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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1040

Τροπολογία 1040
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Paolo Borchia
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 30 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

1. Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

2. Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί σε τομείς και 
παραγωγές ή σε συγκεκριμένους τύπους 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
διαφορετικούς από εκείνους που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 1, 
εφόσον είναι σημαντικοί για 
οικονομικούς, κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς λόγους.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1041

Τροπολογία 1041
Sylvia Limmer
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 30 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το 
κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια 
αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους 
ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε 
συγκεκριμένους τύπους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως 
σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, 
ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, οι δασύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά 
και άλλες μη εδώδιμες καλλιέργειες, 
εξαιρουμένων των δέντρων, που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
προϊόντων που μπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1042

Τροπολογία 1042
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 ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των οπωροκηπευτικών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013·

α) στον τομέα των οπωροκηπευτικών, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων που προορίζονται για 
μεταποίηση·

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1043

Τροπολογία 1043
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 ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Εάν το αποφασίσει το κράτος 
μέλος, οποιοσδήποτε άλλος τομέας 
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ειδικού 
προγράμματος στο πλαίσιο του 
στρατηγικού του σχεδίου, εάν η 
παρέμβαση δικαιολογείται από 
σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές ή 
περιβαλλοντικές ανάγκες.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1044

Τροπολογία 1044
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Paolo Borchia
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 39 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τύποι παρεμβάσεων μπορούν να 
χορηγηθούν σε τομείς διαφορετικούς από 
εκείνους που απαριθμούνται στο πρώτο 
εδάφιο στοιχείο στ), οι οποίοι είναι 
στρατηγικής σημασίας για την 
κοινωνική, οικονομική ή περιβαλλοντική 
σταθερότητα των αγροτικών περιοχών.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1045

Τροπολογία 1045
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 ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) δράσεις για την αύξηση της 
εμπορικής αξίας των προϊόντων και τη 
στήριξη των συμφωνιών της αλυσίδας 
εφοδιασμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των γεωργών, πρέπει να διευκολυνθούν οι 
συμφωνίες της αλυσίδας εφοδιασμού που ενισχύουν την εδαφική ταυτότητα και τη διαφάνεια 
της παραγωγής οπωροκηπευτικών μεταξύ των διαφόρων φορέων, καθώς και η δίκαιη 
κατανομή της προστιθέμενης αξίας για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και άλλους 
παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1046

Τροπολογία 1046
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 ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
των παρασίτων, των καινοτόμων 
πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και ωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ) και θ)·

γ) την εφαρμογή, την έρευνα και την 
ανάπτυξη βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
των παρασίτων, ιδίως έναντι 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών που 
εισάγονται από τρίτες χώρες, και 
καινοτόμων πρακτικών, που ενισχύουν την 
οικονομική ανταγωνιστικότητα και ωθούν 
την ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ) και θ)·

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1047

Τροπολογία 1047
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 ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) την πρόληψη, την άμυνα και τον 
περιορισμό της εξάπλωσης 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ιών, 
μυκητιασικών λοιμώξεων και εντόμων) 
που εισάγονται από τρίτες χώρες, μεταξύ 
άλλων μέσω της υιοθέτησης μη 
επεμβατικών τεχνικών ή μέσων που 
σέβονται πλήρως το περιβάλλον.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1048

Τροπολογία 1048
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 ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

α) δράσεις για την αύξηση της 
εμπορικής αξίας των προϊόντων και τη 
στήριξη των συμφωνιών της αλυσίδας 
εφοδιασμού,

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των γεωργών, πρέπει να διευκολυνθούν οι 
συμφωνίες της αλυσίδας εφοδιασμού που ενισχύουν την εδαφική ταυτότητα και τη διαφάνεια 
της παραγωγής οπωροκηπευτικών μεταξύ των διαφόρων φορέων, καθώς και η δίκαιη 
κατανομή της προστιθέμενης αξίας για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και άλλους 
παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1049

Τροπολογία 1049
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 ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) δράσεις για την καταπολέμηση της 
ανθεκτικότητας των επιβλαβών 
οργανισμών,

η) δράσεις για την καταπολέμηση της 
ανθεκτικότητας των επιβλαβών 
οργανισμών στους επιβλαβείς 
οργανισμούς, για τη βελτίωση της 
πρόληψης, της άμυνας και του 
περιορισμού της εξάπλωσης και για τον 
μετριασμό των ζημιών που προκαλούν οι 
επιβλαβείς οργανισμοί, ιδίως τα 
χωροκατακτητικά ξένα είδη, μεταξύ 
άλλων με την προώθηση της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και την 
υιοθέτηση φυσικών τεχνικών άμυνας που 
σέβονται πλήρως το περιβάλλον,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως εκ τούτου, στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέγουν παρεμβάσεις για τη στήριξη των γεωργών που υφίστανται οικονομικές 
απώλειες λόγω της έλλειψης παραγωγής και του κόστους περιορισμού της εξάπλωσης αυτών 
των παθογόνων παραγόντων.


