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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 43 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

43 Είδη παρέμβασης στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών

43 Είδη παρέμβασης στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία α) έως 
η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία α) έως 
η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ τρεις 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία και τη μείωση των 
αποβλήτων,

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά 
την εξοικονόμηση νερού, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική 
συσκευασία, τη μείωση των αποβλήτων 
και την παρακολούθηση της παραγωγής,

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη 
μείωση των αποβλήτων, την 
ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρόληψη των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα και ενίσχυση της 
χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών 
που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες,

β) έρευνα και η πειραματική 
παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη 
μείωση των αποβλήτων, την 
ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρόληψη των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα και ενίσχυση της 
χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών 
που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες,

γ) παραγωγή βιολογικών προϊόντων, γ) παραγωγή βιολογικών προϊόντων,

δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, δ) ολοκληρωμένη παραγωγή, η οποία 
προωθεί, αναπτύσσει και εφαρμόζει 
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μεθόδους παραγωγής που σέβονται το 
περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές 
παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του 
εδάφους και άλλων φυσικών πόρων, με 
παράλληλο περιορισμό της εξάρτησης 
από τα φυτοφάρμακα·

ε) δράσεις για τη διατήρηση του 
εδάφους και την ενίσχυση της δέσμευσης 
του εδαφικού άνθρακα·

ε) δράσεις για τη διατήρηση του 
εδάφους και την ενίσχυση της δέσμευσης 
του εδαφικού άνθρακα·

στ) δράσεις για τη δημιουργία και 
διατήρηση ενδιαιτημάτων ευνοϊκών για τη 
βιοποικιλότητα ή για τη διατήρηση του 
τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης των ιστορικών 
χαρακτηριστικών του,

στ) δράσεις για τη δημιουργία και 
διατήρηση ενδιαιτημάτων ευνοϊκών για τη 
βιοποικιλότητα ή για τη διατήρηση του 
τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης των ιστορικών 
χαρακτηριστικών του,

ζ) δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και 
αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

ζ) δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και 
αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

η) δράσεις για την καταπολέμηση της 
ανθεκτικότητας των επιβλαβών 
οργανισμών,

η) δράσεις για τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των βιώσιμων 
καλλιεργειών έναντι των επιβλαβών 
οργανισμών, μέσω της προώθησης της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM),

θ) δράσεις για τη βελτίωση της 
χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
και αποστράγγισης του νερού,

θ) δράσεις για τη βελτίωση της 
χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
και αποστράγγισης του νερού,

ι) δράσεις και μέτρα για τη μείωση 
της παραγωγής αποβλήτων και τη 
βελτίωση της διαχείρισης τους,

ι) δράσεις και μέτρα για τη μείωση 
της παραγωγής αποβλήτων και τη 
βελτίωση της διαχείρισης τους,

ια) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης των προϊόντων του 
τομέα των οπωροκηπευτικών,

ια) δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης των προϊόντων του 
τομέα των οπωροκηπευτικών,

ιβ) δράσεις για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές και την αύξηση της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

ιβ) δράσεις για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές και την αύξηση της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ιγ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,
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ιδ) προώθηση και την επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων και 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και ενοποίηση των αγορών 
οπωροκηπευτικών και στην ενημέρωση 
σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης 
φρούτων και λαχανικών στην υγεία,

ιδ) προώθηση και την επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων και 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση και ενοποίηση των αγορών 
οπωροκηπευτικών και στην ενημέρωση 
σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης 
φρούτων και λαχανικών στην υγεία,

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων και την προσαρμογή και 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,

ιε) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τη 
διατήρηση και την αύξηση της ποιότητας 
του προϊόντος, τη βελτίωση των όρων 
εμπορίας, την αγροοικολογία, τις βιώσιμες 
τεχνικές καταπολέμησης των παρασίτων, 
την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων 
και την προσαρμογή και μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής,

ιστ) κατάρτιση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά 
τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων και τη συμβολή στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτή.

ιστ) κατάρτιση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά 
τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων, τη μείωση της εξάρτησης 
από χημικές ουσίες και τη συμβολή στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτή.

