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14.10.2020 A8-0200/776

Τροπολογία 776
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των 
τροφίμων και της γεωργίας», της 29ης 
Νοεμβρίου 2017, εκτίθενται οι 
προκλήσεις, οι στόχοι και οι 
προσανατολισμοί για την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Οι στόχοι 
αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
ανάγκη να καταστεί η ΚΓΠ μια πολιτική 
που θα εστιάζει περισσότερο στα 
αποτελέσματα, θα ενισχύει τον 
εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και 
κλιματικής βιωσιμότητας του γεωργικού 
και δασοκομικού τομέα και των αγροτικών 
περιοχών, και θα συμβάλλει στη μείωση 
του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με 
νομοθεσία της Ένωσης.

(1) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των 
τροφίμων και της γεωργίας», της 29ης 
Νοεμβρίου 2017, εκτίθενται οι 
προκλήσεις, οι στόχοι και οι 
προσανατολισμοί για την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Οι στόχοι 
αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
ανάγκη να καταστεί η ΚΓΠ μια 
αγοραστρεφής πολιτική που θα εστιάζει 
περισσότερο στα αποτελέσματα, θα 
ενισχύει τον εκσυγχρονισμό και τη 
βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής 
και κλιματικής βιωσιμότητας του 
γεωργικού και δασοκομικού τομέα και των 
αγροτικών περιοχών, και θα συμβάλλει 
στη μείωση του διοικητικού φόρτου που 
συνδέεται με νομοθεσία της Ένωσης. Η 
νέα πολιτική θα πρέπει επίσης να θεσπίζει 
απλουστευμένες διαδικασίες για τους 
δικαιούχους οι οποίοι θα πρέπει να 
λαμβάνουν δίκαιο εισόδημα. Προκειμένου 
η ΚΓΠ να επιτύχει αυτούς τους στόχους, 
είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρήσει 
το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-
2027 όπως και κατά την περίοδο 2014-
2020.
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Τροπολογία 777
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η ΚΓΠ εξακολουθεί να 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από αυτήν 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο 
αυτάρκειας των πολιτών της Ένωσης. Ως 
εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
καταβληθούν προσπάθειες για να 
επιβραδυνθεί η σταδιακή εγκατάλειψη 
της γεωργικής δραστηριότητας μέσω της 
διατήρησης μιας ισχυρής ΚΓΠ, με 
επαρκείς πόρους, προκειμένου να 
αμβλυνθεί το φαινόμενο της ερήμωσης 
των αγροτικών περιοχών και να 
συνεχιστεί η ικανοποίηση των 
προσδοκιών των καταναλωτών όσον 
αφορά το περιβάλλον, την επισιτιστική 
ασφάλεια και την καλή μεταχείριση των 
ζώων. Δεδομένων των προκλήσεων που 
πρέπει να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί 
της Ένωσης για να ανταποκριθούν στις 
νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις και σε ένα 
υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής 
φιλοδοξίας, σε ένα πλαίσιο αστάθειας των 
τιμών και μεγαλύτερου ανοίγματος των 
ενωσιακών συνόρων στις εισαγωγές από 
τρίτες χώρες, κρίνεται σκόπιμο να 
διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ 
στο ίδιο τουλάχιστον επίπεδο με την 
περίοδο 2014-2020.
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14.10.2020 A8-0200/778

Τροπολογία 778
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να δοθεί ουσία στους 
στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς 
και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον 
πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθεί για ένα σύνολο γενικών 
στόχων που αντικατοπτρίζουν τους 
προσανατολισμούς οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας». Ένα σύνολο ειδικών στόχων θα 
πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω σε 
επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί από τα 
κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ. Ενόψει της ισορροπίας 
μεταξύ των διαστάσεων της βιώσιμης 
ανάπτυξης, σύμφωνα με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων, οι συγκεκριμένοι αυτοί 
στόχοι θα πρέπει να μεταφέρουν τους 
γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο 
συγκεκριμένες προτεραιότητες και να 
λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το κλίμα, 
την ενέργεια και το περιβάλλον.

(11) Προκειμένου να δοθεί ουσία στους 
στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με 
παράλληλη προστασία του κοινοτικού 
χαρακτήρα της, καθώς και να 
διασφαλιστεί ότι η Ένωση αντιμετωπίζει 
επαρκώς τις πλέον πρόσφατες προκλήσεις 
της, και τις διεθνείς δεσμεύσεις της, είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί για ένα σύνολο 
γενικών στόχων που αντικατοπτρίζουν 
τους προσανατολισμούς οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας». Ένα σύνολο ειδικών στόχων θα 
πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω σε 
επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί από τα 
κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ. Προκειμένου να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ των διαστάσεων της 
βιώσιμης ανάπτυξης, με παράλληλη 
διατήρηση των αρχών της δίκαιης 
αντιμετώπισης και της ισότητας, θα 
πρέπει να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα για να επιτύχουν όλους 
τους ειδικούς στόχους. Οι ειδικοί αυτοί 
στόχοι θα πρέπει να μεταφέρουν τους 
γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο 
συγκεκριμένες προτεραιότητες και να 
λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το κλίμα, 
την ενέργεια, την καλή μεταχείριση των 



AM\1215858EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ζώων, και το περιβάλλον.

