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15.10.2020 A8-0200/796

Τροπολογία 796
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 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Η στήριξη θα πρέπει να επιτρέπει 
την καθιέρωση και την εφαρμογή της 
συνεργασίας μεταξύ δύο τουλάχιστον 
οντοτήτων με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων της ΚΓΠ. Μπορεί να περιλαμβάνει 
όλες τις πτυχές αυτής της συνεργασίας, 
όπως θέσπιση συστημάτων ποιότητας· 
συλλογική δράση στον τομέα του 
περιβάλλοντος και του κλίματος· 
προώθηση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού 
και τοπικών αγορών· πιλοτικά σχέδια· έργα 
επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο της 
ΕΣΚ για τοπικά αναπτυξιακά 
προγράμματα για την παραγωγικότητα και 
τη βιωσιμότητα της γεωργίας, έξυπνα 
χωριά, ενώσεις αγοραστών και δίκτυα 
ανταλλαγής μηχανών· γεωργικές 
συνεργασίες· σχέδια διαχείρισης δασών· 
δίκτυα και συμπράξεις· κοινωνική 
γεωργία· κοινοτικά στηριζόμενη γεωργία· 
δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος 
LEADER· και σύσταση ομάδων και 
οργανώσεων παραγωγών, καθώς και άλλες 
μορφές συνεργασίας οι οποίες κρίνονται 
απαραίτητες για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων της ΚΓΠ.

(45) Η στήριξη θα πρέπει να επιτρέπει 
την καθιέρωση και την εφαρμογή της 
συνεργασίας μεταξύ δύο τουλάχιστον 
οντοτήτων με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων της ΚΓΠ. Μπορεί να περιλαμβάνει 
όλες τις πτυχές αυτής της συνεργασίας, 
όπως θέσπιση και διατήρηση συστημάτων 
ποιότητας· συλλογική δράση στον τομέα 
του περιβάλλοντος και του κλίματος· 
προώθηση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού 
και τοπικών αγορών· πιλοτικά σχέδια· έργα 
επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο της 
ΕΣΚ για τοπικά αναπτυξιακά 
προγράμματα για την παραγωγικότητα και 
τη βιωσιμότητα της γεωργίας, έξυπνα 
χωριά, ενώσεις αγοραστών και δίκτυα 
ανταλλαγής μηχανών· γεωργικές 
συνεργασίες· σχέδια διαχείρισης δασών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργοδασοκομίας· δίκτυα και 
συμπράξεις· κοινωνική γεωργία· κοινοτικά 
στηριζόμενη γεωργία· δράσεις στο πλαίσιο 
του προγράμματος LEADER· και σύσταση 
ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, 
καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας οι 
οποίες κρίνονται απαραίτητες για την 
επίτευξη των ειδικών στόχων της ΚΓΠ.
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15.10.2020 A8-0200/797

Τροπολογία 797
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 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει να παρέχει 
στήριξη σε επενδύσεις που θα μπορούσαν 
να βλάψουν το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, 
είναι αναγκαίο να προβλεφθούν στον 
παρόντα κανονισμό ορισμένοι κανόνες 
αποκλεισμού, καθώς και η δυνατότητα 
περαιτέρω ανάπτυξης αυτών των 
εγγυήσεων σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις. Ειδικότερα, το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει 
να χρηματοδοτεί επενδύσεις για άρδευση 
που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη ή τη 
διατήρηση της καλής κατάστασης του 
συνδεδεμένου υδάτινου φορέα ή 
οργανισμών και των επενδύσεων στη 
δάσωση που δεν συνάδουν με τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 
σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου 
δασικής διαχείρισης.