2. Όσον αφορά τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 σημείο i), τα 
κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τις ακόλουθους τύπους 
παρέμβασης:

2. Όσον αφορά τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 42 σημείο i), τα 
κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τις ακόλουθους τύπους 
παρέμβασης:

α) σύσταση ή / και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

α) σύσταση ή / και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

β) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την 
διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται 
στην αγορά πιο αποτελεσματική,

β) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την 
διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται 
στην αγορά πιο αποτελεσματική,

γ) αναφύτευση οπωρώνων, όπου 
απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής 
εκρίζωσης για υγειονομικούς ή 
φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους,

γ) αναφύτευση οπωρώνων, όπου 
απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής 
εκρίζωσης για υγειονομικούς ή 
φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους,

δ) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς∙ 

δ) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς∙ 
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στ) στ)

ε) «πρώιμη συγκομιδή», δηλαδή 
πλήρη συγκομιδή μη ώριμων και μη 
εμπορεύσιμων προϊόντων σε μια δεδομένη 
περιοχή τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί πριν 
από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω 
καιρικών συνθηκών, ασθένειας είτε για 
άλλο λόγο,

ε) «πρώιμη συγκομιδή», δηλαδή 
πλήρη συγκομιδή μη ώριμων και μη 
εμπορεύσιμων προϊόντων σε μια δεδομένη 
περιοχή τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί πριν 
από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω 
καιρικών συνθηκών, ασθένειας είτε για 
άλλο λόγο,

στ) μη συγκομιδή οπωροκηπευτικών, 
δηλαδή τερματισμό του τρέχοντος κύκλου 
παραγωγής στη σχετική περιοχή, όπου το 
προϊόν είναι σωστά ανεπτυγμένο και είναι 
υγιούς, δίκαιης και εμπορεύσιμης 
ποιότητας, εξαιρουμένης της καταστροφής 
προϊόντων λόγω καιρικών συνθηκών ή 
ασθένειας,

στ) μη συγκομιδή οπωροκηπευτικών, 
δηλαδή τερματισμό του τρέχοντος κύκλου 
παραγωγής στη σχετική περιοχή, όπου το 
προϊόν είναι σωστά ανεπτυγμένο και είναι 
υγιούς, δίκαιης και εμπορεύσιμης 
ποιότητας, εξαιρουμένης της καταστροφής 
προϊόντων λόγω καιρικών συνθηκών ή 
ασθένειας,

ζ) ασφάλιση συγκομιδής που 
συμβάλλει στη διασφάλιση του 
εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή 
παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης 
της λήψης των απαραίτητων προληπτικών 
μέτρων από τους δικαιούχους,

ζ) ασφάλιση συγκομιδής που 
συμβάλλει στη διασφάλιση του 
εισοδήματος των παραγωγών σε 
περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή 
παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης 
της λήψης των απαραίτητων προληπτικών 
μέτρων από τους δικαιούχους,

η) παροχή εκπαίδευσης σε άλλες 
οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή σε μεμονωμένους 
παραγωγούς,

η) παροχή εκπαίδευσης σε άλλες 
οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή σε μεμονωμένους 
παραγωγούς,

θ) εφαρμογή και διαχείριση 
φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων τρίτων 
χωρών στο έδαφος της Ένωσης για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές 
τρίτων χωρών,

θ) διαπραγμάτευση, εφαρμογή και 
διαχείριση φυτοϋγειονομικών 
πρωτοκόλλων τρίτων χωρών στο έδαφος 
της Ένωσης για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών,

ι) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ι) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων και τη βιώσιμη χρήση των 
φυτοφαρμάκων.

ια) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των 
παρασίτων, την εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και τη 
βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, στα 3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, στα 
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στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τις 
παρεμβάσεις που έχουν επιλεγεί σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2.

στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τις 
παρεμβάσεις που έχουν επιλεγεί σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2.

Or. en
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Τροπολογία 820
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 51 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

51 Στόχοι στον αμπελοοινικό τομέα 51 Στόχοι στον αμπελοοινικό τομέα

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους στον αμπελοοινικό τομέα:

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 
σχετικά με τους γενικούς στόχους, τα 
κράτη μέλη επιδιώκουν τους ακόλουθους 
στόχους α) και θ α) και έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους β) έως θ) στον αμπελοοινικό 
τομέα:

α) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των οινοπαραγωγών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στη 
βελτίωση των βιώσιμων συστημάτων 
παραγωγής και στη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως 
στ) και η)·

α) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των οινοπαραγωγών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στη 
βελτίωση των βιώσιμων συστημάτων 
παραγωγής και στη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης· αυτό 
περιλαμβάνει την εφαρμογή μεθόδων 
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, 
περιβαλλοντικά ορθών καλλιεργητικών 
πρακτικών και τεχνικών παραγωγής, 
βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, με 
παράλληλο περιορισμό της εξάρτησης 
από τα φυτοφάρμακα· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) έως στ) και η)·