Or. en



AM\1215858EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0200/779

Τροπολογία 779
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, η αλλαγή του κλίματος και η 
συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και 
κρίσεις υγειονομικού και 
φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για 
αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την 
τελική ευθύνη για το σχεδιασμό των 
στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα 
αγροκτήματά τους, πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση 
κινδύνων. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη και οι γεωργοί θα μπορούν να 
αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για 
τη διαχείριση του κινδύνου, προκειμένου 
οι γεωργοί να έχουν επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, 
κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
παροχή συμβουλών.

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, η απουσία ρητρών 
αμοιβαιότητας στις εμπορικές συμφωνίες 
με τρίτες χώρες, η αλλαγή του κλίματος 
και η συναφής συχνότητα και σοβαρότητα 
των ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς 
και κρίσεις υγειονομικού και 
φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για 
αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την 
τελική ευθύνη για τον σχεδιασμό των 
στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα 
αγροκτήματά τους και για τη βελτίωση 
της ανθεκτικότητας των αγροκτημάτων 
τους, πρέπει να δημιουργηθεί ένα ισχυρό 
πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί 
θα μπορούν να αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τη διαχείριση του κινδύνου, 
προκειμένου οι γεωργοί να έχουν επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, 
κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
παροχή συμβουλών.

Or. en
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Τροπολογία 780
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της δράσης για το κλίμα και 
η συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών της Ένωσης αποτελούν πολύ 
μεγάλη προτεραιότητα για το μέλλον της 
γεωργίας και της δασοκομίας της Ένωσης. 
Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα 
πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη 
φιλοδοξία σε ό,τι αφορά αυτούς τους 
στόχους. Δυνάμει του μοντέλου 
λειτουργίας, τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και της αλλαγής του 
κλίματος θα πρέπει να καθοδηγούνται από 
τα αποτελέσματα και το άρθρο 11 της 
ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
θεωρηθεί υποχρέωση επιτεύξεως 
συγκεκριμένου αποτελέσματος.

(16) Η στήριξη και η βελτίωση της 
περιβαλλοντικής προστασίας, της 
βιοποικιλότητας και της γενετικής 
ποικιλότητας στο γεωργικό σύστημα, 
καθώς και της δράσης για το κλίμα και η 
συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
της Ένωσης αποτελούν πολύ μεγάλη 
προτεραιότητα για το μέλλον της γεωργίας 
και της δασοκομίας της Ένωσης. 
Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα 
πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη 
φιλοδοξία σε ό,τι αφορά αυτούς τους 
στόχους. Δυνάμει του μοντέλου 
λειτουργίας, τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και της αλλαγής του 
κλίματος θα πρέπει να καθοδηγούνται από 
τα αποτελέσματα και το άρθρο 11 της 
ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
θεωρηθεί υποχρέωση επιτεύξεως 
συγκεκριμένου αποτελέσματος.

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές 
στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 
προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών 
ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις 
δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων σε 
υποδομές, οι υποδομές και οι βασικές 
υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων, 
είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση 
του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις 
περιοχές αυτές, σύμφωνα με το Cork 2.0. 

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές 
στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 
προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών 
ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις 
δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων σε 
υποδομές, οι υποδομές και οι βασικές 
υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων, 
είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση 
του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις 
περιοχές αυτές, σύμφωνα με το Cork 2.0. 
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Η δήλωση, ιδίως μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των 
γενεών, με την προσέλκυση θέσεων 
απασχόλησης και ανάπτυξης της 
Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την 
ανανέωση των γενεών και την ανάπτυξη 
«έξυπνων χωριών» σε ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 
Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Η δήλωση, ιδίως μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των 
γενεών με την προσέλκυση θέσεων 
απασχόλησης και ανάπτυξης της 
Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την 
ανανέωση των γενεών, τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγροτική 
οικονομία και την ανάπτυξη «έξυπνων 
χωριών» σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή 
ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές 
και, παράλληλα, να προστατεύουν τους 
φυσικούς πόρους. Στα πλαίσια αυτό, τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα και η χρήση της 
εγγύησης του InvestEU μπορούν να 
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση και την ενίσχυση της 
αναπτυξιακής ικανότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων. 
Υπάρχει δυναμικό για ευκαιρίες 
απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές για 
τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους 
τρίτων χωρών, με την προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσής 
τους, ειδικά στο πλαίσιο των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων.
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Τροπολογία 781
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να 
εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, το 
οποίο πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσβαση 
ανά πάσα στιγμή σε επαρκή, ασφαλή και 
θρεπτική τροφή. Επιπλέον, θα πρέπει να 
συμβάλει στη βελτίωση της ανταπόκρισης 
της γεωργίας της Ένωσης στις νέες 
κοινωνικές απαιτήσεις όσον αφορά τα 
τρόφιμα και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων και της βιώσιμης 
γεωργικής παραγωγής, της υγιεινότερης 
διατροφής, των απορριμμάτων τροφίμων 
και της καλής διαβίωσης των ζώων. Η 
ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί 
την παραγωγή με συγκεκριμένα και 
πολύτιμα χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα 
θα βοηθά τους αγρότες να προσαρμόζουν 
εκ των προτέρων την παραγωγή τους 
σύμφωνα με τα μηνύματα της αγοράς και 
τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

