
AM\1215867EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/806

Τροπολογία 806
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 πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 Ειδικοί στόχοι 6 Ειδικοί στόχοι

1. Η επίτευξη των γενικών στόχων 
επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων ειδικών 
στόχων:

1. Η επίτευξη των γενικών στόχων 
επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων ειδικών 
στόχων:

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

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

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

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

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

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

δ) συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή 
σε αυτήν, καθώς και στη βιώσιμη 
ενέργεια·

δ) συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή 
σε αυτήν, ιδίως μέσω της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του 
γεωργικού τομέα και του τομέα τροφίμων, 
μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της 
αφαίρεσης άνθρακα από την ατμόσφαιρα 
και της δέσμευσής του στο έδαφος, 
σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού·

ε) προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της αποτελεσματικής 
διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το 

ε) συμβολή στην προστασία και τη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των 
υδάτων, με παράλληλη μείωση της 
χρήσης φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών, 



AM\1215867EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

νερό, το έδαφος και ο αέρας· και προώθηση μιας πιο βιώσιμης χρήσης 
των υδάτων, και προστασία και βελτίωση 
του εδάφους·

στ) συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος και διατήρηση οικοτόπων 
και τοπίων·

στ) ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος μεταξύ άλλων στις 
αγροτικές περιοχές, και αναχαίτιση και 
αντιστροφή της απώλειας της 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των επικονιαστών· συμβολή στη 
διατήρηση, τη συντήρηση και τη 
βελτίωση οικοτόπων, συστημάτων 
γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, ειδών, 
και τοπίων·

ζ) προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·

ζ) προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 
της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-
οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας·

η) την προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, 
της ισότητας των φύλων, και της τοπικής 
ανάπτυξης και της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές, 
όπως σε περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της 
βιώσιμης βιο-οικονομίας, της κυκλικής 
οικονομίας και της βιώσιμης γεωργίας και 
δασοκομίας, με στόχο την επίτευξη 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

θ) βελτίωση της ανταπόκρισης της 
γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 
απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και 
βιώσιμα τρόφιμα, απορρίμματα τροφίμων, 
καθώς και για καλή μεταχείριση των 
ζώων.

θ) βελτίωση της ανταπόκρισης της 
γεωργίας της Ένωσης στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων για ασφαλή, θρεπτικά και 
βιώσιμα τρόφιμα, γεωργία χαμηλών 
εισροών και βιολογική γεωργία, μείωση 
των απορριμμάτων τροφίμων, καθώς και 
για πρόληψη της μικροβιακής αντοχής 
και ενίσχυση της καλής μεταχείρισης των 
ζώων.

2. Κατά την επιδίωξη των ειδικών 
στόχων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
απλούστευση και την απόδοση της 
στήριξης της ΚΓΠ.

2. Κατά την επιδίωξη των ειδικών 
στόχων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
απλούστευση και την απόδοση της 
στήριξης της ΚΓΠ.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/807

Τροπολογία 807
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 πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Άρθρο 9α
Βιώσιμη ανάπτυξη

Οι στόχοι των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ επιδιώκονται σύμφωνα με την αρχή 
της βιώσιμης ανάπτυξης και με στόχο τη 
διατήρηση, την προστασία και τη 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 
11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, με συνεκτίμηση της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη και 
η Επιτροπή διασφαλίζουν την προώθηση 
των απαιτήσεων περιβαλλοντικής 
προστασίας, της απόδοσης των πόρων, 
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
και της προσαρμογής σε αυτήν, της 
βιοποικιλότητας, της ανθεκτικότητας 
στις καταστροφές, καθώς και του 
μετριασμού και της πρόληψης κινδύνου 
κατά την προετοιμασία και υλοποίηση 
των ειδικών στόχων της ΚΓΠ. Οι 
παρεμβάσεις προγραμματίζονται και 
εκτελούνται σύμφωνα με την αρχή της 
συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ. 
Αυτή η στρατηγική συνοχή ελέγχεται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στον τίτλο V κεφάλαιο 
ΙΙΙ.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/808

Τροπολογία 808
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 πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 β
Συμμόρφωση με τη συμφωνία του 