(50) Το ΕΓΤΑΑ δεν θα πρέπει να 
παρέχει στήριξη σε επενδύσεις που θα 
μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον ή 
οι οποίες δεν συνάδουν με τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους και με τους στόχους που 
αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων 
και τη βιοποικιλότητα. Θα πρέπει να 
δοθεί έμφαση σε επενδύσεις που 
παράγουν τόσο οικονομικά όσο και 
περιβαλλοντικά οφέλη. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να προβλεφθούν στον παρόντα 
κανονισμό ορισμένοι πιο συγκεκριμένοι 
κανόνες αποκλεισμού, καθώς και η 
δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτών 
των εγγυήσεων σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις. Ειδικότερα, το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει 
να χρηματοδοτεί επενδύσεις για άρδευση 
που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη ή τη 
διατήρηση της καλής κατάστασης του 
συνδεδεμένου υδάτινου φορέα ή 
οργανισμών και των επενδύσεων στη 
δάσωση που δεν συνάδουν με τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 
σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου 
δασικής διαχείρισης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι αρχές 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην 
οικολογία και τη διαχείριση των δασικών 
πυρκαγιών σε οποιαδήποτε δράση 
δάσωσης ή αναδάσωσης και να 
ενισχύσουν τον ρόλο των ήπιων 
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προληπτικών μέτρων και της διαχείρισης 
της χρήσης της γης.
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15.10.2020 A8-0200/798

Τροπολογία 798
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 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη 
σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους 
αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα 
στις πολιτικές της Ένωσης και στην 
επίτευξη ενός γενικού στόχου 25 % των 
δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης 
για τη στήριξη των στόχων για το κλίμα. 
Οι δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ 
αναμένεται ότι θα συμβάλουν 
καλύπτοντας το 40 % του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου της ΚΓΠ στους 
στόχους για το κλίμα. Οι σχετικές δράσεις 
θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και της εφαρμογής του 
προγράμματος, και θα αξιολογούνται εκ 
νέου στο πλαίσιο των σχετικών 
αξιολογήσεων και επανεξετάσεων.

(52) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη 
σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα 
και στη σταδιακή κατάργηση των 
επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων 
στο πλαίσιο των πολιτικών της Ένωσης, 
και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου 
τουλάχιστον 30 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για τη 
στήριξη των στόχων για το κλίμα. Οι 
δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει 
να συνεισφέρουν τουλάχιστον το 40 % του 
συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου της 
ΚΓΠ στους στόχους για το κλίμα. Οι 
σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας και της 
εφαρμογής του προγράμματος, και θα 
αξιολογούνται εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών αξιολογήσεων και 
επανεξετάσεων.
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15.10.2020 A8-0200/799

Τροπολογία 799
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 52 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52α) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει 
τη σημασία της αντιμετώπισης της 
απώλειας βιοποικιλότητας σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την 
εφαρμογή της σύμβασης για τη βιολογική 
ποικιλότητα και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση των μέτρων για την 
προστασία της βιοποικιλότητας στις 
πολιτικές της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά 
τις γεωργικές εκτάσεις και τους 
οικοτόπους, και θα χορηγεί 15 
δισεκατομμύρια EUR ετησίως από 
πόρους της ΚΓΠ για τη στήριξη των 
στόχων της βιοποικιλότητας, οι οποίοι θα 
πρέπει να συμπληρώνονται ετησίως κατά 
5 δισεκατομμύρια EUR από πόρους των 
κρατών μελών. Ειδικότερα, η 
χρηματοδότηση αυτή θα στηρίξει μέτρα 
διατήρησης της βιοποικιλότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 28 και τα μέτρα 
διατήρησης της βιοποικιλότητας 
σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67.
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15.10.2020 A8-0200/800

Τροπολογία 800
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 58 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58α) Το υπάρχον γνωστικό υπόβαθρο, 
ως προς την ποσότητα και την ποιότητα 
των διαθέσιμων πληροφοριών, ποικίλλει 
σημαντικά για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης των ειδικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας 
πρότασης. Για ορισμένους ειδικούς 
στόχους, ειδικότερα για την 
παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, το 
γνωστικό υπόβαθρο είναι επί του 
παρόντος ανεπαρκές ή ανεπαρκώς 
προσαρμοσμένο για τους σκοπούς της 
δημιουργίας άρτιων δεικτών επιπτώσεων, 
όπως για τους επικονιαστές και τη 
βιοποικιλότητα των καλλιεργειών. Οι 
ειδικοί στόχοι και δείκτες που ορίζονται 
για την Ένωση συνολικά στο άρθρο 6 και 
το παράρτημα 1 αντιστοίχως θα πρέπει 
να βασίζονται σε κοινό ή συγκρίσιμο 
γνωστικό υπόβαθρο και μεθοδολογίες σε 
όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να προσδιορίσει τους τομείς στους 
οποίους υπάρχουν κενά γνώσεων ή στους 
οποίους το γνωστικό υπόβαθρο δεν είναι 
επαρκώς προσαρμοσμένο για την 
παρακολούθηση των επιπτώσεων της 
ΚΓΠ. Θα πρέπει αξιοποιήσει τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης για την 
παροχή μιας κοινής αντιμετώπισης των 
εμποδίων που σχετίζονται με τις γνώσεις 
και την παρακολούθηση και αφορούν 
όλους τους ειδικούς στόχους και δείκτες 



