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15.10.2020 A8-0200/1181

Τροπολογία 1181
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Βασιζόμενο στο προηγούμενο 
σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης που θα 
εφαρμόζεται μέχρι το 2020, το νέο 
σύστημα προϋποθέσεων συνδέει την 
πλήρη λήψη της στήριξης της ΚΓΠ με τη 
συμμόρφωση των δικαιούχων με τους 
βασικούς κανόνες που αφορούν το 
περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή μεταχείριση 
των ζώων. Τα βασικά πρότυπα 
περιλαμβάνουν σε μια εξορθολογισμένη 
μορφή έναν κατάλογο των κανονιστικών 
απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ) και των 
προτύπων καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης της γης 
(ΚΓΠΚ). Αυτά τα βασικά πρότυπα θα 
πρέπει να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προκλήσεις και τη νέα περιβαλλοντική 
αρχιτεκτονική της ΚΓΠ, επιτυγχάνοντας 
έτσι υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής 
και κλιματικής φιλοδοξίας, όπως 
ανακοίνωσε η Επιτροπή στις ανακοινώσεις 
της για το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ). Στόχος της συμβατότητας είναι η 
συμβολή στην ανάπτυξη αειφόρου 
γεωργίας μέσω της ευαισθητοποίησης των 
δικαιούχων για την ανάγκη τήρησης των 
βασικών αυτών προτύπων. Στοχεύει επίσης 

(21) Βασιζόμενο στο προηγούμενο 
σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης που θα 
εφαρμόζεται μέχρι το 2020, το νέο 
σύστημα προϋποθέσεων συνδέει την 
πλήρη λήψη της στήριξης της ΚΓΠ με τη 
συμμόρφωση των δικαιούχων με τους 
βασικούς κανόνες που αφορούν το 
περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη 
δημόσια υγεία, τους εφαρμοστέους όρους 
εργασίας και απασχόλησης, την υγεία των 
ζώων, την υγεία των φυτών και την καλή 
μεταχείριση των ζώων. Τα βασικά πρότυπα 
περιλαμβάνουν σε μια εξορθολογισμένη 
μορφή έναν κατάλογο των κανονιστικών 
απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ) και των 
προτύπων καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης της γης 
(ΚΓΠΚ). Αυτά τα βασικά πρότυπα θα 
πρέπει να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προκλήσεις και τη νέα περιβαλλοντική 
αρχιτεκτονική της ΚΓΠ, επιτυγχάνοντας 
έτσι υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής 
και κλιματικής φιλοδοξίας, όπως 
ανακοίνωσε η Επιτροπή στις ανακοινώσεις 
της για το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ). Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν 
σχετικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η 
πρόσβαση των εργοδοτών στις άμεσες 
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να καταστήσει την ΚΓΠ πιο συμβατή με 
τις προσδοκίες της κοινωνίας μέσω της 
βελτίωσης της συνέπειας της πολιτικής με 
τους στόχους για το περιβάλλον, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση 
των ζώων. Οι προϋποθέσεις πρέπει να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
περιβαλλοντικής δομής της ΚΓΠ ως μέρος 
της βάσης για πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις 
για το περιβάλλον και το κλίμα και θα 
πρέπει να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την 
Ένωση. Για τους αγρότες που δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
ότι εφαρμόζονται αναλογικές, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις σύμφωνα με [τον οριζόντιο 
κανονισμό].