Παρισιού
1. Οι στόχοι των στρατηγικών σχεδίων 
της ΚΓΠ επιδιώκονται σύμφωνα με τη 
συμφωνία του Παρισιού και με γνώμονα 
την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων 
που θέτει η συμφωνία του Παρισιού και 
τις δεσμεύσεις που περιγράφονται στις 
εθνικά καθορισμένες συνεισφορές της 
Ένωσης και των κρατών μελών.
2. Η ΚΓΠ αποσκοπεί στη μείωση κατά 
30 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
στον τομέα της γεωργίας και των 
τροφίμων της Ένωσης έως το 2027.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ 
ευθυγραμμίζονται με τους ήδη 
θεσπισμένους μακροπρόθεσμους εθνικούς 
στόχους που καθορίζονται στις 
νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο παράρτημα XI, ή που απορρέουν από 
αυτές, και με τους στόχους που ορίζονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4. Προτού εγκρίνει τα στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο 
συνδυασμός όλων των στόχων και των 
μέτρων των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΓΠ θα επιτρέπει την εκπλήρωση των 
στόχων για το κλίμα που ορίζονται στο 
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παρόν άρθρο.
5. Για τη διατήρηση ίσων όρων 
ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ένωση, η 
Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εθνικοί 
στόχοι και τα εθνικά μέτρα για το κλίμα 
του κάθε κράτους μέλους είναι παρόμοια.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/809

Τροπολογία 809
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 πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 α
Παγκόσμια διάσταση της ΚΓΠ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, η 
Ένωση και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι στόχοι αναπτυξιακής συνεργασίας 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις 
παρεμβάσεις της ΚΓΠ, και σέβονται το 
δικαίωμα στη διατροφή, καθώς και το 
δικαίωμα στην ανάπτυξη.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ συμβάλλουν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην έγκαιρη 
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο 
θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
του 2030, ιδίως των ΣΒΑ 2, 10, 12 και 13, 
καθώς και των στόχων της συμφωνίας 
του Παρισιού. Ως εκ τούτου, οι 
παρεμβάσεις της ΚΓΠ:
(i) συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
διαφοροποιημένης και βιώσιμης γεωργίας 
και ανθεκτικών αγρο-οικολογικών 
πρακτικών τόσο εντός της Ένωσης όσο 
και σε χώρες εταίρους·
(ii) συμβάλλουν στη διατήρηση της 
γενετικής ποικιλότητας των σπόρων, των 
καλλιεργούμενων φυτών, των 
εκτρεφόμενων και εξημερωμένων ζώων 
και των συναφών άγριων ειδών, τόσο 
εντός της Ένωσης όσο και σε χώρες 
εταίρους·
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(iii) συμβάλλουν στην αξιοποίηση του 
δυναμικού των γεωργών μικρής 
κλίμακας, των μικρών γεωργικών 
επιχειρήσεων, ιδίως των γυναικών, των 
αυτόχθονων πληθυσμών που 
δραστηριοποιούνται στη γεωργική 
παραγωγή και των νομαδικών 
κτηνοτρόφων τόσο εντός της Ένωσης 
όσο και σε χώρες εταίρους·
(iv) συμβάλλουν στην ανάπτυξη τοπικών 
συστημάτων τροφίμων και εγχώριων και 
περιφερειακών αγορών, τόσο εντός της 
Ένωσης όσο και σε χώρες εταίρους, με 
στόχο την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης 
από εισαγωγές τροφίμων και τη 
συντόμευση των αλυσίδων τροφίμων·
(v) δίνουν τέλος στις πρακτικές που 
στρεβλώνουν το παγκόσμιο εμπόριο στις 
γεωργικές αγορές·
(vi) ενσωματώνουν πλήρως μέτρα για τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 
την προσαρμογή σε αυτή·
(vii) τηρούν την αρχή «πρώτα το κλίμα, 
μετά το εμπόριο»:
3. Η συμμόρφωση της ΚΓΠ με τη συνοχή 
της αναπτυξιακής πολιτικής αξιολογείται 
σε τακτική βάση, μεταξύ άλλων με χρήση 
των δεδομένων από τον μηχανισμό 
παρακολούθησης που ορίζεται στο άρθρο 
119α. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την 
απόκριση της Ένωσης σε επίπεδο 
πολιτικής.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/810