β) βελτίωση των επιδόσεων των 
επιχειρήσεων του οίνου της Ένωσης και 
την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της 
αγοράς, καθώς και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους όσον αφορά την 
παραγωγή και εμπορία προϊόντων 

β) βελτίωση των επιδόσεων των 
επιχειρήσεων του οίνου της Ένωσης και 
την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της 
αγοράς, καθώς και αύξηση της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς 
τους όσον αφορά την παραγωγή και 
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αμπέλου, συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής 
απόδοσης σε παγκόσμιο επίπεδο και των 
αειφόρων διαδικασιών· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στα στοιχεία α), ε), ζ) και η) 
του άρθρου 6 παράγραφος 1·

εμπορία προϊόντων αμπέλου, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο και των αειφόρων 
διαδικασιών· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στα στοιχεία α), ε), ζ) και η) του άρθρου 6 
παράγραφος 1·

γ) συμβολή στην αποκατάσταση της 
ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
στην αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, 
ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις στην 
αγορά∙ ο στόχος αυτός αφορά τον 
συγκεκριμένο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

γ) συμβολή στην αποκατάσταση της 
ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
στην αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, 
ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις στην 
αγορά∙ ο στόχος αυτός αφορά τον 
συγκεκριμένο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

δ) συμβολή στη διασφάλιση των 
εισοδημάτων των οινοπαραγωγών της 
Ένωσης, όταν υφίστανται ζημίες συνεπεία 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ζώων, ασθενειών ή 
παρασιτώσεων∙ ο στόχος αυτός συνδέεται 
με τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α)·

δ) συμβολή στη διασφάλιση των 
εισοδημάτων των οινοπαραγωγών της 
Ένωσης, όταν υφίστανται ζημίες συνεπεία 
φυσικών καταστροφών, δυσμενών 
κλιματικών συνθηκών, ζώων, ασθενειών ή 
παρασιτώσεων∙ ο στόχος αυτός συνδέεται 
με τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α)·

ε) αύξηση της εμπορευσιμότητας και 
της ανταγωνιστικότητας των 
αμπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης, 
ιδίως με την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών, 
και με την προστιθέμενη αξία σε 
οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταφοράς της γνώσης· ο στόχος αυτός 
αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ), ε) και θ)·

ε) αύξηση της εμπορευσιμότητας και 
της ανταγωνιστικότητας των 
αμπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης, 
ιδίως με την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών, 
και με την προστιθέμενη αξία σε 
οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταφοράς της γνώσης· ο στόχος αυτός 
αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ), ε) και θ)·

στ) χρήση υποπροϊόντων οινοποιίας για 
βιομηχανικούς και ενεργειακούς σκοπούς 
που εξασφαλίζουν την ποιότητα του οίνου 
της Ένωσης, προστατεύοντας παράλληλα 
το περιβάλλον· ο στόχος αυτός αφορά τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και 
ε)·

στ) χρήση υποπροϊόντων και 
καταλοίπων οινοποιίας για βιομηχανικούς 
και ενεργειακούς σκοπούς που 
εξασφαλίζουν την ποιότητα του οίνου της 
Ένωσης, προστατεύοντας παράλληλα το 
περιβάλλον· ο στόχος αυτός αφορά τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και 
ε)·

ζ) συμβολή στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών 
σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση 

ζ) συμβολή στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών 
σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση 



AM\1215868EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

οίνου και σχετικά με τα συστήματα 
ποιότητας της Ένωσης για τον οίνο· ο 
στόχος αυτός αφορά τους συγκεκριμένους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία β) και θ)·

οίνου· ο στόχος αυτός αφορά τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και 
θ)·

η) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των αμπελοοινικών προϊόντων της 
Ένωσης σε τρίτες χώρες· ο στόχος αυτός 
αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και η)·
θ) συμβολή στην αύξηση της αντοχής 
των παραγωγών στις διακυμάνσεις της 
αγοράς· ο στόχος αυτός συνδέεται με τους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

θ) συμβολή στην αύξηση της αντοχής 
των παραγωγών στις διακυμάνσεις της 
αγοράς· ο στόχος αυτός συνδέεται με τους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

θα) συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην 
προσαρμογή σε αυτήν· ο στόχος αυτός 
αφορά τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο δ).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/821

Τροπολογία 821
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 52 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

52 Τύποι παρέμβασης στον 
αμπελοοινικό τομέα

52 Τύποι παρέμβασης στον 
αμπελοοινικό τομέα

1. Για κάθε στόχο που επιλέγεται 
μεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 
51, τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

1. Για κάθε στόχο που επιλέγεται 
μεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 
51, τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

