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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Το πλαίσιο των προτύπων της 
ΚΓΠΚ έχει ως στόχο να συμβάλει στον 
μετριασμό και την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές, στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων όσον αφορά τα ύδατα, 
στην προστασία και την ποιότητα του 
εδάφους και στην προστασία και ποιότητα 
της βιοποικιλότητας. Το πλαίσιο θα πρέπει 
να ενισχυθεί ώστε να ληφθούν ιδίως υπόψη 
οι πρακτικές που έχουν τεθεί μέχρι το 2020 
στο πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού 
των άμεσων ενισχύσεων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης 
βελτίωσης της βιωσιμότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ιδίως της 
διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών. 
Αναγνωρίζεται ότι κάθε ΚΓΠΚ συμβάλλει 
σε πολλαπλούς στόχους. Για την εφαρμογή 
του πλαισίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ορίσουν ένα εθνικό πρότυπο για κάθε ένα 
από τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί σε 
επίπεδο Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 
περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, των 
υφιστάμενων γεωργικών συνθηκών, της 
χρήσης της γης, της αμειψισποράς, των 
γεωργικών πρακτικών και δομών. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καθορίσουν άλλα εθνικά πρότυπα που 
σχετίζονται με τους κύριους στόχους που 
ορίζονται στο Παράρτημα III προκειμένου 

(22) Το πλαίσιο των προτύπων της 
ΚΓΠΚ έχει ως στόχο να συμβάλει στον 
μετριασμό και την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές, στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων όσον αφορά τα ύδατα, 
στην προστασία και την ποιότητα του 
εδάφους και στην προστασία και ποιότητα 
της βιοποικιλότητας. Το πλαίσιο θα πρέπει 
να ενισχυθεί ώστε να ληφθούν ιδίως υπόψη 
οι πρακτικές που έχουν τεθεί μέχρι το 2020 
στο πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού 
των άμεσων ενισχύσεων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης 
βελτίωσης της βιωσιμότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ιδίως της 
διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών και της 
μείωσης των χημικών εισροών. 
Αναγνωρίζεται ότι κάθε ΚΓΠΚ συμβάλλει 
σε πολλαπλούς στόχους. Για την εφαρμογή 
του πλαισίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ορίσουν ένα εθνικό πρότυπο για κάθε ένα 
από τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί σε 
επίπεδο Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 
περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, των 
υφιστάμενων γεωργικών συνθηκών, της 
χρήσης της γης, της αμειψισποράς, των 
γεωργικών πρακτικών και δομών. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καθορίσουν άλλα εθνικά πρότυπα που 
σχετίζονται με τους κύριους στόχους που 
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να βελτιωθεί η περιβαλλοντική και 
κλιματική απόδοση του πλαισίου ΚΓΠΚ. 
Προκειμένου να στηριχθούν τόσο οι 
αγρονομικές όσο και οι περιβαλλοντικές 
επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
στο πλαίσιο της ΚΓΠΚ, θα καταρτιστούν 
σχέδια διαχείρισης των θρεπτικών 
συστατικών με τη βοήθεια ειδικού 
ηλεκτρονικού εργαλείου αγροτικής 
βιωσιμότητας το οποίο θα διαθέτουν τα 
κράτη μέλη σε μεμονωμένους γεωργούς. 
Το εργαλείο πρέπει να στηρίζει τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τη γεωργική 
εκμετάλλευση, αρχής γενομένης από τις 
ελάχιστες λειτουργίες διαχείρισης 
θρεπτικών ουσιών. Μια ευρεία 
διαλειτουργικότητα και ο σπονδυλωτός 
σχεδιασμός θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν τη δυνατότητα προσθήκης 
και άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών και 
ηλεκτρονικής διαχείρισης των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
μεταξύ των γεωργών και σε όλη την 
Ένωση, η Επιτροπή μπορεί να παράσχει 
στήριξη στα κράτη μέλη για το σχεδιασμό 
του εργαλείου καθώς και για τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες αποθήκευσης και 
επεξεργασίας δεδομένων.

