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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1030

Τροπολογία 1030
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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα όριο έκτασης 
και χορηγούν αποσυνδεδεμένες άμεσες 
ενισχύσεις μόνο σε πραγματικούς 
γεωργούς των οποίων η επιλέξιμη έκταση 
της γεωργικής εκμετάλλευσης για την 
οποία ζητούνται οι ενισχύσεις υπερβαίνει 
αυτό το όριο έκτασης.

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
αποφασίζουν σχετικά με την κατανομή 
των ενισχύσεων με βάση τα ενεργά άτομα 
ανά εκμετάλλευση - δηλαδή τη μονάδα 
εργασίας - και/ή μπορούν να καθορίζουν 
ένα όριο ανά έκταση, και να χορηγούν 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις μόνο 
σε πραγματικούς γεωργούς των οποίων η 
επιλέξιμη έκταση της εκμετάλλευσης για 
την οποία ζητούνται αποσυνδεδεμένες 
άμεσες ενισχύσεις υπερβαίνει αυτό το όριο 
έκτασης.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1031

Τροπολογία 1031
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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον καθορισμό του κατώτατου ορίου 
της έκτασης, τα κράτη μέλη επιδιώκουν να 
διασφαλίσουν ότι οι αποσυνδεδεμένες 
άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε 
πραγματικούς γεωργούς εάν:

Κατά τον καθορισμό του κατώτατου ορίου 
της έκτασης ή βάσει των ενεργών ατόμων, 
τα κράτη μέλη επιδιώκουν να 
διασφαλίσουν ότι οι αποσυνδεδεμένες 
άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε 
πραγματικούς γεωργούς εάν:

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1032

Τροπολογία 1032
Roman Haider
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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να διπλασιάσουν τη βασική 
εισοδηματική στήριξη ανά εκτάριο για τα 
πρώτα 20 εκτάρια.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1033

Τροπολογία 1033
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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για την 
βιωσιμότητα («στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος») υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και προσδιορίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για την 
βιωσιμότητα («στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος») υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και προσδιορίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για την υποχρεωτική εφαρμογή αναδιανεμητικού εισοδήματος εισάγει διακρίσεις για 
ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες της ΕΕ, κυρίως λόγω της διαφορετικής ιστορικής εξέλιξης 
και της διαφορετικής γεωργικής δομής στα κράτη μέλη.  Όλοι οι γεωργοί που 
δραστηριοποιούνται ενεργά πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη στήριξη, ανεξάρτητα από το 
μέγεθός της γεωργικής τους δραστηριότητας, δεδομένου ότι κάθε εκτάριο γης πρέπει να 
καλλιεργείται καθώς συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών στόχων της ΕΕ.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1034

Τροπολογία 1034
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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ανακατανομή της στήριξης από 
μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τη μορφή 
ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά 
επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους 
γεωργούς στο πλαίσιο της βασικής 
εισοδηματικής στήριξης στο άρθρο 17.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
μεριμνούν για την ανακατανομή της 
στήριξης από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή 
μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τη 
μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης 
ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στους 
δικαιούχους γεωργούς στο πλαίσιο της 
βασικής εισοδηματικής στήριξης του 
άρθρου 17.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για την υποχρεωτική εφαρμογή αναδιανεμητικού εισοδήματος εισάγει διακρίσεις για 
ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες της ΕΕ, κυρίως λόγω της διαφορετικής ιστορικής εξέλιξης 
και της διαφορετικής γεωργικής δομής στα κράτη μέλη.  Όλοι οι γεωργοί που 
δραστηριοποιούνται ενεργά πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη στήριξη, ανεξάρτητα από το 
μέγεθός της γεωργικής τους δραστηριότητας, δεδομένου ότι κάθε εκτάριο γης πρέπει να 
καλλιεργείται καθώς συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών στόχων της ΕΕ.



AM\1216006EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1035

Τροπολογία 1035
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η στήριξη που συνδέεται με το 
εισόδημα μπορεί να χορηγείται, κατά τη 
διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους, 
σε τομείς και παραγωγές εκτός εκείνων 
που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, ή 
σε άλλα είδη πρακτικών, εφόσον είναι 
σημαντικά για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους. Στη συνέχεια, 
η ενίσχυση ενσωματώνεται στο εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1036

Τροπολογία 1036
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο 
πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, 
πραγματικούς γεωργούς οι οποίοι 
δεσμεύονται να εφαρμόζουν, στις 
επιλέξιμες εκτάσεις που καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη, γεωργικές πρακτικές 
ευεργετικές για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

2. Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο 
πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, 
ενεργούς γεωργούς οι οποίοι δεσμεύονται 
να εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές και 
πιστοποιημένα καθεστώτα ευεργετικά για 
το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή 
διαβίωση των ζώων, τα οποία οδηγούν 
στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από 
τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στα 
σημεία δ), ε), στ) και θ) του άρθρου 6 
παράγραφος 1 και είναι προσαρμοσμένα 
στις ειδικές εθνικές ή περιφερειακές 
ανάγκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι πόροι για τη στήριξη αυτή προέρχονται από το ανώτατο όριο που έχει 
καθοριστεί για τις άμεσες ενισχύσεις - το οποίο προορίζεται για τους ενεργούς γεωργούς που 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης- είναι απολύτως απαράδεκτο οι 
πόροι αυτοί να κατανέμονται σε άλλες οντότητες που δεν πληρούν αυτές τις βασικές απαιτήσεις 
για τους ενεργούς γεωργούς.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1037

Τροπολογία 1037
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν, για 
την επίτευξη ενός ή περισσότερων 
ειδικών στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) 
και θ), ισοδύναμες γεωργικές πρακτικές 
επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, οι οποίες οδηγούν σε 
σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 
ή καθαρή δέσμευση άνθρακα. Για τον 
σκοπό αυτό και για την επίτευξη του 
ειδικού στόχου που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), η 
γεωργία ακριβείας πρέπει να 
αναγνωρίζεται ως κατάλληλη πρακτική 
για τη στήριξη που χορηγείται σε 
ενεργούς γεωργούς οι οποίοι δεσμεύονται 
να εφαρμόζουν την εν λόγω γεωργική 
πρακτική, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του καταλόγου γεωργικών πρακτικών για τη σημαντική μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, το ψηφιακό γεωργικό σύστημα - «γεωργία ακριβείας» - θα πρέπει να 
αναγνωριστεί ως κατάλληλη πρακτική για τα ισοδύναμα μέτρα που θα συμπεριληφθούν στα 
οικολογικά προγράμματα, καθώς είναι πιο ορθό από τις ισοδύναμες πρακτικές που 
προβλέπονται για την πολλαπλή συμμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συνδεθεί με 
συμπληρωματική ενίσχυση για τους γεωργούς που το εφαρμόζουν.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1038

Τροπολογία 1038
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα κράτη μέλη, κατ’ ελάχιστον, 
περιλαμβάνουν στους καταλόγους αυτούς  
οικολογικά προγράμματα με στόχο να 
δώσουν  στους γεωργούς τη δυνατότητα 
να καθορίσουν ένα ελάχιστο ποσοστό  
γεωργικών εκτάσεων που διατίθεται για  
μη παραγωγικά στοιχεία ή περιοχές, τη 
χρήση ενός γεωργικού εργαλείου για τη 
βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών 
ουσιών και, κατά περίπτωση, την 
κατάλληλη διατήρηση των υγροτόπων 
και των τυρφώνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν στη διάθεση των γεωργών στήριξη για τα οικολογικά 
προγράμματα και για όλα τα μέτρα μεταξύ των οποίων οι γεωργοί μπορούν να επιλέξουν και τα 
οποία είναι επιλέξιμα για στήριξη. Αυτή η δυνατότητα επιλογής για τους γεωργούς πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής που πρόκειται να διατεθεί σε 
μη παραγωγικές εκτάσεις.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1039

Τροπολογία 1039
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η στήριξη για τα οικολογικά 
προγράμματα χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο είτε:

6. Η στήριξη για τα οικολογικά 
προγράμματα χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο και/ή ανά 
γεωργική ενίσχυση και χορηγείται ως 
πληρωμές κινήτρων που υπερβαίνουν την 
αποζημίωση για πρόσθετες δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν και απώλεια 
εισοδήματος, τα οποία μπορεί να 
συνίστανται σε ένα κατ’ αποκοπή ποσό. 
Το ύψος των ενισχύσεων ποικίλλει 
ανάλογα με το επίπεδο φιλοδοξίας της 
βιωσιμότητας κάθε παρέμβασης ή 
συνόλου παρεμβάσεων, βάσει 
αμερόληπτων κριτηρίων, προκειμένου να 
προσφέρει ένα αποτελεσματικό κίνητρο 
συμμετοχής και να ενθαρρύνει τους 
γεωργούς να υιοθετήσουν γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον 
και το κλίμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί πρέπει να λαμβάνουν επαρκή αποζημίωση για τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζουν 
στη μείωση των εκπομπών άνθρακα με τη μορφή οικονομικών κινήτρων, το ύψος των οποίων 
πρέπει να είναι υψηλότερο από το υψηλότερο κόστος και το διαφυγόν κέρδος που προκύπτει 
από την εφαρμογή των γεωργικών πρακτικών που υιοθετούνται για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.