AM\1215866EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

του άρθρου 6. Θα πρέπει να καταρτίσει 
μια έκθεση για το θέμα αυτό το αργότερο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και να 
δημοσιοποιήσει τα πορίσματά της.
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15.10.2020 A8-0200/801

Τροπολογία 801
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 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να 
τονίζει τη συμπληρωματικότητα τόσο 
μεταξύ των εργαλείων της ΚΓΠ όσο και με 
τις άλλες πολιτικές της Ένωσης. 
Συγκεκριμένα, το κάθε στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει υπόψη, όπου 
ενδείκνυται, τη νομοθεσία για το 
περιβάλλον και το κλίμα και τα εθνικά 
σχέδια που απορρέουν από τη νομοθεσία 
αυτή πρέπει να περιγράφονται ως μέρος 
της ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης 
(«ανάλυση SWOT»). Είναι σκόπιμο να 
απαριθμηθούν τα νομοθετικά μέσα στα 
οποία θα πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ.

(59) Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να 
τονίζει τη συμπληρωματικότητα τόσο 
μεταξύ των εργαλείων της ΚΓΠ όσο και με 
άλλες πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της  συνοχής. 
Συγκεκριμένα, το κάθε στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
νομοθεσία για το περιβάλλον και το κλίμα, 
τις δεσμεύσεις της Ένωσης για τη συνοχή 
της αναπτυξιακής πολιτικής και τα εθνικά 
σχέδια που απορρέουν από τη νομοθεσία 
αυτή πρέπει να περιγράφονται ως μέρος 
της ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης 
(«ανάλυση SWOT»). Είναι σκόπιμο να 
απαριθμηθούν τα νομοθετικά μέσα στα 
οποία θα πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα το στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/802

Τροπολογία 802
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 68 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68α) Το νερό αποτελεί βασικό 
παράγοντα παραγωγής για τη γεωργία. Η 
διαχείριση του νερού είναι, επομένως, 
θεμελιώδες ζήτημα, και απαιτούνται 
καλύτεροι τρόποι διαχείρισής του. 
Εξάλλου, η κλιματική αλλαγή θα έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στους υδάτινους 
πόρους, καθώς θα παρατηρούνται 
συχνότερες και εντονότερες περίοδοι 
ξηρασίας όπως επίσης και περίοδοι 
ισχυρών βροχοπτώσεων. Η αποθήκευση 
νερού κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου 
και του χειμώνα αποτελεί λύση κοινής 
λογικής. Επιπρόσθετα, τα υδατικά 
συστήματα βοηθούν να δημιουργούνται 
περιβάλλοντα που ευνοούν την πλούσια 
βιοποικιλότητα. Επίσης, επιτρέπουν να 
διατηρούνται τα εδάφη ζωντανά και να 
υπάρχει επαρκής ροή στα υδάτινα 
ρεύματα, γεγονός που ευνοεί τους 
υδρόβιους οργανισμούς.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/803

Τροπολογία 803
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 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Το μοντέλο λειτουργίας που 
επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως 
επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων 
κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια 
πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις 
συνεπάγεται ετήσια και πολυετή 
αξιολόγηση βάσει επιλεγμένων 
αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
επιλεγεί ένα περιορισμένο και 
στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο 
που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο το κατά πόσον οι 
υποστηριζόμενες παρεμβάσεις 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
προβλεπόμενων στόχων. Οι δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων και εκροών που 
σχετίζονται με τους στόχους που 
σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον 
μπορούν να περιλαμβάνουν και 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στα εθνικά 
μέσα περιβαλλοντικής και κλιματικής 
ρύθμισης τα οποία απορρέουν από τη 
νομοθεσία της Ένωσης.