ορίζονται στο Παράρτημα III προκειμένου 
να βελτιωθεί η περιβαλλοντική και 
κλιματική απόδοση του πλαισίου ΚΓΠΚ. 
Προκειμένου να στηριχθούν τόσο οι 
αγρονομικές όσο και οι περιβαλλοντικές 
επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
στο πλαίσιο της ΚΓΠΚ, θα καταρτιστούν 
σχέδια διαχείρισης των θρεπτικών 
συστατικών και μείωσης των εισροών με 
τη βοήθεια ειδικού ηλεκτρονικού 
εργαλείου αγροτικής βιωσιμότητας το 
οποίο θα διαθέτουν τα κράτη μέλη σε 
μεμονωμένους γεωργούς. Η χρήση ενός 
σχεδίου διαχείρισης θρεπτικών ουσιών θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και 
την ένταση της γεωργικής 
εκμετάλλευσης. Το εργαλείο πρέπει να 
στηρίζει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
τη γεωργική εκμετάλλευση, αρχής 
γενομένης από τις ελάχιστες λειτουργίες 
της διαχείρισης θρεπτικών ουσιών και της 
μείωσης εισροών και να βελτιώνει την 
ποιότητα του εδάφους. Μια ευρεία 
διαλειτουργικότητα και ο σπονδυλωτός 
σχεδιασμός θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν τη δυνατότητα προσθήκης 
και άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών και 
ηλεκτρονικής διαχείρισης των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
μεταξύ των γεωργών και σε όλη την 
Ένωση, η Επιτροπή μπορεί να παράσχει 
στήριξη στα κράτη μέλη για το σχεδιασμό 
του εργαλείου καθώς και για τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες αποθήκευσης και 
επεξεργασίας δεδομένων.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Παρόλο που τα γεωργικά 
πλαστικά προϊόντα αποτελούν χαμηλό 
ποσοστό της συνολικής ποσότητας 
χρησιμοποιούμενων πλαστικών υλών και 
παραγόμενων πλαστικών αποβλήτων, η 
χρήση τους παρουσιάζει γεωγραφική 
συγκέντρωση. Επίσης, οι κατηγορίες των 
γεωργικών πλαστικών προϊόντων έχουν 
πολύ ομοιογενή σύνθεση, γεγονός που 
καθιστά αυτή τη ροή αποβλήτων 
πολύτιμη για τον φορέα ανακύκλωσης. Το 
πρόβλημα των γεωργικών πλαστικών 
αποβλήτων θα πρέπει να εξεταστεί στην 
πρόταση για τα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
πρέπει, κατά περίπτωση, να θεσπίσει ένα 
νέο πρότυπο ΚΓΠΚ για την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
της γης σε σχέση με τα πλαστικά 
απόβλητα, ως νέο στοιχείο ενισχυμένης 
αιρεσιμότητας μεσοπρόθεσμα, έως το 
2023. Σύμφωνα με τη νέα απαίτηση 
πολλαπλής συμμόρφωσης, οι γεωργοί θα 
υποχρεούνται να συνεργάζονται με 
εγκεκριμένη επιχείρηση διαχείρισης 
αποβλήτων για τη συλλογή και την 
ανακύκλωση των πλαστικών και να 
τηρούν αποδεικτικά στοιχεία της ορθής 
διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης (ΚΑΔ) θα πρέπει να 
εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη, 
ώστε να καταστούν λειτουργικές σε 
επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και να 
διασφαλιστεί η αναγκαία ίση μεταχείριση 
μεταξύ των γεωργών. Για τη διασφάλιση 
της συνοχής των κανόνων όσον αφορά την 
επιβολή όρων για την ενίσχυση της 
βιωσιμότητας της πολιτικής, οι ΑΣΕ θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τη βασική 
νομοθεσία της Ένωσης για το περιβάλλον, 
τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση 
των ζώων, η εφαρμογή των οποίων σε 
εθνικό επίπεδο συνεπάγεται σαφείς 
υποχρεώσεις για τους μεμονωμένους 
γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων και των 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου11 και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 ή της 
οδηγίας 91/676/ΕΟΚ13 του Συμβουλίου. 
Για να δοθεί συνέχεια στην κοινή δήλωση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, που προσαρτάται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14, οι σχετικές διατάξεις της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