α) αναδιάρθρωση και μετατροπή 
αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένης της 
αναφύτευσης των αμπελώνων, όταν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο μετά την υποχρεωτική 
εκρίζωση για λόγους υγείας ή 
φυτοϋγειονομικής φύσεως κατόπιν εντολής 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, 
εξαιρουμένης της κανονικής ανανέωσης 
των αμπελώνων που συνίσταται στην 
αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με 
την ίδια ποικιλία σταφυλιών σύμφωνα με 
το ίδιο σύστημα καλλιέργειας αμπέλου, 
όταν τα αμπέλια ολοκληρώσουν τον κύκλο 
ζωής τους∙

α) αναδιάρθρωση και μετατροπή 
αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένης της 
αναφύτευσης των αμπελώνων, όταν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο μετά την υποχρεωτική 
εκρίζωση για λόγους υγείας ή 
φυτοϋγειονομικής φύσεως κατόπιν εντολής 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, 
εξαιρουμένης της κανονικής ανανέωσης 
των αμπελώνων που συνίσταται στην 
αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με 
την ίδια ποικιλία σταφυλιών σύμφωνα με 
το ίδιο σύστημα καλλιέργειας αμπέλου, 
όταν τα αμπέλια ολοκληρώσουν τον κύκλο 
ζωής τους∙

β) υλικών και άυλων επενδύσεων σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και υποδομής 
οινοποιείων, καθώς και δομές και εργαλεία 
μάρκετινγκ·

β) υλικών και άυλων επενδύσεων σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και υποδομής 
οινοποιείων, καθώς και δομές και εργαλεία 
μάρκετινγκ·

γ) πρώιμη συγκομιδή, που σημαίνει 
την ολική καταστροφή ή απομάκρυνση 
των τσαμπιών σταφυλιών ενώ είναι ακόμα 
άγουρα, μειώνοντας έτσι την απόδοση της 

γ) πρώιμη συγκομιδή, που σημαίνει 
την ολική καταστροφή ή απομάκρυνση 
των τσαμπιών σταφυλιών ενώ είναι ακόμα 
άγουρα, μειώνοντας έτσι την απόδοση της 
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σχετικής περιοχής στο μηδέν και 
εξαιρώντας τη μη συγκομιδή, όπου τα 
εμπορικά σταφύλια δεν συλλέγονται όταν 
ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους∙

σχετικής περιοχής στο μηδέν και 
εξαιρώντας τη μη συγκομιδή, όπου τα 
εμπορικά σταφύλια δεν συλλέγονται όταν 
ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους∙

δ) ασφάλιση της συγκομιδής έναντι 
απώλειας εισοδήματος ως συνέπεια των 
δυσμενών κλιματικών φαινομένων που 
εξομοιώνονται με φυσικές καταστροφές, 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζώα, 
ασθένειες φυτών ή παρασιτώσεις∙

δ) ασφάλιση της συγκομιδής έναντι 
απώλειας εισοδήματος ως συνέπεια των 
δυσμενών κλιματικών φαινομένων που 
εξομοιώνονται με φυσικές καταστροφές, 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζώα, 
ασθένειες φυτών ή παρασιτώσεις∙

ε) υλικές και άυλες επενδύσεις στην 
καινοτομία που συνίστανται στην 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
υποπροϊόντων της οινοποίησης, των 
διαδικασιών και των τεχνολογιών, σε 
άλλες επενδύσεις που προσθέτουν αξία σε 
οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της 
ανταλλαγής γνώσεων∙

ε) υλικές και άυλες επενδύσεις στην 
καινοτομία που συνίστανται στην 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
υποπροϊόντων της οινοποίησης, των 
διαδικασιών και των τεχνολογιών, σε 
άλλες επενδύσεις που προσθέτουν αξία σε 
οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της 
ανταλλαγής γνώσεων∙

στ) την απόσταξη υποπροϊόντων της 
οινοποίησης που πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τους περιορισμούς που 
καθορίζονται στην ενότητα Δ του μέρους 
ΙΙ του παραρτήματος VIII του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

στ) την απόσταξη υποπροϊόντων της 
οινοποίησης που πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τους περιορισμούς που 
καθορίζονται στην ενότητα Δ του μέρους 
ΙΙ του παραρτήματος VIII του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

ζ) δράσεις ενημέρωσης σχετικά με 
τους οίνους της Ένωσης που διεξάγονται 
στα κράτη μέλη και οι οποίες ενθαρρύνουν 
την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή 
προωθούν συστήματα ποιότητας της 
Ένωσης που καλύπτουν τις ονομασίες 
προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις,