Τροπολογία 810
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 πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11 Αρχή και πεδίο εφαρμογής 11 Αρχή και πεδίο εφαρμογής

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 
οι δικαιούχοι που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις δυνάμει των κεφαλαίων II και 
ΙΙΙ του παρόντος τίτλου ή τις ετήσιες 
πριμοδοτήσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 65, 66 και 67 υπόκεινται σε 
διοικητική κύρωση εάν δεν 
συμμορφώνονται, κατά περίπτωση, με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του 
ενωσιακού δικαίου και τα πρότυπα καλής 
γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης των εκτάσεων, όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, που 
καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ, και αφορούν τους ακόλουθους 
ειδικούς τομείς:

α) κλίμα και περιβάλλον· α) κλίμα και περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του 
αέρα, του εδάφους, της βιοποικιλότητας 
και των υπηρεσιών οικοσυστήματος·

β) δημόσια υγεία και υγεία των ζώων 
και των φυτών·

β) δημόσια υγεία και υγεία των ζώων 
και των φυτών·

γ) καλές συνθήκες διαβίωσης των 
ζώων.

γ) καλές συνθήκες διαβίωσης των 
ζώων.

2. Οι κανόνες σχετικά με τις 
διοικητικές κυρώσεις που πρέπει να 
περιληφθούν στο στρατηγικό σχέδιο της 

2. Οι κανόνες σχετικά με ένα 
αποτελεσματικό και αποτρεπτικό 
σύστημα διοικητικών κυρώσεων που 
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ΚΓΠ πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον τίτλο IV του κεφαλαίου IV 
του κανονισμού (EE) [οριζόντιος 
κανονισμός].

πρέπει να περιληφθούν στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ πρέπει να τηρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο IV 
του τίτλου IV του κανονισμού (EE) 
[οριζόντιος κανονισμός].

3. Οι νομικές πράξεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ όσον 
αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης ισχύουν στην ισχύουσα 
έκδοση και, στην περίπτωση οδηγιών, 
όπως εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

3. Οι νομικές πράξεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ όσον 
αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης ισχύουν στην ισχύουσα 
έκδοση και, στην περίπτωση οδηγιών, 
όπως εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας 
ενότητας, ως «κανονιστική απαίτηση 
διαχείρισης» νοείται κάθε μεμονωμένη 
κανονιστική απαίτηση διαχείρισης 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης που 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ στο 
πλαίσιο μιας δεδομένης νομικής πράξης, η 
οποία διαφέρει επί της ουσίας από 
οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της ίδιας 
πράξης.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας 
ενότητας, ως «κανονιστική απαίτηση 
διαχείρισης» νοείται κάθε μεμονωμένη 
κανονιστική απαίτηση διαχείρισης 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης που 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ στο 
πλαίσιο μιας δεδομένης νομικής πράξης, η 
οποία διαφέρει επί της ουσίας από 
οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της ίδιας 
πράξης.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/811

Τροπολογία 811
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 πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 1 – τμήμα 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βιολογική γεωργία
Άρθρο 13 α
Βιολογική Γεωργία
Η βιολογική γεωργία, όπως ορίζεται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α, είναι ένα πιστοποιημένο 
γεωργικό σύστημα που μπορεί να 
συμβάλει σε πολλαπλούς ειδικούς στόχους 
της ΚΓΠ όπως ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 
Λαμβανομένων υπόψη των 
πλεονεκτημάτων της βιολογικής 
γεωργίας, καθώς και της αυξανόμενης 
ζήτησης που εξακολουθεί να υπερβαίνει 
την αύξηση της παραγωγής, τα κράτη 
μέλη αξιολογούν το επίπεδο στήριξης που 
απαιτείται για τη διαχείριση γεωργικής 
γης υπό βιολογική πιστοποίηση. Τα κράτη 
μέλη περιλαμβάνουν στα οικεία 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ μια ανάλυση 
της παραγωγής του τομέα βιολογικής 
γεωργίας, της αναμενόμενης ζήτησης, και 
της δυνατότητάς του να εκπληρώσει 
στόχους της ΚΓΠ, και θέτουν στόχους 
αύξησης του ποσοστού της γεωργικής γης 
υπό βιολογική διαχείριση, καθώς και 
ανάπτυξης ολόκληρης της αλυσίδας 
εφοδιασμού βιολογικών προϊόντων. Βάσει 
αυτής της αξιολόγησης, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν το κατάλληλο επίπεδο 
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στήριξης προς τη βιολογική μετατροπή 
και συντήρηση, είτε μέσω μέτρων 
αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρονται 
στο άρθρο 65 είτε μέσω οικολογικών 
προγραμμάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 28, είτε μέσω συνδυασμού των 
δύο, και διασφαλίζουν ότι τα διαθέσιμα 
κονδύλια αντιστοιχούν στην αναμενόμενη 
ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής.
_________________
1αΚανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 
14.6.2018, σ. 1).