(23) Οι κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης (ΚΑΔ) θα πρέπει να 
εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη, 
ώστε να καταστούν λειτουργικές σε 
επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και να 
διασφαλιστεί η αναγκαία ίση μεταχείριση 
μεταξύ των γεωργών. Για τη διασφάλιση 
της συνοχής των κανόνων όσον αφορά την 
επιβολή όρων για την ενίσχυση της 
βιωσιμότητας της πολιτικής, οι ΑΣΕ θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τη βασική 
νομοθεσία της Ένωσης για το περιβάλλον, 
τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση 
των ζώων, η εφαρμογή των οποίων σε 
εθνικό επίπεδο συνεπάγεται σαφείς 
υποχρεώσεις για τους μεμονωμένους 
γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων και των 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου11 και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 ή της 
οδηγίας 91/676/ΕΟΚ13 του Συμβουλίου. 
Για να δοθεί συνέχεια στην κοινή δήλωση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, που προσαρτάται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14, οι σχετικές διατάξεις της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, 
περιλαμβάνονται ως ΚΑΔ στο πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης, 
και ο κατάλογος των προτύπων ΚΓΠΚ 
προσαρμόζεται αναλόγως.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, 
περιλαμβάνονται ως ΚΑΔ στο πεδίο 
εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης, 
καθώς και στο πλαίσιο της οδηγίας 
[οδηγία ΧΧΧ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη μείωση του αντικτύπου 
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 
περιβάλλον] και του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/6 του Ευρωπαϊκού και του 
Συμβουλίου16α, και ο κατάλογος των 
προτύπων ΚΓΠΚ προσαρμόζεται 
αναλόγως.

_________________ _________________
11 Οδηγία 92/43/EOK του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7).

11 Οδηγία 92/43/EOK του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7).

12 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
30ής Νοεμβρίου 2009 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 
της 26.1.2010, σ. 7).

12 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
30ής Νοεμβρίου 2009 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 
της 26.1.2010, σ. 7).

13 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την 
προστασία των υδάτων από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ 
L 375 της 31.12.1991, σ. 1)

13 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την 
προστασία των υδάτων από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ 
L 375 της 31.12.1991, σ. 1)

14 Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 
2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 
549).

14 Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 
2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 
549).

15 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 

15 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 
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22.12.2000, σ. 1). 22.12.2000, σ. 1).
16 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71).

16 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71).
16α Κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ (ΕΕ 
L 4 της 7.1.2019, σ. 43).

Or. en



AM\1215859EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0200/789

Τροπολογία 789
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 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν τέτοια συστήματα παροχής 
γεωργικών συμβουλών ώστε να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών 
επιχειρήσεων, καλύπτοντας την 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
διάσταση και να εντοπίσουν τις αναγκαίες 
βελτιώσεις όλων των μέτρων για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για 
την ΚΓΠ. Τα εν λόγω συστήματα παροχής 
συμβουλών θα βοηθήσουν τους αγρότες 
και άλλους δικαιούχους της στήριξης της 
ΚΓΠ να συνειδητοποιήσουν της σχέσης 
μεταξύ διαχείρισης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης της γης, 
αφενός, και ορισμένων προδιαγραφών, 
απαιτήσεων και πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών, αφετέρου. Ο κατάλογος αυτός 
περιλαμβάνει πρότυπα που ισχύουν ή είναι 
απαραίτητα για τους γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους της ΚΓΠ και περιλαμβάνονται 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καθώς 
και εκείνα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία για τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση 
φυτοφαρμάκων, καθώς και τις 
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση 
αντοχής στα αντιμικροβιακά και τη 