ζ) δράσεις ενημέρωσης σχετικά με 
τους οίνους της Ένωσης που διεξάγονται 
στα κράτη μέλη και οι οποίες ενθαρρύνουν 
την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή 
προωθούν συστήματα ποιότητας της 
Ένωσης που καλύπτουν τις ονομασίες 
προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις,

η) προώθηση των προϊόντων σε τρίτες 
χώρες με έναν ή περισσότερους από τους 
κάτωθι τρόπους:

η) προώθηση των προϊόντων σε τρίτες 
χώρες με έναν ή περισσότερους από τους 
κάτωθι τρόπους:

i) δημόσιες σχέσεις, προώθηση ή 
διαφήμιση που προβάλλουν ιδίως τις 
υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ως προς την 
ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων ή 
την προστασία του περιβάλλοντος,

i) δημόσιες σχέσεις, προώθηση ή 
διαφήμιση που προβάλλουν ιδίως τις 
υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ως προς την 
ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων ή 
την προστασία του περιβάλλοντος,

ii) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, 
εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς 
σημασίας∙

ii) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, 
εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς 
σημασίας∙

iii) εκστρατείες ενημέρωσης, ιδίως iii) εκστρατείες ενημέρωσης, ιδίως 
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σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της 
Ένωσης που αφορούν τις ονομασίες 
προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και 
τη βιολογική παραγωγή∙

σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της 
Ένωσης που αφορούν τις ονομασίες 
προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και 
τη βιολογική παραγωγή∙

iv) μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες 
για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων∙

iv) μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες 
για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων∙

v) μελέτες για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των μέτρων ενημέρωσης 
και προώθησης∙

v) μελέτες για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των μέτρων ενημέρωσης 
και προώθησης∙

vi) προετοιμασία τεχνικών φακέλων, 
συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών 
δοκιμών και αξιολογήσεων, σχετικά με 
οινολογικές πρακτικές, φυτοϋγειονομικούς 
και υγειονομικούς κανόνες, καθώς και 
άλλες απαιτήσεις τρίτων χωρών για την 
εισαγωγή προϊόντων του αμπελοοινικού 
τομέα, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών∙

vi) προετοιμασία τεχνικών φακέλων, 
συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών 
δοκιμών και αξιολογήσεων, σχετικά με 
οινολογικές πρακτικές, φυτοϋγειονομικούς 
και υγειονομικούς κανόνες, καθώς και 
άλλες απαιτήσεις τρίτων χωρών για την 
εισαγωγή προϊόντων του αμπελοοινικού 
τομέα, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών∙

θ) προσωρινή και φθίνουσα με τον 
καιρό συνδρομή για την κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών για τη σύσταση 
ταμείων αλληλοβοήθειας∙

θ) προσωρινή και φθίνουσα με τον 
καιρό συνδρομή για την κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών για τη σύσταση 
ταμείων αλληλοβοήθειας∙

θ α) δράσεις για τη βελτίωση της 
χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης και αποστράγγισης 
υδάτων·
θ β) βιολογική γεωργία,
θ γ) άλλες δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για:
i) διατήρηση του εδάφους και βελτίωση 
της περιεκτικότητας άνθρακα του 
εδάφους·
ii) δημιουργία ή διατήρηση 
ενδιαιτημάτων ευνοϊκών για τη 
βιοποικιλότητα ή τη διατήρηση της 
φυσικής περιοχής, συμπεριλαμβανομένης 
της διατήρησης των ιστορικών 
χαρακτηριστικών της·
iii) βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι 
των επιβλαβών οργανισμών και των 
ασθενειών της αμπέλου·
iv) μείωση της παραγωγής αποβλήτων 
και βελτίωση της διαχείρισης 
αποβλήτων.
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2. Τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ την 
επιλογή των στόχων και των τύπων 
παρέμβασης στον αμπελοοινικό τομέα. Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις 
που επιλέγουν μεταξύ των τύπων 
παρέμβασης.

2. Τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ την 
επιλογή των στόχων και των τύπων 
παρέμβασης στον αμπελοοινικό τομέα. Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν τις παρεμβάσεις 
που επιλέγουν μεταξύ των τύπων 
παρέμβασης.

3. Πέραν των απαιτήσεων που 
ορίζονται στον τίτλο V, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ ένα χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των επιλεγμένων τύπων 
παρέμβασης και των παρεμβάσεων και 
έναν γενικό δημοσιονομικό πίνακα με τους 
πόρους που θα χρησιμοποιηθούν, και την 
προβλεπόμενη κατανομή των πόρων 
μεταξύ των επιλεγμένων τύπων 
παρέμβασης και μεταξύ παρεμβάσεων 
σύμφωνα με τις χρηματοδοτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα V.

