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15.10.2020 A8-0200/1000

Τροπολογία 1000
Gilles Lebreton
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Οι νεαροί γεωργοί και οι 
νεοεισερχόμενοι εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον 
αφορά την πρόσβαση στη γη, τις υψηλές 
τιμές και την πρόσβαση στο πιστωτικό 
σύστημα. Οι επιχειρήσεις τους απειλούνται 
περισσότερο από τη μεταβλητότητα των 
τιμών (τόσο για εισροές όσο και για 
προϊόντα) και οι ανάγκες τους όσον αφορά 
την κατάρτιση σε επιχειρηματικές 
δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης 
κινδύνου είναι υψηλές. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη για τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προβλέψουν μια 
στρατηγική προσέγγιση και να 
προσδιορίσουν ένα σαφές και συνεκτικό 
σύνολο παρεμβάσεων για την ανανέωση 
των γενεών, στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου στόχου που αφορά το θέμα 
αυτό. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν, στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ, προτιμησιακούς 
όρους για τα χρηματοοικονομικά μέσα για 
τους νέους γεωργούς και τους 
νεοεισερχομένους και να συμπεριλάβουν 
στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ 
τη δέσμευση τουλάχιστον ενός ποσού που 
θα αντιστοιχεί στο 2% του κονδυλίου των 
ετήσιων άμεσων ενισχύσεων. Το μέγιστο 
ποσό της ενίσχυσης για την εγκατάσταση 

(43) Οι νεαροί γεωργοί και οι 
νεοεισερχόμενοι εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον 
αφορά την πρόσβαση στη γη, τις υψηλές 
τιμές και την πρόσβαση στο πιστωτικό 
σύστημα. Οι επιχειρήσεις τους απειλούνται 
περισσότερο από τη μεταβλητότητα των 
τιμών (τόσο για εισροές όσο και για 
προϊόντα) και οι ανάγκες τους όσον αφορά 
την κατάρτιση σε επιχειρηματικές 
δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης 
κινδύνου είναι υψηλές. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη για τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προβλέψουν μια 
στρατηγική προσέγγιση και να 
προσδιορίσουν ένα σαφές και συνεκτικό 
σύνολο παρεμβάσεων για την ανανέωση 
των γενεών, στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου στόχου που αφορά το θέμα 
αυτό. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν, στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ, προτιμησιακούς 
όρους για τα χρηματοοικονομικά μέσα για 
τους νέους γεωργούς και τους 
νεοεισερχομένους και να συμπεριλάβουν 
στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ 
τη δέσμευση τουλάχιστον ενός ποσού που 
θα αντιστοιχεί στο 2% του κονδυλίου των 
ετήσιων άμεσων ενισχύσεων. Το μέγιστο 
ποσό της ενίσχυσης για την εγκατάσταση 
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νέων γεωργών και την ίδρυση αγροτικών 
επιχειρήσεων πρέπει να αυξηθεί έως και 
στα 100,000 ΕΥΡΩ στα οποία μπορούν να 
έχουν πρόσβαση μέσω ή και σε συνδυασμό 
με χρηματοοικονομικά μέσα.

νέων γεωργών και την ίδρυση αγροτικών 
επιχειρήσεων πρέπει να αυξηθεί έως και 
στα 100,000 ΕΥΡΩ στα οποία μπορούν να 
έχουν πρόσβαση μέσω ή και σε συνδυασμό 
με χρηματοοικονομικά μέσα. Πέραν της 
αναγκαίας ενίσχυσης σε νέους γεωργούς, 
μόνο οι επικερδείς τιμές διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των σχετικών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Αυτός ο τελευταίος όρος 
δεν πληρούται επί του παρόντος από την 
ΕΕ και ην ΚΓΠ, γεγονός που θέτει 
σοβαρή απειλή για το μέλλον της 
ευρωπαϊκής γεωργίας.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1001

Τροπολογία 1001
Jaak Madison
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47α) τονίζει το γεγονός ότι η 
ευρωπαϊκή οικονομία βασίζεται σε ένα 
σύστημα ελεύθερης αγοράς και ότι θα 
πρέπει να ενστερνίζεται τον καπιταλισμό· 
τονίζει, ωστόσο, ότι, δεδομένου ότι οι 
άμεσες ενισχύσεις της ΚΓΠ που 
εφαρμόζονται επί του παρόντος είναι 
δυσανάλογες, ευνοούν τα «παλαιά» κράτη 
μέλη έναντι των «νέων» κρατών μελών, οι 
άμεσες ενισχύσεις της ΚΓΠ θα πρέπει να 
προσαρμοστούν ώστε να εξασφαλιστεί 
πλήρης σύγκλιση, καθώς όλοι οι 
ευρωπαίοι γεωργοί πρέπει να πληρούν τα 
ίδια πρότυπα και απαιτήσεις της ΕΕ.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1002