(74) Το μοντέλο λειτουργίας που 
επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως 
επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα 
συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων 
κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια 
πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις 
συνεπάγεται ετήσια και πολυετή 
αξιολόγηση βάσει επιλεγμένων 
αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
επιλεγεί ένα περιορισμένο και 
στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο 
που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο το κατά πόσον οι 
υποστηριζόμενες παρεμβάσεις 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
προβλεπόμενων στόχων. Οι δείκτες βάσει 
αποτελεσμάτων και εκροών που 
σχετίζονται με τους στόχους για το κλίμα 
και το περιβάλλον, όπως η ποιότητα και η 
ποσότητα των υδάτων, θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν και παρεμβάσεις που 
προβλέπονται στα εθνικά μέσα 
περιβαλλοντικής και κλιματικής ρύθμισης 
τα οποία απορρέουν από τη νομοθεσία της 
Ένωσης.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/804

Τροπολογία 804
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
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους 
ορισμούς της γεωργικής δραστηριότητας, 
της γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων 
εκταρίων, του πραγματικού και του νεαρού 
γεωργού:

1. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους 
ορισμούς της γεωργικής δραστηριότητας, 
της γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων 
εκταρίων, του πραγματικού και του νεαρού 
γεωργού:

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·

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. Οι όροι «αρόσιμες 
εκτάσεις», «μόνιμες καλλιέργειες» και 
«μόνιμοι βοσκότοποι» καθορίζονται 
περαιτέρω από τα κράτη μέλη εντός του 
ακόλουθου πλαισίου:

i) ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή 
αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση, 

i) ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή 
αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση, 
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συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του Καν. (ΕΚ) 
1257/1999 , με το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) 
1698/2005 και με το άρθρο 28 του Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013 ή το άρθρο 65 του 
παρόντος κανονισμού·

συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του Καν. (ΕΚ) 
1257/1999 , με το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) 
1698/2005 και με το άρθρο 28 του Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013 ή το άρθρο 65 του 
παρόντος κανονισμού·

ii) ως «μόνιμες καλλιέργειες» 
νοούνται οι μη εναλλασσόμενες 
καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους 
βοσκότοπους και τους μόνιμους λειμώνες, 
οι οποίες καταλαμβάνουν τη γη για 
περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και 
αποδίδουν επαναλαμβανόμενες 
συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των 
φυτωρίων καθώς και των πρεμνοφυών 
δασών μικρού περίτροπου χρόνου·

ii) ως «μόνιμες καλλιέργειες» 
νοούνται οι μη εναλλασσόμενες 
καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους 
βοσκότοπους και τους μόνιμους λειμώνες, 
οι οποίες καταλαμβάνουν τη γη για 
περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και 
αποδίδουν επαναλαμβανόμενες 
συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των 
φυτωρίων καθώς και των πρεμνοφυών 
δασών μικρού περίτροπου χρόνου·

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 
που δεν έχει περιληφθεί στην 
αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο 
και χρησιμοποιούνται για τη καλλιέργεια 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένο). Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα 
είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που 
προσφέρονται για βοσκή·

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένο) και δεν έχει περιληφθεί στην 
αμειψισπορά επί πέντε έτη ή 
περισσότερο, και η οποία δεν έχει επίσης 
οργωθεί επί πέντε έτη ή περισσότερο. Ο 
ορισμός περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως 
θάμνους και/ή δένδρα που προσφέρονται 
για βοσκή και άλλα είδη όπως θάμνους 
και/ή δέντρα που παράγουν ζωοτροφές, 
υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·