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν και να εξασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε τέτοια συστήματα παροχής 
γεωργικών συμβουλών ώστε να 
βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη 
συνολική απόδοση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών 
επιχειρήσεων, καλύπτοντας την 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
διάσταση και να εντοπίσουν τις αναγκαίες 
βελτιώσεις όλων των μέτρων για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για 
την ΚΓΠ. Τα εν λόγω συστήματα παροχής 
συμβουλών θα βοηθήσουν τους αγρότες 
και άλλους δικαιούχους της στήριξης της 
ΚΓΠ να συνειδητοποιήσουν τη σχέση 
μεταξύ διαχείρισης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης της γης, 
αφενός, και ορισμένων προδιαγραφών, 
απαιτήσεων και πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών και της καλής μεταχείρισης 
των ζώων, αφετέρου. Ο κατάλογος αυτός 
περιλαμβάνει πρότυπα που ισχύουν ή είναι 
απαραίτητα για τους γεωργούς και άλλους 
δικαιούχους της ΚΓΠ και περιλαμβάνονται 
στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καθώς 
και εκείνα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία για τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση 
φυτοφαρμάκων, καθώς και τις 
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διαχείριση κινδύνων. Προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα των συμβουλών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν 
συμβούλους στα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS), 
προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν 
σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία.

πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της 
αντοχής στα αντιμικροβιακά και τη 
διαχείριση κινδύνων και για την 
προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των 
θρεπτικών συστατικών, καθώς και τη 
μείωση των εισροών. Προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα των συμβουλών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν 
συμβούλους στα συστήματα γεωργικής 
γνώσης και καινοτομίας (AKIS), 
προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν 
σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές 
πληροφορίες που αναπτύσσονται από την 
έρευνα και την καινοτομία.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/790

Τροπολογία 790
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 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλών σε 
όλους τους γεωργούς στην Ένωση, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει 
ελάχιστα πρότυπα για τα συστήματα 
παροχής γεωργικών συμβουλών όσον 
αφορά την ποιότητα και την εδαφική 
κάλυψη των παρεχόμενων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πριν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και για τους σκοπούς του 
ελέγχου ποιότητας, η Επιτροπή θα πρέπει 
να προβεί στη διαπίστευση όλων των 
συστημάτων παροχής γεωργικών 
συμβουλών. Στις περιπτώσεις που 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένα 
σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών 
δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να το γνωστοποιεί 
γραπτώς στο οικείο κράτος μέλος και να 
του ζητεί να λάβει διορθωτικά μέτρα.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/791

Τροπολογία 791
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 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Οι βιολογικές καλλιέργειες 
αναπτύσσονται σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες και διαθέτουν αποδεδειγμένο 
ιστορικό παροχής δημόσιων αγαθών, 
διατήρησης των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος και των φυσικών πόρων, 
μείωσης των εισροών, προσέλκυσης νέων 
γεωργών και ιδίως γυναικών, δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, πειραματισμού με νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα, ικανοποίησης 
των κοινωνικών απαιτήσεων και 
αναζωογόνησης των αγροτικών 
περιοχών. Ωστόσο, η αύξηση της 
ζήτησης για βιολογικά προϊόντα 
εξακολουθεί να υπερβαίνει την αύξηση 
της παραγωγής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίσουν ότι τα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ περιλαμβάνουν 
στόχους για την αύξηση του ποσοστού 
γεωργικών εκτάσεων υπό βιολογική 
διαχείριση προκειμένου να ικανοποιηθεί 
η αυξανόμενη ζήτηση για βιολογικά 
προϊόντα και να αναπτυχθεί ολόκληρη η 
αλυσίδα εφοδιασμού βιολογικών 
προϊόντων. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
χρηματοδοτήσουν τη μετατροπή σε 
βιολογικές καλλιέργειες και τη διατήρησή 
τους μέσω μέτρων αγροτικής ανάπτυξης 
ή οικολογικών προγραμμάτων, είτε μέσω 
συνδυασμού των δύο, και θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι ο διαθέσιμος 
προϋπολογισμός αντιστοιχεί στην 
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αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/792