Τροπολογία 1002
Ivan David
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Η στήριξη των άμεσων ενισχύσεων 
στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για 
την ΚΓΠ θα πρέπει να χορηγείται υπό 
μορφή εθνικών πιστώσεων που θα 
καθοριστούν από τον παρόντα κανονισμό. 
Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των 
αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις στα 
κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο 
στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται 
σταδιακά για να κλείσουν το 50% του 
χάσματος προς το 90% του μέσου όρου 
της Ένωσης. Προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη ο μηχανισμός μείωσης των 
πληρωμών και η χρήση του προϊόντος στο 
κράτος μέλος, πρέπει να επιτρέπεται η 
υπέρβαση της εθνικής χορήγησης των 
συνολικών ενδεικτικών χρηματοδοτικών 
πόρων κάθε χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ κράτους μέλους.

(48) Η στήριξη των άμεσων ενισχύσεων 
στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για 
την ΚΓΠ θα πρέπει να χορηγείται υπό 
μορφή εθνικών πιστώσεων που θα 
καθοριστούν από τον παρόντα κανονισμό. 
Η διαδικασία σύγκλισης πρέπει να 
ολοκληρωθεί εντός της περιόδου που 
καλύπτεται από το ΠΔΠ 2021-2027, 
προκειμένου να τηρηθεί η απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2002 και να 
διασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός 
και η ισότητα μεταξύ των κρατών μελών. 
Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των 
αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις στα 
κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο 
στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται 
σταδιακά. Η πλήρης εξωτερική σύγκλιση 
των άμεσων ενισχύσεων θα πρέπει να 
επιτευχθεί έως το τέλος της περιόδου 
προγραμματισμού. Προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη ο μηχανισμός μείωσης των 
πληρωμών και η χρήση του προϊόντος στο 
κράτος μέλος, πρέπει να επιτρέπεται η 
υπέρβαση της εθνικής χορήγησης των 
συνολικών ενδεικτικών χρηματοδοτικών 
πόρων κάθε χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ κράτους μέλους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα επίπεδα εξωτερικής σύγκλισης είναι ανεπαρκή και πλήρης σύγκλιση των 
ενισχύσεων θα επιτευχθεί το 2027. Ζητούμε ένα αναλογικό σύστημα σύγκλισης που θα 
βασίζεται στην ανακατανομή των πληρωμών από πληρωμές άνω του μέσου όρου της ΕΕ σε 
πληρωμές κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.
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15.10.2020 A8-0200/1003

Τροπολογία 1003
Ivan David
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Η στήριξη των άμεσων ενισχύσεων 
στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για 
την ΚΓΠ θα πρέπει να χορηγείται υπό 
μορφή εθνικών πιστώσεων που θα 
καθοριστούν από τον παρόντα κανονισμό. 
Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των 
αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις στα 
κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο 
στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται 
σταδιακά για να κλείσουν το 50% του 
χάσματος προς το 90% του μέσου όρου 
της Ένωσης. Προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη ο μηχανισμός μείωσης των 
πληρωμών και η χρήση του προϊόντος στο 
κράτος μέλος, πρέπει να επιτρέπεται η 
υπέρβαση της εθνικής χορήγησης των 
συνολικών ενδεικτικών χρηματοδοτικών 
πόρων κάθε χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ κράτους μέλους.

(48) Η στήριξη των άμεσων ενισχύσεων 
στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για 
την ΚΓΠ θα πρέπει να χορηγείται υπό 
μορφή εθνικών πιστώσεων που θα 
καθοριστούν από τον παρόντα κανονισμό. 
Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των 
αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις στα 
κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο 
στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται 
σταδιακά για να κλείσουν το χάσμα προς 
τον μέσο όρο της Ένωσης. Προκειμένου 
να ληφθεί υπόψη ο μηχανισμός μείωσης 
των πληρωμών και η χρήση του προϊόντος 
στο κράτος μέλος, πρέπει να επιτρέπεται η 
υπέρβαση της εθνικής χορήγησης των 
συνολικών ενδεικτικών χρηματοδοτικών 
πόρων κάθε χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα επίπεδα εξωτερικής σύγκλισης είναι ανεπαρκή και πλήρης σύγκλιση των 
ενισχύσεων θα επιτευχθεί το 2027. Ζητούμε ένα αναλογικό σύστημα σύγκλισης που θα 
βασίζεται στην ανακατανομή των πληρωμών από πληρωμές άνω του μέσου όρου της ΕΕ σε 
πληρωμές κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.
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15.10.2020 A8-0200/1004

Τροπολογία 1004
Gilles Lebreton
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει 
τη σημασία της αντιμετώπισης της 
αλλαγής του κλίματος σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της Ένωσης για την 
εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού 
και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν 
πρόγραμμα θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα 
στις πολιτικές της Ένωσης και στην 
επίτευξη ενός γενικού στόχου 25% των 
δαπανών του προϋπολογισμού της 
Ένωσης για τη στήριξη των στόχων για 
το κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ αναμένεται ότι θα συμβάλουν 
καλύπτοντας το 40 % του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου της ΚΓΠ 
στους στόχους για το κλίμα. Οι σχετικές 
δράσεις θα προσδιορίζονται κατά τη 
διάρκεια της προετοιμασίας και της 
εφαρμογής του προγράμματος, και θα 
αξιολογούνται εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών αξιολογήσεων και 
επανεξετάσεων.

