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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1060

Τροπολογία 1060
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, 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 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6. Η στήριξη στον 
τομέα της δασοκομίας βασίζεται σε σχέδιο 
διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο μέσο.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις μεταξύ άλλων υπό 
συλλογική μορφή, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των συναφών ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Η 
στήριξη στον τομέα της δασοκομίας 
βασίζεται σε σχέδιο διαχείρισης δασών το 
οποίο περιλαμβάνει την απαίτηση 
φύτευσης αυτόχθονων ειδών και ειδών 
προσαρμοσμένων στα τοπικά 
οικοσυστήματα, ή ισοδύναμο μέσο στην 
περίπτωση εκμεταλλεύσεων που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος το 
οποίο καθορίζεται από το κράτος μέλος.

Or. en



AM\1216016EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1061

Τροπολογία 1061
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 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δενδροφυτεύσεις και μη 
παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται 
με τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ)·

α) δενδροφυτεύσεις, δημιουργία 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων και μη 
παραγωγικές επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του αναδασμού, 
που συνδέονται με τους συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ)·

Or. en



AM\1216016EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1062

Τροπολογία 1062
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 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επενδύσεις για την αποκατάσταση 
του γεωργικού ή δασικού δυναμικού μετά 
από φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά 
γεγονότα και επενδύσεις για τη λήψη των 
κατάλληλων προληπτικών μέτρων στα 
δάση και το αγροτικό περιβάλλον.

γ) επενδύσεις για την αποκατάσταση 
του γεωργικού ή δασικού δυναμικού που 
έχει καταστραφεί μετά από πυρκαγιές και 
άλλες φυσικές καταστροφές ή 
καταστροφικά γεγονότα, 
συμπεριλαμβανομένων των καταιγίδων, 
των πλημμυρών, των παρασίτων και των 
ασθενειών, καθώς και της 
αποκατάστασης δασών μέσω της 
εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, και 
επενδύσεις για τη λήψη των κατάλληλων 
προληπτικών μέτρων στα δάση και το 
αγροτικό περιβάλλον, καθώς και 
επενδύσεις για τη διατήρηση της υγείας 
των δασών·
.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1063

Τροπολογία 1063
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 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγήσουν στήριξη για εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες τους και τις αναλύσεις 
ΠΑΕΑ, υπό τους όρους που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο και περαιτέρω στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η παρούσα 
διάταξη δεν εφαρμόζεται σε βάρος 
ιδιωτικών ή δημόσιων εθνικών εργαλείων 
διαχείρισης κινδύνων.
.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1064

Τροπολογία 1064
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 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους 
πραγματικούς γεωργούς να διαχειρίζονται 
τους κινδύνους εισοδήματος που 
συνδέονται με την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγούν στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
τύπου παρεμβάσεων προκειμένου να 
προωθηθούν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου, τα οποία βοηθούν τους  
γεωργούς να διαχειρίζονται τον κίνδυνο 
εισοδήματος που συνδέεται με την 
παραγωγή και τη γεωργική τους 
δραστηριότητα, που δεν εμπίπτουν στον 
έλεγχό τους και συμβάλλουν στην επίτευξη 
των συναφών ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6. Τα εν λόγω 
εργαλεία μπορούν να αποτελούνται από 
συστήματα διαχείρισης πολλαπλών 
κινδύνων. Επιπλέον, ενθαρρύνονται οι 
στρατηγικές μετριασμού κινδύνου, 
αφενός για την αύξηση της 
ανθεκτικότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων κατά των φυσικών 
κινδύνων και των κινδύνων που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και 
αφετέρου για τη μείωση της έκθεσης σε 
αστάθεια εισοδήματος.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1065

Τροπολογία 1065
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 70 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ασφάλιστρα για συστήματα ασφάλισης·

α) χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
ασφάλιστρα για συστήματα ασφάλισης· με 
την κάλυψη απωλειών που προκαλούνται 
από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, 
φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά 
συμβάντα, από επιδημική έξαρση ζωικών 
ή φυτικών ασθενειών, από 
περιβαλλοντικό συμβάν, από τη μόλυνση 
βιολογικών καλλιεργειών ή από μέτρο που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 
2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή 
προσβολής από παράσιτα·

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1066

Τροπολογία 1066
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 70 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α( χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
αντισταθμιστικά συστήματα, 
καλύπτοντας ζημίες που προκαλούνται 
από παράγοντες κινδύνου οι οποίοι δεν 
καλύπτονται από συναφή ιδιωτικά ή 
δημόσια εθνικά εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων ή από άλλα μέσα που ορίζονται 
στην παρούσα παράγραφο σε ένα κράτος 
μέλος. Κατ’ αρχήν, τα εν λόγω 
αντισταθμιστικά καθεστώτα δεν θα 
πρέπει να ενέχουν πολλαπλούς κινδύνους.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1067

Τροπολογία 1067
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 70 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) χρηματοδοτικές συνεισφορές στα 
ταμεία αλληλοβοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών 
δαπανών εγκατάστασης·

β) χρηματοδοτικές συνεισφορές στα 
ταμεία αλληλοβοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών 
δαπανών εγκατάστασης, για την 
καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων 
στους γεωργούς για απώλειες που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα, φυσικές καταστροφές ή 
καταστροφικά συμβάντα, από επιδημικές 
εξάρσεις ζωικής ή φυτικής ασθένειας, 
από περιβαλλοντικό συμβάν, από τη 
μόλυνση των βιολογικών καλλιεργειών ή 
μέτρο που εγκρίθηκε σύμφωνα με την 
οδηγία 2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή 
προσβολής από παράσιτα·
·

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1068

Τροπολογία 1068
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 70 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) χρηματοδοτικές συνεισφορές σε 
εργαλείο σταθεροποίησης του 
εισοδήματος με τη μορφή ταμείου 
αλληλοβοηθείας και το οποίο παρέχει:
i) αποζημίωση στους γεωργούς όλων των 
τομέων σε περίπτωση σημαντικής 
πτώσης των εισοδημάτων τους·
ii) αποζημίωση στους γεωργούς 
συγκεκριμένου τομέα σε περίπτωση 
σημαντικής μείωσης των εισοδημάτων 
τους·
iii) αποζημίωση στους γεωργούς 
συγκεκριμένου τομέα σε περίπτωση 
σημαντικής πτώσης των εισοδημάτων 
τους·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/1069

Τροπολογία 1069
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 70 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας που αναφέρονται στα 
στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 3 στα 
ακόλουθα σημεία:
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·
γ) τη συμπλήρωση των ετήσιων 
πληρωμών προς το ταμείο·
δ) το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του 
ταμείου αλληλοβοήθειας.

Or. en