iii α) ως «προσωρινό λιβάδι» νοείται η 
αρόσιμη γη όπου φύονται αγρωστώδη ή 
ποώδη είδη επί λιγότερα των πέντε 
συναπτών ετών, ή πέραν των πέντε ετών 
εάν έχει πραγματοποιηθεί όργωμα και 
επανασπορά. Δεν λαμβάνεται υπόψη όσον 
αφορά την απορρόφηση διοξειδίου του 
άνθρακα ή τους στόχους για το κλίμα.
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
αποφασίζουν να θεωρούν μόνιμο 
βοσκότοπο:
α) γη που προσφέρεται για βοσκή και 
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εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές 
πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά δεν κυριαρχούν κατά 
παράδοση στις εκτάσεις βοσκής· και/ή 
β) γη που προσφέρεται για βοσκή όπου τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά δεν κυριαρχούν στις 
εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν από 
αυτές

γ) για τους σκοπούς των 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, το «επιλέξιμο εκτάριο» 
ορίζεται κατά τρόπο που να περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε γεωργική έκταση της 
εκμετάλλευσης:

γ) για τους σκοπούς των 
παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων 
ενισχύσεων, το «επιλέξιμο εκτάριο» 
ορίζεται κατά τρόπο που να περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε γεωργική έκταση της 
εκμετάλλευσης:

i) που, στη διάρκεια του έτους για το 
οποίο ζητείται στήριξη χρησιμοποιείται για 
γεωργική δραστηριότητα ή, όταν η έκταση 
χρησιμοποιείται και για μη γεωργικές 
δραστηριότητες, χρησιμοποιείται κατά 
κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες 
και είναι στη διάθεση του γεωργού. Όταν 
δικαιολογείται δεόντως για 
περιβαλλοντικούς λόγους, τα επιλέξιμα 
εκτάρια μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν 
ορισμένες εκτάσεις που χρησιμοποιούνται 
για γεωργικές δραστηριότητες μόνο κάθε 
δεύτερο έτος.

i) που, στη διάρκεια του έτους για το 
οποίο ζητείται στήριξη χρησιμοποιείται για 
γεωργική δραστηριότητα ή, όταν η έκταση 
χρησιμοποιείται και για μη γεωργικές 
δραστηριότητες, χρησιμοποιείται κατά 
κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες 
και είναι στη διάθεση του γεωργού. Όταν 
δικαιολογείται δεόντως για 
περιβαλλοντικούς λόγους, τα επιλέξιμα 
εκτάρια μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν 
ορισμένες εκτάσεις που χρησιμοποιούνται 
για γεωργικές δραστηριότητες μόνο κάθε 
δεύτερο έτος.

που έδωσε το δικαίωμα στις πληρωμές 
βάσει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο II τμήμα 2 
υποτμήμα 2 του παρόντος κανονισμού ή 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης που προβλέπεται 
στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 και το οποίο:

που έδωσε το δικαίωμα στις πληρωμές 
βάσει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο II τμήμα 2 
υποτμήμα 2 του παρόντος κανονισμού ή 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης που προβλέπεται 
στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 και το οποίο:

– δεν ανταποκρίνεται πλέον στον 
ορισμό του «επιλέξιμου εκταρίου» που 
περιλαμβάνεται στο σημείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής των οδηγιών 
92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ ή της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ·

– δεν ανταποκρίνεται πλέον στον 
ορισμό του «επιλέξιμου εκταρίου» που 
περιλαμβάνεται στο σημείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής των οδηγιών 
92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ ή της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ·

– για τη διάρκεια της σχετικής 
δέσμευσης του κάθε γεωργού, έχει 
αναδασωθεί σύμφωνα με το άρθρο 31 του 

– για τη διάρκεια της σχετικής 
δέσμευσης του κάθε γεωργού, έχει 
αναδασωθεί σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 ή το 
άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 ή το άρθρο 22 του κανονισμού 
(ΕΕ) 1305/2013 ή βάσει εθνικού 
καθεστώτος των οποίων οι όροι πληρούν 
τις διατάξεις του άρθρου 43 παράγραφοι 1, 
2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 ή του άρθρου 22 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή των 
άρθρων 65 και 67 του παρόντος 
κανονισμού·

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 ή το 
άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 ή το άρθρο 22 του κανονισμού 
(ΕΕ) 1305/2013 ή βάσει εθνικού 
καθεστώτος των οποίων οι όροι πληρούν 
τις διατάξεις του άρθρου 43 παράγραφοι 1, 
2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 ή του άρθρου 22 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή των 
άρθρων 65 και 67 του παρόντος 
κανονισμού·

– για τη διάρκεια της σχετικής 
δέσμευσης του κάθε γεωργού, τελεί υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, το άρθρο 39 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, το 
άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 ή το άρθρο 65 του παρόντος 
κανονισμού.