διαγράφεται

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1005

Τροπολογία 1005
Ivan David
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους 
ορισμούς της γεωργικής δραστηριότητας, 
της γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων 
εκταρίων, του πραγματικού και του 
νεαρού γεωργού:

1. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, 
τουλάχιστον τους ορισμούς της γεωργικής 
δραστηριότητας, της γεωργικής έκτασης, 
των επιλέξιμων εκταρίων και του νεαρού 
γεωργού με βάση τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τον ορισμό του πραγματικού γεωργού 
σε εθελοντική βάση. Ο ορισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι οι γεωργοί φροντίζουν τη 
γεωργική γη, ανεξάρτητα από άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Η προηγούμενη εμπειρία με 
την αρχή του «ενεργού γεωργού» σε επίπεδο ΕΕ έχει οδηγήσει σε απαράδεκτο διοικητικό φόρτο 
και έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική.
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15.10.2020 A8-0200/1006

Τροπολογία 1006
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, 
µόνιµων βοσκότοπων ή µόνιµων 
καλλιεργειών. Οι όροι «αρόσιμες 
εκτάσεις», «μόνιμες καλλιέργειες» και 
«μόνιμοι βοσκότοποι» καθορίζονται 
περαιτέρω από τα κράτη μέλη εντός του 
ακόλουθου πλαισίου:

β) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, 
µόνιµων βοσκότοπων ή µόνιµων 
καλλιεργειών και γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων. Χαρακτηριστικά του τοπίου 
όπως τα δέντρα, οι θαμνοστοιχίες, η 
παρόχθια ξυλώδης βλάστηση, οι πέτρινοι 
τοίχοι (αναβαθμίδες), οι τάφροι, οι λίμνες 
περιλαμβάνονται ως επιλέξιμα στοιχεία 
της γεωργικής έκτασης. Οι όροι 
«αρόσιμες εκτάσεις», «μόνιμες 
καλλιέργειες και μόνιμοι βοσκότοποι» και 
«γεωργοδασοκοµικά συστήματα» 
καθορίζονται περαιτέρω από τα κράτη 
μέλη εντός του ακόλουθου πλαισίου:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1007

Τροπολογία 1007
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή 
αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του Καν. (ΕΚ) 
1257/199928, με το άρθρο 39 του Καν. 
(ΕΚ) 1698/200529 και με το άρθρο 28 του 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ή το άρθρο 65 του 
παρόντος κανονισμού·

i) ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή 
αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών 
που αναμειγνύονται με αυτόχθονα δέντρα 
και θάμνους, και των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του Καν. (ΕΚ) 
1257/199928, με το άρθρο 39 του Καν. 
(ΕΚ) 1698/200529 και με το άρθρο 28 του 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ή το άρθρο 65 του 
παρόντος κανονισμού·

_________________ _________________
28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την 
τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων 
κανονισμών (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 
80).

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την 
τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων 
κανονισμών (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 
80).

29 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 
277 της 21.10.2005, σ. 1).

29 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 
277 της 21.10.2005, σ. 1).
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15.10.2020 A8-0200/1008

Τροπολογία 1008
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) ως «γεωργοδασοκομικά 
συστήματα» νοούνται συστήματα χρήσης 
της γης στο πλαίσιο των οποίων φύονται 
δέντρα και θάμνοι στην ίδια έκταση όπου 
εφαρμόζονται γεωργικές πρακτικές·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1009

Τροπολογία 1009
Ivan David
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι «πραγματικοί γεωργοί» 
ορίζονται με τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεν χορηγείται στήριξη 
σε εκείνους των οποίων η γεωργική 
δραστηριότητα αποτελεί απλώς ένα 
ασήμαντο μέρος των συνολικών 
οικονομικών δραστηριοτήτων τους ή των 
οποίων η κύρια επιχειρηματική 
δραστηριότητα δεν είναι γεωργική, χωρίς 
να αποκλείεται η στήριξη των γεωργών 
με πολλαπλές δραστηριότητες. Ο ορισμός 
προσδιορίζει ποιοι γεωργοί δεν 
θεωρούνται πραγματικοί γεωργοί, βάσει 
προϋποθέσεων όπως οι δοκιμές 
εισοδήματος, οι εισροές εργασίας στις 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, το αντικείμενο 
της επιχείρησης ή/και η εγγραφή σε 
μητρώα.

διαγράφεται

Or. en


