
AM\1216119EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

16.10.2020 A8-0200/1343

Τροπολογία 1343
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Michal Wiezik, Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, 
Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, 
Mick Wallace, Clare Daly, Mario Furore, Younous Omarjee, Manuel Bompard

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 3 – παράγραφος 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
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Τροπολογία 1344
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee, Pascal Durand, Chrysoula 
Zacharopoulou

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 11 – παράγραφος 1 – ειδαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα 
σύστημα επιβολής όρων βάσει του οποίου 
επιβάλλεται διοικητική κύρωση στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει του κεφαλαίου II του 
παρόντος τίτλου ή των ετήσιων 
πριμοδοτήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 65, 66 και 67 οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται με τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού 
δικαίου και τα πρότυπα καλής γεωργικής 
και περιβαλλοντικής κατάστασης των 
εκτάσεων που καθορίζονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και 
αφορούν τους ακόλουθους ειδικούς τομείς:

1. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα 
σύστημα επιβολής όρων βάσει του οποίου 
επιβάλλεται διοικητική κύρωση στους 
δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει του κεφαλαίου II του 
παρόντος τίτλου ή των ετήσιων 
πριμοδοτήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 65, 66 και 67 οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται με τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού 
δικαίου και τα πρότυπα καλής γεωργικής 
και περιβαλλοντικής κατάστασης των 
εκτάσεων που καθορίζονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, καθώς 
και στο παράρτημα παράρτημα XIα για 
την καλή διαβίωση των ζώων, και 
αφορούν τους ακόλουθους ειδικούς τομείς:

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1345

Τροπολογία 1345
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee, Pascal Durand

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 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Για την τήρηση της ΚΑΔ 2 και της 
οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν πυκνότητα 
ζωικού κεφαλαίου σε επίπεδο 
εκμετάλλευσης και σε περιφερειακό 
επίπεδο που δεν υπερβαίνει το όριο των 
170 kg αζώτου ανά εκτάριο, όπως 
ορίζεται στην εν λόγω οδηγία.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1346

Τροπολογία 1346
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee, Pascal Durand

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 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 a
Για την τήρηση της ΚΑΔ 2 και της 
οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν πυκνότητα 
ζωικού κεφαλαίου σε επίπεδο 
εκμετάλλευσης και σε περιφερειακό 
επίπεδο που δεν υπερβαίνει το όριο των 
170 kg αζώτου ανά εκτάριο, όπως 
ορίζεται στην εν λόγω οδηγία.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1347

Τροπολογία 1347
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Silvia Modig, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Ignazio 
Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mario Furore, Younous Omarjee, Manuel 
Bompard, Catherine Chabaud, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Carles 
Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Mohammed 
Chahim

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 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Για τον υπολογισμό της βασικής 
εισοδηματικής στήριξης δεν λαμβάνεται 
υπόψη το μερίδιο της έκτασης που 
προορίζεται για την καλλιέργεια 
βοσκοτόπων, ζωοτροφών ή άλλων πηγών 
σίτισης για ζώα των οποίων τελικός 
προορισμός είναι η πώληση για 
δραστηριότητες που σχετίζονται με 
ταυρομαχίες, τόσο μέσω απευθείας 
πωλήσεων όσο και μέσω μεσαζόντων.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1348

Τροπολογία 1348
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee

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 17 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Η βασική εισοδηματική ενίσχυση 
δεν καλύπτει τις δραστηριότητες μαζικής 
εκτροφής ζώων.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1349

Τροπολογία 1349
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee, Pascal Durand, Chrysoula 
Zacharopoulou

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 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 a
Προγράμματα για την καλή διαβίωση 