– για τη διάρκεια της σχετικής 
δέσμευσης του κάθε γεωργού, τελεί υπό 
καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, το άρθρο 39 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, το 
άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 ή το άρθρο 65 του παρόντος 
κανονισμού.

Οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή κάνναβης είναι επιλέξιμες 
μόνον εάν η περιεκτικότητα των 
χρησιμοποιούμενων ποικιλιών σε 
τετραϋδροκανναβινόλη δεν υπερβαίνει το 
0,2%·

Οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή κάνναβης είναι επιλέξιμες 
μόνον εάν η περιεκτικότητα των 
χρησιμοποιούμενων ποικιλιών σε 
τετραϋδροκανναβινόλη δεν υπερβαίνει το 
0,2%·

δ) οι «πραγματικοί γεωργοί» 
ορίζονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται 
ότι δεν χορηγείται στήριξη σε εκείνους των 
οποίων η γεωργική δραστηριότητα 
αποτελεί απλώς ένα ασήμαντο μέρος των 
συνολικών οικονομικών δραστηριοτήτων 
τους ή των οποίων η κύρια επιχειρηματική 
δραστηριότητα δεν είναι γεωργική, χωρίς 
να αποκλείεται η στήριξη των γεωργών με 
πολλαπλές δραστηριότητες. Ο ορισμός 
προσδιορίζει ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται 
πραγματικοί γεωργοί, βάσει προϋποθέσεων 
όπως οι δοκιμές εισοδήματος, οι εισροές 
εργασίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
το αντικείμενο της επιχείρησης ή/και η 
εγγραφή σε μητρώα.

δ) οι «πραγματικοί γεωργοί» 
ορίζονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται 
ότι δεν χορηγείται στήριξη σε εκείνους των 
οποίων η γεωργική δραστηριότητα 
αποτελεί απλώς ένα ασήμαντο μέρος των 
συνολικών οικονομικών δραστηριοτήτων 
τους ή των οποίων η κύρια επιχειρηματική 
δραστηριότητα δεν είναι γεωργική, χωρίς 
να αποκλείεται η στήριξη των γεωργών με 
πολλαπλές δραστηριότητες. Ο ορισμός 
προσδιορίζει ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται 
πραγματικοί γεωργοί, βάσει προϋποθέσεων 
όπως οι δοκιμές εισοδήματος, οι εισροές 
εργασίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
το αντικείμενο της επιχείρησης ή/και η 
εγγραφή σε μητρώα.

ε) ως «νέος γεωργός» νοείται με 
τρόπο που περιλαμβάνει:

ε) ως «νέος γεωργός» νοείται με 
τρόπο που περιλαμβάνει:

i) πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή 
νεότερο·

i) πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή 
νεότερο·
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ii) που διαθέτει επαρκή επαγγελματικά 
προσόντα και ικανότητες ως υπεύθυνος της 
γεωργικής εκμετάλλευσης·

ii) που διαθέτει επαρκή επαγγελματικά 
προσόντα και ικανότητες ως υπεύθυνος της 
γεωργικής εκμετάλλευσης·

iii) και την κατάλληλη εκπαίδευση ή / 
και δεξιότητες που απαιτούνται.

iii) και την κατάλληλη εκπαίδευση ή / 
και δεξιότητες που απαιτούνται.

Or. en
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Τροπολογία 805
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
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της δράση για το κλίμα και 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων της Ένωσης·

β) τη στήριξη και βελτίωση της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της 
δράσης για το κλίμα και της 
βιοποικιλότητας· την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
της Ένωσης·

Or. en