Τροπολογία 792
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 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, 
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών 
αναγκών και της πραγματικής κατάστασης 
των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
βάσει των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, να καταρτίσουν οικολογικά 
προγράμματα προαιρετικά για τους 
γεωργούς, τα οποία θα πρέπει να 
συντονίζονται πλήρως με τις άλλες 
σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα πρέπει να 
οριστούν από τα κράτη μέλη ως ενισχύσεις 
που χορηγείται είτε για κίνητρα είτε ως 
αμοιβή για την παροχή δημόσιων αγαθών 
με γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το 
περιβάλλον και το κλίμα είτε ως 
αποζημίωση για την εισαγωγή αυτών των 
πρακτικών. Και στις δύο περιπτώσεις 
στόχος είναι η ενίσχυση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια 
πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις που ήδη προβλέπονται από 
το σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν τη θέσπιση 
οικολογικών συστημάτων για γεωργικές 
πρακτικές, όπως η ενισχυμένη διαχείριση 
των μόνιμων βοσκοτόπων και των 
χαρακτηριστικών τοπίου και η βιολογική 
γεωργία. Τα καθεστώτα αυτά μπορούν 

(31) Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, 
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών 
αναγκών και της πραγματικής κατάστασης 
των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
βάσει των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, να καταρτίσουν, βάσει καταλόγου 
γεωργικών πρακτικών που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον, τον οποίο θα καταρτίσει η 
Επιτροπή, οικολογικά προγράμματα 
προαιρετικά για τους γεωργούς, τα οποία 
θα πρέπει να συντονίζονται πλήρως με τις 
άλλες σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα 
πρέπει να οριστούν από τα κράτη μέλη ως 
ενισχύσεις που χορηγείται είτε για κίνητρα 
είτε ως αμοιβή για την παροχή δημόσιων 
αγαθών με γεωργικές πρακτικές 
ευεργετικές για το περιβάλλον και το 
κλίμα είτε ως αποζημίωση για την 
εισαγωγή αυτών των πρακτικών. Και στις 
δύο περιπτώσεις στόχος είναι η ενίσχυση 
των περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια 
πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις που ήδη προβλέπονται από 
το σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διαθέτουν ένα ορισμένο 
ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων που 
λαμβάνουν σε οικολογικά προγράμματα. 
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επίσης να περιλαμβάνουν και «καθεστώτα 
εισόδου», τα οποία ενδεχομένως να 
αποτελέσουν προϋπόθεση για την ανάληψη 
πιο φιλόδοξων δεσμεύσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
τη θέσπιση οικολογικών συστημάτων για 
γεωργικές πρακτικές, όπως η ενισχυμένη 
διαχείριση των μόνιμων βοσκοτόπων και 
των μόνιμων χαρακτηριστικών τοπίου, 
συστήματα περιβαλλοντικής 
πιστοποίησης και η βιολογική γεωργία. Τα 
καθεστώτα αυτά μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν και «καθεστώτα εισόδου», 
τα οποία ενδεχομένως να αποτελέσουν 
προϋπόθεση για την ανάληψη πιο 
φιλόδοξων δεσμεύσεων για την αγροτική 
ανάπτυξη.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/793

Τροπολογία 793
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 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για 
την αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές 
καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά τις βασικές προϋποθέσεις για 
τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κριτήρια 
επιλογής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή διακριτική 
ευχέρεια για να καθορίσουν 
συγκεκριμένους όρους ανάλογα με τις 
ανάγκες τους. Τα είδη παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνουν 
ενισχύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και άλλες διαχειριστικές δεσμεύσεις τις 
οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές τους ανάγκες. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν 
πληρωμές σε γεωργούς και άλλους 
διαχειριστές της γης, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση 
δεσμεύσεις διαχείρισης που συμβάλλουν 
στην άμβλυνση και προσαρμογή της 
κλιματικής αλλαγής και στην προστασία 
και βελτίωση του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και 
της ποσότητας των υδάτων, της ποιότητας 
του αέρα, του εδάφους, και 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
δεσμεύσεων στο Natura 2000 και της 
στήριξης της γενετικής ποικιλότητας. Η 