(17) Η ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να 
εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, το 
οποίο πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσβαση 
ανά πάσα στιγμή σε επαρκή, ασφαλή, 
υγιεινή και θρεπτική τροφή. Επιπλέον, θα 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης 
στις νέες κοινωνικές απαιτήσεις όσον 
αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων και της βιώσιμης 
γεωργικής παραγωγής, της υγιεινότερης 
διατροφής, των απορριμμάτων τροφίμων 
και της καλής διαβίωσης των ζώων. Η 
ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί 
τη βιώσιμη παραγωγή με συγκεκριμένα 
και πολύτιμα χαρακτηριστικά ενώ 
παράλληλα θα βοηθά τους αγρότες να 
προσαρμόζουν εκ των προτέρων την 
παραγωγή τους σύμφωνα με τα μηνύματα 
της αγοράς και τις απαιτήσεις των 
καταναλωτών.
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Τροπολογία 782
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Σύμφωνα με τη δέσμευση για το 
θεματολόγιο του 2030 και τη συμφωνία 
του Παρισιού και με τα συμπεράσματα 
της Διεθνούς αξιολόγησης της γεωργικής 
γνώσης, επιστήμης και τεχνολογίας για 
την ανάπτυξη, καθώς και με τις 
συστάσεις της ειδικής εισηγήτριας του 
ΟΗΕ για το δικαίωμα στη διατροφή, η 
Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει 
να μεταβούν σε ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό 
σύστημα τροφίμων και γεωργίας. Η 
πορεία προς τη μετάβαση αυτή θα πρέπει 
να εστιάζεται στην προώθηση 
διαφοροποιημένων, βιώσιμων και 
ανθεκτικών γεωργικών πρακτικών, οι 
οποίες συμβάλλουν στην προστασία και 
τη βελτίωση των φυσικών πόρων, στην 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων και της 
ικανότητάς τους να προσαρμόζονται στην 
κλιματική αλλαγή και να τη μετριάζουν, 
ιδιαίτερα μέσω της προσαρμογής της 
ζωικής παραγωγής σε οικολογικές 
φέρουσες ικανότητες, της 
ελαχιστοποίησης της εξάρτησης από μη 
βιώσιμες εισροές, συμπεριλαμβανομένων 
των ορυκτών πηγών ενέργειας, και της 
σταδιακής βελτίωσης της 
βιοποικιλότητας και της ποιότητας του 
εδάφους.
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Τροπολογία 783
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Ενώ το σχέδιο δράσης κατά της 
μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της 
προσέγγισης «Μία υγεία» θεωρεί ότι ο 
εμβολιασμός αποτελεί μια οικονομικά 
αποδοτική παρέμβαση δημόσιας υγείας 
για την καταπολέμηση της μικροβιακής 
αντοχής, το σχετικά υψηλότερο κόστος 
της διάγνωσης, των αντιμικροβιακών 
εναλλακτικών και του εμβολιασμού σε 
σύγκριση με τα συμβατικά αντιβιοτικά 
αποτελούν εμπόδιο στην αύξηση του 
ποσοστού εμβολιασμού των ζώων.
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Τροπολογία 784
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17γ) Για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων της ΚΓΠ, αλλά 
και των κοινωνικών απαιτήσεων όσον 
αφορά την αυξημένη ασφάλεια των 
τροφίμων, θα πρέπει να προωθηθεί η 
χρήση προϊόντων λίπανσης με πολύ 
χαμηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων.
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Τροπολογία 785
Pascal Canfin
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και 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 
να καταστήσει την ΚΓΠ πιο συμβατή με 

(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. Οι δικαιούχοι 
θα πρέπει επίσης να αποζημιώνονται 



AM\1215858EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

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].

δεόντως για την τήρηση αυτών των 
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, 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].
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