των ζώων
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και παρέχουν 
στήριξη σε εθελοντικά προγράμματα για 
την καλή διαβίωση των ζώων υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και όπως διευκρινίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Τα 
προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων για 
την καλή διαβίωση των ζώων που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
σημείο i).
2. Τα κράτη μέλη στηρίζουν στο πλαίσιο 
αυτού του τύπου παρέμβασης ενεργούς 
γεωργούς ή ομάδες γεωργών που 
δεσμεύονται να εφαρμόζουν, να 
διατηρούν και να προωθούν γεωργικές 
πρακτικές και συστήματα για τη 
βελτίωση της καλής μεταχείρισης των 
ζώων.
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Οι μονάδες μαζικής εκτροφής ζώων δεν 
είναι επιλέξιμες για προγράμματα για την 
καλή διαβίωση των ζώων.
3. Η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138 το αργότερο δύο μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση 
του ενωσιακού καταλόγου γεωργικών 
πρακτικών που είναι επωφελείς για την 
καλή μεταχείριση των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη τους όρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου.
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
συμπληρωματικούς εθνικούς καταλόγους 
των γεωργικών πρακτικών που είναι 
επωφελείς για την καλή διαβίωση των 
ζώων επιλέγοντας μεταξύ αυτών που 
ορίζονται στον ενωσιακό κατάλογο που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Τα κράτη 
μέλη δίνουν προτεραιότητα σε 
συστήματα τα οποία παρέχουν 
παράλληλα οφέλη με τους στόχους του 
κλίματος και του περιβάλλοντος και 
δίνουν έμφαση σε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση.
Η Επιτροπή παρέχει τις αναγκαίες 
κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη 
όταν αυτά καταρτίζουν τους εθνικούς 
καταλόγους, σε συντονισμό με τα 
ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα κοινής 
γεωργικής πολιτικής, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 113, για τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, τη 
βελτίωση της βάσης γνώσεων και λύσεων 
για την επίτευξη του ειδικού στόχου 
καλής διαβίωσης των ζώων, που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο θ). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται στη δυνητική αναπαραγωγή των 
μέτρων και των συστημάτων που είναι 
προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένα τοπικά, 
περιφερειακά ή εθνικά ή/και 
περιβαλλοντικά πλαίσια ή περιορισμούς.
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
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μπορούν να περιλαμβάνονται 
συμπληρωματικά προγράμματα που δεν 
προβλέπονται στον ενωσιακό κατάλογο, 
με την έγκριση της Επιτροπής σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στα 
άρθρα 106 και 107.
Κατά την κατάρτιση των καταλόγων, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας που αναφέρεται στον Τίτλο V 
κεφάλαιο ΙΙΙ, ότι οι κατάλογοι 
καταρτίζονται ως προϊόν κοινής 
προσπάθειας μεταξύ των γεωργικών και 
περιβαλλοντικών αρχών κατόπιν 
διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες.
Η Επιτροπή αξιολογεί σε εξαμηνιαία 
βάση τους εθνικούς καταλόγους, 
λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη 
αποτελεσματικότητα, την ύπαρξη 
εναλλακτικών λύσεων και τη συμβολή 
των καθεστώτων στους ειδικούς στόχους 
καλής διαβίωσης των ζώων του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο θ). Οι 
αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται και, σε 
περιπτώσεις ανεπάρκειας/αρνητικών 
αξιολογήσεων, τα κράτη μέλη προτείνουν 
τροποποιημένους εθνικούς καταλόγους 
και συστήματα σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 107.
4. Οι πρακτικές αυτές σχεδιάζονται κατά 
τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στους 
ειδικούς στόχους για την καλή διαβίωση 
των ζώων του άρθρου 6 παράγραφος 1 
στοιχείο θ). Οι πρακτικές σχεδιάζονται με 
τη δέουσα συνεκτίμηση του κανονισμού 
της ΕΕ για την ταξινόμηση, 
διασφαλίζεται δε ότι η επιδίωξη του 
στόχου για την καλή διαβίωση των ζώων 
δεν θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των 
ειδικών στόχων του άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).
5. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη παρέχουν 
μόνο ενισχύσεις που καλύπτουν 
δεσμεύσεις οι οποίες:
α) υπερβαίνουν κατά πολύ τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την καλή διαβίωση των 
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ζώων, καθώς και άλλες υποχρεωτικές 
απαιτήσεις που θεσπίζονται από το 
εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης·
β) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που θεσπίζονται σύμφωνα 
με το κεφάλαιο Ι τμήμα 2 του παρόντος 
τίτλου και το παράρτημα ΙΙΙ·
γ) υπερβαίνουν τους προϋποθέσεις που 
καθορίζονται για τη διατήρηση της 
γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
δ) διαφέρουν από ή είναι 
συμπληρωματικές προς τις δεσμεύσεις 
για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις 
δυνάμει του άρθρου 65.
6. Η στήριξη για τα καθεστώτα καλής 
μεταχείρισης των ζώων λαμβάνει τη 
μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά 
εκμετάλλευση, η οποία μπορεί να 
συνίσταται σε εφάπαξ ποσό ή άλλες 
απλουστευμένες επιλογές κόστους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 77. Χορηγείται με 
τη μορφή πρόσθετων ενισχύσεων για τη 
στήριξη του βασικού εισοδήματος όπως 
ορίζεται στο υποτμήμα 2 του παρόντος 
τμήματος· Το ύψος των ενισχύσεων 
ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο 
φιλοδοξίας κάθε παρέμβασης ή συνόλου 
παρεμβάσεων, υπερβαίνοντας τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για την καλή 
μεταχείριση των ζώων, καθώς και άλλες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που 
θεσπίζονται από το εθνικό και το 
ενωσιακό δίκαιο. Όταν τα κράτη μέλη 
είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 99, υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας 
στις παρεμβάσεις τους, οι ενισχύσεις 
μπορούν να υπερβαίνουν την απλή 
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους 
που προκύπτει και του διαφυγόντος 
εισοδήματος, προκειμένου να 
προσφέρουν αποτελεσματικό κίνητρο για 
συμμετοχή.
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7. Τα κράτη μέλη εξαιρούν τα καθεστώτα 
καλής διαβίωσης των ζώων από 
ενδεχόμενη μείωση των ενισχύσεων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 15.
8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου να συνάδουν με εκείνες του 
άρθρου 65.
9. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 
συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό 
με περαιτέρω κανόνες για τα 
προγράμματα καλής διαβίωσης των 
ζώων.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1350