(37) Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για 
την αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές 
καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά τις βασικές προϋποθέσεις για 
τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κριτήρια 
επιλογής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή διακριτική 
ευχέρεια για να καθορίσουν 
συγκεκριμένους όρους ανάλογα με τις 
ανάγκες τους. Τα είδη παρεμβάσεων για 
την αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνουν 
ενισχύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και άλλες διαχειριστικές δεσμεύσεις τις 
οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους, σύμφωνα με τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές τους ανάγκες. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν 
πληρωμές σε γεωργούς και άλλους 
διαχειριστές της γης, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση 
δεσμεύσεις διαχείρισης που συμβάλλουν 
στην άμβλυνση και προσαρμογή της 
κλιματικής αλλαγής και στην προστασία 
και βελτίωση του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και 
της ποσότητας των υδάτων, της ποιότητας 
του αέρα, του εδάφους, και 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
δεσμεύσεων στο Natura 2000, των 
περιοχών υψηλής φυσικής αξίας, και της 



AM\1215859EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

στήριξη μέσω και βάσει πληρωμών για 
δεσμεύσεις διαχείρισης μπορεί επίσης να 
χορηγηθεί με τη μορφή τοπικών, 
ολοκληρωμένων ή συνεργατικών 
προσεγγίσεων και παρεμβάσεων βάσει 
αποτελεσμάτων.

στήριξης της γενετικής ποικιλότητας. Η 
στήριξη μέσω και βάσει πληρωμών για 
δεσμεύσεις διαχείρισης μπορεί επίσης να 
χορηγηθεί με τη μορφή τοπικών, 
ολοκληρωμένων ή συνεργατικών 
προσεγγίσεων και παρεμβάσεων βάσει 
αποτελεσμάτων.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/794

Τροπολογία 794
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 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η στήριξη των δεσμεύσεων 
διαχείρισης μπορεί να περιλαμβάνει 
πριμοδότηση της βιολογικής γεωργίας για 
τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων 
βιολογικών εκτάσεων· ενισχύσεις για 
άλλους τύπους παρεμβάσεων που 
υποστηρίζουν συστήματα παραγωγής 
φιλικών προς το περιβάλλον, όπως η αγρο-
οικολογία, η γεωργία διατήρησης και η 
ολοκληρωμένη παραγωγή· 
δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές 
υπηρεσίες και διατήρηση των δασών· 
πριμοδότηση για τα δάση και τη θέσπιση 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων· ορθή 
μεταχείριση των ζώων· διατήρηση, 
βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των 
γενετικών πόρων. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να θεσπίσουν και άλλα καθεστώτα 
παρεμβάσεων βάσει των αναγκών τους. Οι 
ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτει το 
πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν 
εισόδημα που απορρέει μόνο από 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα βασικά 
σημεία των υποχρεωτικών προτύπων και 
προϋποθέσεων που καθορίζονται στο 
δίκαιο της Ένωσης και των εθνικών 
νομοθεσιών, καθώς και των προϋποθέσεων 
που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
για την ΚΓΠ. Οι δεσμεύσεις που 
σχετίζονται με αυτού του είδους τις 
παρεμβάσεις μπορούν να αναληφθούν για 
προκαθορισμένη ετήσια ή πολυετή περίοδο 

(38) Η στήριξη των δεσμεύσεων 
διαχείρισης μπορεί να περιλαμβάνει 
πριμοδότηση της βιολογικής γεωργίας για 
τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων 
βιολογικών εκτάσεων· ενισχύσεις για 
άλλους τύπους παρεμβάσεων που 
υποστηρίζουν συστήματα παραγωγής 
φιλικά προς το περιβάλλον, όπως η 
γεωργία υψηλής φυσικής αξίας, η 
αγροοικολογία, η ολοκληρωμένη 
παραγωγή και η ψηφιακή γεωργία και η 
γεωργία ακριβείας που είναι επωφελείς 
για το περιβάλλον· δασοπεριβαλλοντικές 
και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση 
των δασών· πριμοδότηση για τα δάση και 
τη θέσπιση γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων· ορθή μεταχείριση και υγεία 
των ζώων· διατήρηση, βιώσιμη χρήση και 
ανάπτυξη των γενετικών πόρων και της 
βιοποικιλότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να θεσπίσουν και άλλα καθεστώτα 
παρεμβάσεων βάσει των αναγκών τους. Οι 
ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτει το 
πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν 
εισόδημα που απορρέει μόνο από 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα βασικά 
σημεία των υποχρεωτικών προτύπων και 
προϋποθέσεων που καθορίζονται στο 
δίκαιο της Ένωσης και των εθνικών 
νομοθεσιών, καθώς και των προϋποθέσεων 
που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
για την ΚΓΠ. Οι δεσμεύσεις που 
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και ενδέχεται να υπερβούν τα επτά έτη, 
όταν είναι δεόντως αιτιολογημένα.