3. Πέραν των απαιτήσεων που 
ορίζονται στον τίτλο V, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ ένα χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των επιλεγμένων τύπων 
παρέμβασης και των παρεμβάσεων και 
έναν γενικό δημοσιονομικό πίνακα με τους 
πόρους που θα χρησιμοποιηθούν, και την 
προβλεπόμενη κατανομή των πόρων 
μεταξύ των επιλεγμένων τύπων 
παρέμβασης και μεταξύ παρεμβάσεων 
σύμφωνα με τις χρηματοδοτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα V.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/822

Τροπολογία 822
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 54 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

54 Ειδικοί κανόνες σχετικά με τη 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
στον αμπελοοινικό τομέα

54 Ειδικοί κανόνες σχετικά με τη 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
στον αμπελοοινικό τομέα

1. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε η χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης για την ασφάλιση 
της συγκομιδής να μην στρεβλώνει τον 
ανταγωνισμό στην ασφαλιστική αγορά.

1. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε η χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης για την ασφάλιση 
της συγκομιδής να μην στρεβλώνει τον 
ανταγωνισμό στην ασφαλιστική αγορά.

2. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
θεσπίζουν ένα σύστημα που βασίζεται σε 
αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η πρώιμη συγκομιδή δεν 
οδηγεί σε αποζημίωση μεμονωμένων 
οινοπαραγωγών πέραν του ορίου που 
ορίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 3.

2. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
θεσπίζουν ένα σύστημα που βασίζεται σε 
αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η πρώιμη συγκομιδή δεν 
οδηγεί σε αποζημίωση μεμονωμένων 
οινοπαραγωγών πέραν του ορίου που 
ορίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 3.

Το ποσό της συνδρομής της Ένωσης για 
την απόσταξη των υποπροϊόντων της 
οινοποίησης καθορίζεται ανά % όγκου και 
ανά εκατόλιτρο παραγόμενης αλκοόλης. 
Δεν χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή 
για τον όγκο αλκοόλης που περιέχεται στα 
αποσταζόμενα υποπροϊόντα και υπερβαίνει 
το 10 % του όγκου αλκοόλης που 
περιέχεται στον παραγόμενο οίνο.

Το ποσό της συνδρομής της Ένωσης για 
την απόσταξη των υποπροϊόντων της 
οινοποίησης καθορίζεται ανά % όγκου και 
ανά εκατόλιτρο παραγόμενης αλκοόλης. 
Δεν χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή 
για τον όγκο αλκοόλης που περιέχεται στα 
αποσταζόμενα υποπροϊόντα και υπερβαίνει 
το 10 % του όγκου αλκοόλης που 
περιέχεται στον παραγόμενο οίνο.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης για την απόσταξη υποπροϊόντων 
οινοποίησης να καταβάλλεται στους 
οινοπνευματοποιούς που επεξεργάζονται 
υποπροϊόντα οινοποιίας που παραδίδονται 

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε η χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης για την απόσταξη υποπροϊόντων 
οινοποίησης να καταβάλλεται στους 
οινοπνευματοποιούς που επεξεργάζονται 
υποπροϊόντα οινοποιίας που παραδίδονται 
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για απόσταξη σε ακατέργαστη αλκοόλη με 
αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 92 % κατ' 
όγκο.

για απόσταξη σε ακατέργαστη αλκοόλη με 
αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 92 % κατ' 
όγκο.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
περιλαμβάνει ένα κατ’ αποκοπήν ποσό για 
την αποζημίωση των εξόδων συλλογής των 
υποπροϊόντων οινοποίησης. Το εν λόγω 
ποσό μεταφέρεται από το αποστακτήριο 
στον παραγωγό, όταν ο τελευταίος 
αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
περιλαμβάνει ένα κατ’ αποκοπήν ποσό για 
την αποζημίωση των εξόδων συλλογής των 
υποπροϊόντων οινοποίησης. Το εν λόγω 
ποσό μεταφέρεται από το αποστακτήριο 
στον παραγωγό, όταν ο τελευταίος 
αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η αλκοόλη που 
προέρχεται από την απόσταξη 
υποπροϊόντων οινοποίησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 
στοιχείο στ), για την οποία έχει χορηγηθεί 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
βιομηχανικούς ή ενεργειακούς σκοπούς, 
και ότι δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η αλκοόλη που 
προέρχεται από την απόσταξη 
υποπροϊόντων οινοποίησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 
στοιχείο στ), για την οποία έχει χορηγηθεί 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
βιομηχανικούς ή ενεργειακούς σκοπούς, 
και ότι δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ ένα ελάχιστο ποσοστό 
δαπανών για δράσεις που αποσκοπούν 
στην προστασία του περιβάλλοντος, στην 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, 
στη βελτίωση της βιωσιμότητας των 
παραγωγικών συστημάτων και 
διαδικασιών, στη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης και τη 
βελτίωση της παγκόσμιας ενεργειακής 
απόδοσης στον αμπελοοινικό τομέα.