Τροπολογία 1350
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Michal Wiezik, Marisa Matias, José Gusmão, Silvia Modig, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare Daly, 
Mario Furore, Younous Omarjee

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 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Όταν ένα κράτος μέλος προτείνει 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη στο 
στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 106, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι:
α) οι ενισχύσεις τηρούν την αρχή του «μη 
βλάπτειν»·
β) υπάρχει σαφής ανάγκη ή όφελος 
περιβαλλοντικού ή κοινωνικού 
χαρακτήρα που να δικαιολογείται από 
εμπειρικά ποσοτικοποιημένα και 
ανεξαρτήτως επαληθεύσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία·
γ) η στήριξη χρησιμοποιείται για την 
κάλυψη των ενωσιακών αναγκών στον 
τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας και 
δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στις 
εσωτερικές ή διεθνείς αγορές·
δ) η χορήγηση της συνδεδεμένης 
εισοδηματικής στήριξης δεν έχει 
εμπορικά αποτελέσματα που επηρεάζουν 
δυσμενώς την ανάπτυξη των επενδύσεων, 
της παραγωγής και της επεξεργασίας 
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στον τομέα των γεωργικών τροφίμων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους·
ε) η προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
δεν χορηγείται για αγορές που βρίσκονται 
σε κρίση λόγω υπερπαραγωγής ή 
πλεονάζουσας προσφοράς·
στ) σύμφωνα με το κεφάλαιο III του 
τίτλου V, η στήριξη για τη ζωική 
παραγωγή χορηγείται μόνο για χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού εντός των ορίων 
της οικολογικής φέρουσας ικανότητας 
και εντός καθορισμένης μέγιστης 
πυκνότητας ζωικού κεφαλαίου για μια 
δεδομένη λεκάνη απορροής ποταμού, 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ, 
και συνδέεται με επαρκείς εκτάσεις 
χορτονομής ή βόσκησης που πρέπει να 
διατηρηθούν χωρίς εξωτερικές εισροές.
ζ) η προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη 
χορηγείται μόνο σε δικαιούχους των 
οποίων τα πρότυπα παραγωγής είναι 
υψηλότερα από τα σχετικά ελάχιστα 
ισχύοντα πρότυπα για το περιβάλλον και 
την καλή διαβίωση των ζώων.
Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στα στοιχεία α) έως στ), η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ή, σε 
συντονισμό με το εν λόγω κράτος μέλος, 
όπως περιγράφεται στα άρθρα 115 και 
116, να προσαρμόζει τις μεταβλητές που 
προτείνει το εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1351

Τροπολογία 1351
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Michal Wiezik, Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, 
Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, 
Mick Wallace, Clare Daly, Mario Furore, Younous Omarjee

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 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Με την επιφύλαξη της πρώτης 
παραγράφου, η στήριξη δεν χορηγείται 
για εντατική ζωική παραγωγή. 
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με τον καθορισμό ειδών συστημάτων 
εντατικής ζωικής παραγωγής τα οποία 
δεν είναι επιλέξιμα για συνδεδεμένη 
στήριξη, πράγμα που αποκλείει 
ουσιαστικά από την παροχή στήριξης τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, τα βοοειδή ή τα 
αιγοπρόβατα όπου υπάρχει απόκλιση 
μεταξύ του αριθμού των επιλέξιμων 
εκταρίων και του αριθμού των ζώων. Η 
παράγραφος αυτή λαμβάνει υπόψη τις 
πρακτικές ποιμενικής ή εποχιακής 
μετακίνησης των ζώων.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1352

Τροπολογία 1352
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Michal Wiezik, Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, 
Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, 
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee

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 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι μονάδες μαζικής εκτροφής 
ζώων δεν είναι επιλέξιμες για 
συνδεδεμένη στήριξη.
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