ενισχύσεις εξαρτάται από τη 
συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και απασχόλησης που 
απορρέουν από τις σχετικές συλλογικές 
συμβάσεις και την κοινωνική και 
εργατική νομοθεσία σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο, μεταξύ άλλων στον 
τομέα της ενημέρωσης του κοινού 
σχετικά με τους όρους απασχόλησης, τις 
αμοιβές, τον χρόνο εργασίας, την υγεία 
και την ασφάλεια, τη στέγαση, την 
ισότητα των φύλων, την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων, την ίση 
μεταχείριση, την απόσπαση εργαζομένων, 
τους όρους διαμονής υπηκόων τρίτων 
χωρών, την εργασία μέσω εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης, την κοινωνική 
προστασία και τον συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των 
κρατών μελών. Στόχος της συμβατότητας 
είναι η συμβολή στην ανάπτυξη αειφόρου 
γεωργίας μέσω της ευαισθητοποίησης των 
δικαιούχων για την ανάγκη τήρησης των 
βασικών αυτών προτύπων. Στοχεύει επίσης 
να καταστήσει την ΚΓΠ πιο συμβατή με 
τις προσδοκίες της κοινωνίας μέσω της 
βελτίωσης της συνέπειας της πολιτικής με 
τους στόχους για το περιβάλλον, τα 
εργασιακά πρότυπα, τη δημόσια υγεία, 
την υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών 
και την καλή διαβίωση των ζώων. Οι 
προϋποθέσεις πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της περιβαλλοντικής 
και κοινωνικής δομής της ΚΓΠ ως μέρος 
της βάσης για πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις 
για το περιβάλλον, την κοινωνία και το 
κλίμα και θα πρέπει να εφαρμόζονται σε 
ολόκληρη την Ένωση. Για τους αγρότες 
που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται 
αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σύμφωνα με [τον 
οριζόντιο κανονισμό].

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1182

Τροπολογία 1182
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Benoît Biteau, Raphaël Glucksmann, Eric Andrieu, Aurore Lalucq

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 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση της συνδεδεμένης στήριξης 
του εισοδήματος με τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης. Αυτό 
περιλαμβάνει ιδίως τις απαιτήσεις του 
μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
και των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής για τους ελαιούχους σπόρους 
στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ, όπως 
εφαρμόζεται μετά από αλλαγές στην 
ξεχωριστή βασική έκταση της ΕΕ για 
ελαιούχους σπόρους μετά από αλλαγές 
στη σύνθεση της ΕΕ. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό αυτό 
και να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες.

(33) Η συνδεδεμένη στήριξη του 
εισοδήματος θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη της 
ευρωπαϊκής επισιτιστικής κυριαρχίας, 
ιδίως όσον αφορά την παραγωγή 
ψυχανθών, ως προς τα οποία η Ευρώπη 
παρουσιάζει έλλειμμα.

__________________
17 Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της 
Οικονομικής Κοινότητας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο 
πλαίσιο της ΓΣΔΕ για τους ελαιούχους 
σπόρους (ΕΕ L 147 της 18.6.1993).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1183

Τροπολογία 1183
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Adam Jarubas, Adrian Dragoş Benea, Andrius Kubilius, Andrus Ansip, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Anna Fotyga, Carmen Avram, Daniel Buda, Dan Ştefan 
Motreanu, Elena Yoncheva, Ewa Kopacz, Yana Toom, Inese Vaidere, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Jadwiga Wiśniewska, Jarosław Kalinowski, Joanna Kopcińska, Juozas 
Olekas, Krzysztof Hetman, Nils Ušakovs, Petar Vitanov, Petras Auštrevičius, Radosław 
Sikorski, Rasa Juknevičienė, Sergei Stanishev, Roberts Zīle, Thomas Waitz, Tsvetelina 
Penkova, Urmas Paet, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich, Vilija Blinkevičiūtė, 
Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Kruk

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 1a 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 



AM\1216071EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

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.