4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ ένα ελάχιστο ποσοστό ύψους 
20 % δαπανών για δράσεις που 
αποσκοπούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στην προσαρμογή στην 
αλλαγή του κλίματος, στη βελτίωση της 
βιωσιμότητας των παραγωγικών 
συστημάτων και διαδικασιών, στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης και τη 
βελτίωση της παγκόσμιας ενεργειακής 
απόδοσης στον αμπελοοινικό τομέα.

4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
το συνολικό ετήσιο ποσό που λαμβάνει ο 
κάθε τελικός δικαιούχος για παρεμβάσεις 
στον αμπελοοινικό τομέα δεν θα 
υπερβαίνει τα 200 000 EUR.
4β. Η στήριξη εξαρτάται από 
απαιτήσεις σχετικές με το περιβάλλον και 
τη βιοποικιλότητα που υπερβαίνουν τα 
ελάχιστα πρότυπα, με ιδιαίτερη έμφαση 
στη διατήρηση των χαρακτηριστικών του 
τοπίου και στην εφαρμογή πρακτικών 
διαχείρισης που είναι επωφελείς για τη 
βιοποικιλότητα.
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15.10.2020 A8-0200/823

Τροπολογία 823
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 56 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και τη συμβολή στη δράση για 
το κλίμα μέσω της ελαιοκαλλιέργειας· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και 
ε)·

γ) τη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και τη συμβολή στη δράση για 
το κλίμα, στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, 
μέσω της ελαιοκαλλιέργειας, μεταξύ 
άλλων με την προώθηση 
πολυκαλλιεργητικών τοπίων και την 
ενίσχυση της φροντίδας του εδάφους· οι 
στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) 
και στ)·