Or. en

(Τίτλος 3 - κεφάλαιο 1 - τμήμα 3 α (νέο) - Άρθρο 13 α (νέο))



AM\1215867EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/812

Τροπολογία 812
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 πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 α
Οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων δεν 
είναι επιλέξιμες για πληρωμές στήριξης 
του εισοδήματος μέσω του ΕΓΤΕ:
α) εθνικοί ή περιφερειακοί πολιτικοί ή 
δημόσιοι υπάλληλοι με άμεση ή έμμεση 
ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση 
ή την εποπτεία της κατανομής των 
επιδοτήσεων της ΚΓΠ·
β) μέλη της οικογένειας των προσώπων 
που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/813

Τροπολογία 813
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 πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17 Γενικοί κανόνες 17 Γενικοί κανόνες

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν βασική 
εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 
(«βασική εισοδηματική στήριξη») υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
υποτμήμα και όπως προσδιορίζονται 
περαιτέρω στα στρατηγικά σχέδιά τους για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν βασική 
εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 
(«βασική εισοδηματική στήριξη») υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
υποτμήμα και όπως προσδιορίζονται 
περαιτέρω στα στρατηγικά σχέδιά τους για 
την ΚΓΠ.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν βασική 
εισοδηματική στήριξη υπό μορφή ετήσιας 
αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο 
εκτάριο.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν βασική 
εισοδηματική στήριξη υπό μορφή ετήσιας 
αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο 
εκτάριο.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 19 
έως 24, η βασική εισοδηματική στήριξη 
χορηγείται για κάθε επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται από πραγματικό γεωργό.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 19 
έως 24, η βασική εισοδηματική στήριξη 
χορηγείται για κάθε επιλέξιμο εκτάριο που 
δηλώνεται από πραγματικό γεωργό.

3 α. Η στήριξη που θεσπίζεται στο 
παρόν υποτμήμα δεν ωφελεί, σε καμία 
περίπτωση, συστήματα παραγωγής τα 
οποία έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον ή σε τρίτες χώρες ή δεν 
συμμορφώνονται με τις νομοθετικές 
πράξεις που αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΧΙ.
3 β. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος 
υποτμήματος δεν χρησιμοποιείται για τη 
χρηματοδότηση μονάδων μαζικής 
εκτροφής ζώων.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/814

Τροπολογία 814
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 πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα 
κράτη μέλη μπορούν να δίνουν 
προτεραιότητα στις γυναίκες για την 
επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο η).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/815

Τροπολογία 815
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 πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 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 
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·
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στ) η στήριξη της κτηνοτροφικής 
παραγωγής χορηγείται μόνο για χαμηλές 
πυκνότητες πληθυσμού, εντός των ορίων 
της οικολογικής φέρουσας ικανότητας 
των οικείων λεκανών απορροής ποταμού, 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, και 
συνδέεται με τη διατήρηση επαρκών 
εκτάσεων χορτονομής ή βοσκής χωρίς 
εξωτερικές εισροές.
Εφόσον 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 του παρόντος κανονισμού, να 
προσαρμόσει τις μεταβλητές που 
προτείνει το εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en