σχετίζονται με αυτού του είδους τις 
παρεμβάσεις μπορούν να αναληφθούν για 
προκαθορισμένη ετήσια ή πολυετή περίοδο 
και ενδέχεται να υπερβούν τα επτά έτη, 
όταν είναι δεόντως αιτιολογημένα.

Or. en



AM\1215859EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0200/795

Τροπολογία 795
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 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα μέτρα για τη δασοκομία πρέπει 
να συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
Δασικής Στρατηγικής της Ένωσης και να 
βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά 
προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των 
κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να 
βασίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν 
από τον κανονισμό για την συμπερίληψη 
των εκπομπών και των απορροφήσεων 
αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γης, τη 
χρήση της γης και τη δασοκομία 
[Κανονισμός LULUCF] και εκείνων που 
ελήφθησαν στις υπουργικές διασκέψεις για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη. 
Οι παρεμβάσεις πρέπει να βασίζονται σε 
σχέδια διαχείρισης δασών ή σε ισοδύναμα 
μέσα και μπορεί να περιλαμβάνουν την 
ανάπτυξη δασικών περιοχών και την 
αειφόρο διαχείριση των δασών, 
συμπεριλαμβανομένης της δάσωσης της 
γης και της δημιουργίας και αναγέννησης 
των γεωργοδασοκομικών συστημάτων· την 
προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση 
των δασικών πόρων, λαμβανομένων 
υπόψη των αναγκών προσαρμογής· 
επενδύσεις για τη διασφάλιση και 
ενίσχυση της διατήρησης και 
ανθεκτικότητας των δασών και την παροχή 
δασικών οικοσυστημάτων και υπηρεσιών 
για το κλίμα· και μέτρα και επενδύσεις για 
την υποστήριξη της ανανεώσιμης 
ενέργειας και της βιο-οικονομίας.

(39) Τα μέτρα για τη δασοκομία πρέπει 
να συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
Δασικής Στρατηγικής της Ένωσης και να 
βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά 
προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των 
κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να 
βασίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν 
από τον κανονισμό για την συμπερίληψη 
των εκπομπών και των απορροφήσεων 
αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γης, τη 
χρήση της γης και τη δασοκομία 
[Κανονισμός LULUCF] και εκείνων που 
ελήφθησαν στις υπουργικές διασκέψεις για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη. 
Οι παρεμβάσεις πρέπει να βασίζονται σε 
σχέδια αειφόρου διαχείρισης δασών ή σε 
ισοδύναμα μέσα τα οποία επιτυγχάνουν 
αποτελεσματική παγίδευση του άνθρακα 
από την ατμόσφαιρα ενώ ενισχύουν την 
βιοποικιλότητα και μπορεί να 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και την αειφόρο διαχείριση των 
δασών, συμπεριλαμβανομένης της 
δάσωσης της γης, της πρόληψης 
πυρκαγιών και της δημιουργίας και 
αναγέννησης των γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων· την προστασία, 
αποκατάσταση και βελτίωση των δασικών 
πόρων, λαμβανομένων υπόψη των 
αναγκών προσαρμογής· επενδύσεις για τη 
διασφάλιση και ενίσχυση της διατήρησης 
και ανθεκτικότητας των δασών και την 
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παροχή δασικών οικοσυστημάτων και 
υπηρεσιών για το κλίμα· και μέτρα και 
επενδύσεις για την υποστήριξη της 
ανανεώσιμης ενέργειας και της βιο-
οικονομίας.

Or. en