Or. en



AM\1215868EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/824

Τροπολογία 824
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 ΙΙΙ – κεφάλαιο ΙΙΙ – τμήμα 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
ΨΥΧΑΝΘΩΝ
Άρθρο 58α
Στόχοι του τομέα των καλλιεργειών 
ψυχανθών
Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 
για τους γενικούς στόχους, τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τους ακόλουθους στόχους 
στον τομέα των καλλιεργειών ψυχανθών:
α) Το σύστημα αυξάνει τη βιώσιμη 
παραγωγή και κατανάλωση ψυχανθών σε 
ολόκληρη την Ένωση, για να αυξηθεί η 
αυτάρκεια σε τρόφιμα και ζωοτροφές, 
σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι.
β) Οι αρόσιμες καλλιέργειες ψυχανθών 
που υποστηρίζονται από αυτή την 
ενίσχυση εντάσσονται σε αμειψισπορά 
τουλάχιστον ανά τετραετία, ή σε 
συνδυασμό ειδών σε προσωρινές 
χορτολιβαδικές εκτάσεις σε αρόσιμη γη. 
Αυτό είναι συμβατό με τα συστήματα για 
το κλίμα και το περιβάλλον («οικολογικά 
προγράμματα») του άρθρου 28, σύμφωνα 
με τα οποία μπορεί να ανταμείβεται η 
αμειψισπορά ανά τετραετία και άνω. Το 
σύστημα μπορεί επίσης να ανταμείβει τις 
υποκαλλιέργειες ή τις ενδιάμεσες 
καλλιέργειες, π.χ. με υπόγειο τριφύλλι, 
που ειδάλλως δεν επιβραβεύονται στο 
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πλαίσιο άλλων μέτρων.
γ) Μπορούν επίσης να επιδοτηθούν 
εκτάσεις βοσκής με μεγάλη ποικιλία 
ειδών, ή λιβάδια με μεγάλη ποικιλία 
ειδών, που περιλαμβάνουν ψυχανθή και 
που, κατόπιν χορτοκοπής, 
χρησιμοποιούνται ως χορτονομή σε 
μόνιμους βοσκότοπους, υπό τον όρο ότι 
δεν θα υπάρξει εκ νέου όργωμα και 
σπορά.
δ) Οι εν λόγω ενισχύσεις δεν θα 
υποστηρίζουν τη μονοκαλλιέργεια ή τη 
συνεχή καλλιέργεια ψυχανθών.
ε) Η μείωση της εξάρτησης από το 
συμπυκνωμένο μείγμα ζωοτροφών που 
περιέχει σόγια, και δη εισαγόμενη σόγια η 
οποία προέρχεται από εκτάσεις που 
αποψιλώθηκαν ή μετατράπηκαν 
πρόσφατα, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 15, και 
με τη δέσμευση της ΕΕ και τις 
υφιστάμενες δεσμεύσεις ιδιωτικών 
εταιρειών για μηδενική αποψίλωση των 
δασών.
στ) Το κλείσιμο των κύκλων θρεπτικών 
ουσιών και ο περιορισμός τους σε 
κλίμακα τοπικών και περιφερειακών 
λεκανών απορροής ποταμού, σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ.
ζ) Η ενίσχυση των τοπικών και 
περιφερειακών αγορών τροφίμων και 
ζωοτροφών, και των τοπικά 
προσαρμοσμένων ποικιλιών σπόρων 
χαμηλών εισροών.
Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο αυτού του τομέα 
ευθυγραμμίζονται με τις κλιματικές και 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και τη 
νομοθεσία της ΕΕ, δεν προκαλούν άμεση 
ή έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, και 
έχουν πραγματικά θετικό αντίκτυπο στις 
παγκόσμιες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου σύμφωνα με το μοντέλο 
GLOBIOM.
Άρθρο 58β
Τύποι παρεμβάσεων
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Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 58α, τα κράτη 
μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρεμβάσεων:
α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία· έρευνα και 
πειραματική παραγωγή, καθώς και άλλες 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων για:
i) την προστασία των εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 
και αποδεδειγμένης βελτίωσης της 
περιεκτικότητας άνθρακα του εδάφους 
χωρίς συστημική εξάρτηση από 
φυτοφάρμακα·
ii) την αύξηση της αποδοτικής χρήσης 
και διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης νερού·
iii) την προώθηση της χρήσης ποικιλιών 
και πρακτικών διαχείρισης 
προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες·
iv) τη βελτίωση των πρακτικών 
διαχείρισης για την αύξηση της 
ανθεκτικότητας των καλλιεργειών έναντι 
επιβλαβών οργανισμών και μείωση της 
ευαισθησίας σε επιβλαβείς οργανισμούς·
v) τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων 
και της εξάρτησης από αυτά·
vi) τη δημιουργία και διατήρηση 
αγροτικών ενδιαιτημάτων που ευνοούν τη 
βιοποικιλότητα, χωρίς τη χρήση 
φυτοφαρμάκων·
β) τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική συνδρομή, ιδίως αναφορικά με 
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
και την προσαρμογή σε αυτήν, και 
σχετικά με την επιλογή από τον γεωργό 
την καταλληλότερης αμειψισποράς·
γ) την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης 
της κατάρτισης και της ανταλλαγής 
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βέλτιστων πρακτικών·
δ) τη βιολογική παραγωγή και τις 
τεχνικές της·
ε) τις δράσεις για την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας 
των μεταφορών και της αποθήκευσης 
των προϊόντων.

Or. en

(Τμήμα 6α - άρθρο 58α (νέο) Τμήμα 6α — άρθρο 58β (νέο))
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την προώθηση, την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, των προτύπων 
καλής μεταχείρισης των ζώων, την 
καταπολέμηση της ανθεκτικότητας των 
επιβλαβών οργανισμών και τις φιλικές 
προς το περιβάλλον καλλιεργητικές 
πρακτικές, τις τεχνικές παραγωγής και τις 
μεθόδους παραγωγής, την περιβαλλοντικά 
ορθή χρήση και διαχείριση υποπροϊόντων 
και αποβλήτων, ιδιαίτερη προστασία των 
υδάτων, του εδάφους και άλλων φυσικών 
πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και 
στ)·

δ) την προώθηση, την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που 
σέβονται το περιβάλλον, των προτύπων 
καλής μεταχείρισης των ζώων, την 
καταπολέμηση της ανθεκτικότητας των 
επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών και 
τις φιλικές προς το περιβάλλον 
καλλιεργητικές πρακτικές, μεταξύ άλλων 
με την ενθάρρυνση της ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας, τις τεχνικές παραγωγής 
και τις μεθόδους παραγωγής, μέτρα για τη 
βελτίωση της βιοασφάλειας και της 
ανθεκτικότητας στις ζωονόσους με 
παράλληλη μείωση της χρήσης 
αντιβιοτικών, την περιβαλλοντικά ορθή 
χρήση και διαχείριση υποπροϊόντων και 
αποβλήτων, την αποκατάσταση και τη 
βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, 
ιδιαίτερα την προστασία των υδάτων, του 
εδάφους και άλλων φυσικών πόρων, τη 
μείωση των εκπομπών και την 
ενεργειακή απόδοση· οι στόχοι αυτοί 
αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ)·
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