΑ είχαν 
πραγματικό αντίκτυπο.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – γραμμή «Άρθρο 18(3)» – στήλη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γεωργικός τομέας Γεωργικός τομέας

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων 
στις άκρως απόκεντρες περιοχές

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων 
στις άκρως απόκεντρες περιοχές

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων 
στις άλλες περιφέρειες

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων 
στις άλλες περιφέρειες

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να 
προσαυξηθούν κατά 20% υπό τον όρο ότι 
η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν 

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να 
προσαυξηθούν κατά 20% υπό τον όρο ότι 
η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν 



PE486.102v01-00 56/60 PA\897320EL.doc

EL

υπερβαίνει το 90% για: υπερβαίνει το 90% για:
εγκατάσταση νέων γεωργών εγκατάσταση νέων γεωργών

συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα 
έργα

συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα 
έργα

περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά 
μειονεκτήματα όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 33

περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά 
μειονεκτήματα όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 33

δράσεις που λαμβάνουν στήριξη στο 
πλαίσιο των ΕΣΚ

δράσεις που λαμβάνουν στήριξη στο 
πλαίσιο των ΕΣΚ

γεωργούς βιολογικών καλλιεργειών
μέτρα για την υλοποίηση του Natura 2000 
και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα
γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα

Μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων 
του παραρτήματος I

Μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων 
του παραρτήματος I

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων 
στις άκρως απόκεντρες περιοχές

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων 
στις άκρως απόκεντρες περιοχές

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων 
στις άλλες περιφέρειες

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων 
στις άλλες περιφέρειες

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να 
προσαυξηθούν κατά 20% υπό τον όρο ότι 
η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν 
υπερβαίνει το 90% για δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των ΕΣΚ

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να 
προσαυξηθούν κατά 20% υπό τον όρο ότι 
η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν 
υπερβαίνει το 90% για δράσεις που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των ΕΣΚ

Or. en

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – γραμμή «Άρθρο 31(7)»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
31(7) Ενισχύσεις στο 

πλαίσιο του Natura 
2000 και της οδηγίας 

500(*) Ανά εκτάριο ετησίως 
και κατ’ ανώτατο όριο 
κατά την αρχική 
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πλαισίου για τα ύδατα περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε έτη

200(*) Ανά εκτάριο ετησίως 
κατ’ ανώτατο όριο

50 Ανά εκτάριο ετησίως 
τουλάχιστον για τις 
ενισχύσεις βάσει της 
οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα

Τροπολογία
31(7) Ενισχύσεις στο 

πλαίσιο του Natura 
2000 και της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα

500(*) Ανά εκτάριο ετησίως 
κατ’ ανώτατο όριο

50 Ανά εκτάριο ετησίως 
τουλάχιστον για τις 
ενισχύσεις βάσει της 
οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να λαμβάνει αυτό το μέτρο χαμηλότερο χρηματικό ποσό ή ποσό με χρονικό 
περιορισμό. Αν θέλει κανείς τη λήψη μέτρων, πρέπει να τα υπολογίσει με βάση την απώλεια 
εισοδήματος / την εμφάνιση κόστους και εν συνεχεία να τα ορίζει σε λογικό επίπεδο.  Αυτή η 
διάκριση είναι αβάσιμη.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – γραμμή «Άρθρο 32(3)»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
32, 
παράγρ
αφος 3

Ενισχύσεις σε 
περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα ή 
άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα

25 Ελάχιστο ποσό ανά 
εκτάριο ετησίως

250(*) Μέγιστο ποσό ανά 
εκτάριο ετησίως
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300(*) Μέγιστο ποσό ανά 
εκτάριο ετησίως στις 
ορεινές περιοχές που 
ορίζονται στο άρθρο 46 
παράγραφος 2

Τροπολογία
32 
Άρθρο
3

Ενισχύσεις σε 
περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα ή 
άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα

25 Ελάχιστο ποσό ανά 
εκτάριο ετησίως

250(*) Μέγιστο ποσό ανά 
εκτάριο ετησίως

350(*) Μέγιστο ποσό ανά 
εκτάριο ετησίως στις 
ορεινές περιοχές1

1 Αυτό το ανώτατο 
ποσοστό μπορεί σε μία 
μεμονωμένη γεωργική 
εκμετάλλευση να είναι 
υψηλότερο, όταν στο 
σύνολο της περιοχής 
κατά μέσο όρο δεν 
υπάρχει υπέρβαση 
αυτού του ποσοστού.

Or. de

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – υποπρογράμματα 5 και 6 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων:
Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και 
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υπηρεσίες αντικατάστασης στην 
εκμετάλλευση
μέτρα για τη γεωργία, το περιβάλλον και 
το κλίμα
Βιολογική γεωργία
Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 
και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα
Συνεργασία
Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού
Διατήρηση γεωργικών συστημάτων 
υψηλής φυσικής αξίας:
Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και 
υπηρεσίες αντικατάστασης στην 
εκμετάλλευση
Συστήματα ποιότητας γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων
Μέτρα για τη γεωργία, το περιβάλλον και 
το κλίμα
Βιολογική γεωργία
Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 
και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα
Ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε 
αγροτικές περιοχές
Συνεργασία
Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ακόλουθα μέτρα πρέπει να προβληθούν με σαφήνεια ως βασικές προϋποθέσεις για ένα υπο-
πρόγραμμα γεωργικών συστημάτων υψηλής φυσικής αξίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης, προκειμένου να εξασφαλιστούν στους γεωργούς η αναγκαία στήριξη και 
τα εργαλεία για να μπορούν να διαφυλάσσουν και να ενισχύουν ορισμένα από πιο πολύτιμα 
γεωργικά συστήματά μας στην Ευρώπη.
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Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Μέτρα 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα ιδιαίτερης σημασίας για την 
προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας 
τροφίμων και τη διαχείριση κινδύνου στη 
γεωργία

διαγράφεται

Άρθρο 19 Αποκατάσταση του γεωργικού 
παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από 
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά 
συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων 
προληπτικών δράσεων
Άρθρο 25 Πρόληψη και αποκατάσταση 
ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων
Άρθρο 28 Σύσταση ομάδων παραγωγών
Άρθρο 34 Καλή διαβίωση των ζώων
Άρθρο 37 Διαχείριση κινδύνου
Άρθρο 38 Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων 
και φυτών
Άρθρο 39 Ταμεία αλληλοβοήθειας για τις 
ζωικές και φυτικές ασθένειες και τα 
περιβαλλοντικά συμβάντα
Άρθρο 40 Εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήματος

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του πυλώνα 2 είναι να κατευθύνει τους αγρότες και τους διαχειριστές γαιών στις 
αγροτικές περιοχές προς καλύτερα και ανθεκτικότερα συστήματα γεωργο-οικολογικών μέτρων.
Τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου θα μειώσουν περισσότερο τη χρηματοδότηση της αγροτικής 
ανάπτυξης, η οποία είναι ουσιώδης για τις επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές.