__________________
1a Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
σχετικά με τα συμπεράσματα της 
Προεδρίας της 24ης-25 Οκτωβρίου 2002

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/118

Τροπολογία 1184
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) ως «μονάδα μαζικής εκτροφής 
ζώων» νοείται η εκμετάλλευση εκτροφής 
ζώων που εκτρέφει ζώα σε πυκνότητα 
μεγαλύτερη από αυτή που επιτρέπουν η 
επιφάνεια και οι φυσικοί πόροι ή η 
φέρουσα ικανότητα της εκμετάλλευσης, 
ή, στην περίπτωση των βοοειδών και των 
μηρυκαστικών, όπου τα ζώα δεν έχουν 
πρόσβαση σε βόσκηση ή δεν υπάρχει ο 
απαιτούμενος αριθμός εκταρίων 
χορτονομής για τη στήριξη της βόσκησης 
ή της αναζήτησης τροφής σε 
βοσκότοπους ή λειμώνες·

Or. en

Αιτιολόγηση

ENVI 54
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15.10.2020 A8-0200/1185

Τροπολογία 1185
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η έννοια της «γεωργικής 
δραστηριότητας» ορίζεται κατά τρόπον 
ώστε να περιλαμβάνει τόσο την παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δενδρυλλίων 
περιοδικής υλοτόμησης και του 
βαμβακιού, όσο και τη διατήρηση της 
γεωργικής έκτασης σε κατάσταση που την 
καθιστά κατάλληλη για βόσκηση ή 
καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές 
ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών 
μεθόδων και μηχανημάτων·

α) η έννοια της «γεωργικής 
δραστηριότητας» ορίζεται κατά τρόπον 
ώστε να περιλαμβάνει τόσο την παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δενδρυλλίων 
περιοδικής υλοτόμησης και του 
βαμβακιού, όσο και τη διατήρηση της 
γεωργικής έκτασης σε κατάσταση που την 
καθιστά κατάλληλη για βόσκηση ή 
καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές 
ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών 
μεθόδων και μηχανημάτων, μεταξύ άλλων 
στη γεωργοδασοκομία·

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1186

Τροπολογία 1186
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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. Τα χαρακτηριστικά τοπίου 
μπορούν να συμπεριληφθούν ως 
συστατικά στοιχεία της γεωργικής 
έκτασης. Οι όροι «αρόσιμες εκτάσεις», 
«μόνιμες καλλιέργειες» και «μόνιμοι 
βοσκότοποι» καθορίζονται περαιτέρω από 
τα κράτη μέλη εντός του ακόλουθου 
πλαισίου:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1187

Τροπολογία 1187
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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, και 
μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό 
καλλιεργειών με δέντρα και/ή θάμνους για 
τη δημιουργία συστήματος 
δασογεωργικής αγροδασοπονίας, 
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·

__________________ __________________
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 

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 
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15.10.2020 A8-0200/1188

Τροπολογία 1188
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την υποστήριξη βιώσιμων 
γεωργικών εισοδημάτων και 
ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση 
για τη στήριξη της επισιτιστικής 
ασφάλειας·

α) την υποστήριξη βιώσιμων 
γεωργικών εισοδημάτων και της 
ανθεκτικότητας στον γεωργικό τομέα σε 
ολόκληρη την Ένωση για τη στήριξη της 
μακροπρόθεσμης επισιτιστικής 
ασφάλειας, με παράλληλη αποφυγή της 
υπερπαραγωγής, προκειμένου να 
αναστραφεί η τάση μείωσης του αριθμού 
των γεωργών·

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1189

Τροπολογία 1189
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενίσχυση του προσανατολισμού 
προς την αγορά και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης 
εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και 
την ψηφιοποίηση·

β) ενίσχυση του προσανατολισμού 
προς την αγορά σε τοπικό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο και αύξηση της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης 
εστίασης στην έρευνα, τις επενδύσεις, την 
τεχνολογία και την ψηφιοποίηση στο 
πλαίσιο της λογικής της κυκλικής 
οικονομίας·

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1190

Τροπολογία 1190
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βελτίωση της θέσης των 
αγροτών στην αλυσίδα αξίας·

γ) τη βελτίωση της θέσης των 
αγροτών στην αλυσίδα αξίας και την 
ανάπτυξη των τοπικών αγορών, ιδίως με 
την ανάπτυξη βραχειών αλυσίδων 
εφοδιασμού·

Or. en
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