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15.10.2020 A8-0200/826

Τροπολογία 826
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 60 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

60 Είδη παρέμβασης 60 Είδη παρέμβασης

1. Όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 59 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 59 στοιχεία α) έως 
η), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ δύο 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

α) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία· έρευνα και 
πειραματική παραγωγή, καθώς και άλλες 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων για:

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 βελτίωσης του 
άνθρακα του εδάφους·

i) την προστασία των εδαφών και την 
ανασύσταση της γονιμότητας και της 
δομής του εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του 
άνθρακα του εδάφους και της μείωσης 
των ρυπαντικών ουσιών στα προϊόντα 
λίπανσης·

ii) βελτίωση της χρήσης και 
διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
και αποστράγγισης του νερού·

ii) βελτίωση της χρήσης και 
διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
και αποστράγγισης του νερού·

iii) πρόληψη των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα και την προώθηση της χρήσης 
ποικιλιών και πρακτικών διαχείρισης 
προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες·

iii) πρόληψη των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα και την προώθηση της χρήσης 
ποικιλιών και πρακτικών διαχείρισης 
προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες·

iv) εξοικονόμηση ενέργειας και iv) εξοικονόμηση ενέργειας και 
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αύξηση της ενεργειακής απόδοσης· αύξηση της ενεργειακής απόδοσης·

v) οικολογική συσκευασία· v) μείωση των αποβλήτων μέσω της 
μείωσης των υλικών συσκευασίας και 
οικολογική συσκευασία·

vi) υγεία και ορθή μεταχείριση των 
ζώων·

vi) υγεία και ορθή μεταχείριση των 
ζώων, συμπεριλαμβανομένης της 
βιώσιμης διαχείρισης και της πρόληψης 
τροπικών ασθενειών και 
ζωοανθρωπονόσων·

vii) μείωση της παραγωγής αποβλήτων 
και βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης 
υποπροϊόντων και αποβλήτων·

vii) μείωση της παραγωγής εκπομπών 
και αποβλήτων και βελτίωση της χρήσης 
και διαχείρισης υποπροϊόντων και 
αποβλήτων·

viii) βελτίωση της καταπολέμησης της 
ανθεκτικότητας των παρασίτων·

viii) βελτίωση της ανθεκτικότητας των 
καλλιεργειών έναντι των παρασίτων μέσω 
της προώθησης της ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας συμπεριλαμβανομένων 
των κατάλληλων διαχειριστικών και 
καλλιεργητικών πρακτικών·

ix) μείωση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων·

ix) σημαντική μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων·

ix α) βελτίωση της ανθεκτικότητας 
έναντι των ζωονόσων και μείωση της 
χρήσης αντιβιοτικών·

x) δημιουργία και διατήρηση 
ενδιαιτημάτων που ευνοούν τη 
βιοποικιλότητα·

x) δημιουργία και διατήρηση 
ενδιαιτημάτων που ευνοούν τη 
βιοποικιλότητα·

β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά την 
προσαρμογή και τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής·

β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά την 
ποιότητα της παραγωγής, τη 
βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και την 
καταπολέμηση των παρασίτων και των 
ζωονόσων∙

γ) εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης 
της κατάρτισης και της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών·

γ) εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης 
της κατάρτισης και της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών, ιδίως σχετικά με τη 
βιολογική γεωργία, μαθήματα σχεδιασμού 
μόνιμων καλλιεργειών, και πρακτικών 
βελτίωσης της περιεκτικότητας άνθρακα 
του εδάφους·

δ) παραγωγή βιολογικών προϊόντων, δ) παραγωγή βιολογικών προϊόντων,

ε) δράσεις για την αύξηση της ε) δράσεις για την αύξηση της 
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βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης προϊόντων ενός ή 
περισσοτέρων από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 40 στοιχείο στ)·

βιωσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών και 
της αποθήκευσης προϊόντων ενός ή 
περισσοτέρων από τους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 40 στοιχείο στ)·

στ) προώθηση, επικοινωνία και 
εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων και των δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση 
των καταναλωτών σχετικά με τα 
συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη 
σημασία της υγιεινής διατροφής, και στη 
διαφοροποίηση των αγορών·
ζ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ζ) εφαρμογή των ενωσιακών και 
εθνικών συστημάτων ποιότητας,

η) εφαρμογή συστημάτων 
ανιχνευσιμότητας και πιστοποίησης, ιδίως 
παρακολούθηση της ποιότητας των 
προϊόντων που πωλούνται στους τελικούς 
καταναλωτές.

η) εφαρμογή συστημάτων 
ανιχνευσιμότητας και πιστοποίησης, ιδίως 
παρακολούθηση της ποιότητας των 
προϊόντων που πωλούνται στους τελικούς 
καταναλωτές.

2. Όσον αφορά τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 59 στοιχείο η), τα 
κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

2. Όσον αφορά τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 59 στοιχείο η), τα 
κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τύπους παρέμβασης:

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

α) σύσταση ή/και ανανέωση ταμείων 
αλληλοβοήθειας από τις οργανώσεις 
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) συλλογική αποθήκευση των 
προϊόντων που παράγονται από την 
οργάνωση παραγωγών ή από μέλη της 
οργάνωσης παραγωγών∙

γ) συλλογική αποθήκευση των 
προϊόντων που παράγονται από την 
οργάνωση παραγωγών ή από μέλη της 
οργάνωσης παραγωγών∙

δ) αναφύτευση οπωρώνων, όπου 
απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής 
εκρίζωσης για υγειονομικούς ή 
φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, ή 
για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή·

δ) επαναφύτευση οπωρώνων ή 
ελαιώνων όπου απαιτείται, κατόπιν 
υποχρεωτικής εκρίζωσης για 
υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς 
λόγους, καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής 
του κράτους μέλους, ή για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·
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ε) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς·

ε) απόσυρση από την αγορά για 
δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς·

στ) «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) «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,

ζ) μη συγκομιδή, που αποτελεί τον 
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) μη συγκομιδή, που αποτελεί τον 
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·

η) ασφάλιση της συγκομιδής και της 
παραγωγής 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) ασφάλιση της συγκομιδής και της 
παραγωγής 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 όλους τους δικαιούχους· Δεν 
παρέχεται καμία ασφάλιση εκτός εάν οι 
παραγωγοί λάβουν ενεργά μέτρα για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων τους.

3. Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ τους τομείς 
στους οποίους εφαρμόζουν τους τύπους 
παρέμβασης που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο. Για κάθε τομέα επιλέγουν έναν ή 
περισσότερους στόχους μεταξύ εκείνων 
που ορίζονται στο άρθρο 59 και τους 
τύπους παρέμβασης που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου. Για κάθε τύπο παρέμβασης, τα 
κράτη μέλη θα ορίζουν παρεμβάσεις. Τα 
κράτη μέλη τεκμηριώνουν την επιλογή 
τους των συγκεκριμένων τομέων, στόχων, 
τύπων παρέμβασης και παρεμβάσεων.

3. Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ τους τομείς 
στους οποίους εφαρμόζουν τους τύπους 
παρέμβασης που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο. Για κάθε τομέα επιλέγουν έναν ή 
περισσότερους στόχους μεταξύ εκείνων 
που ορίζονται στο άρθρο 59 και τους 
τύπους παρέμβασης που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου. Για κάθε τύπο παρέμβασης, τα 
κράτη μέλη θα ορίζουν παρεμβάσεις. Τα 
κράτη μέλη τεκμηριώνουν την επιλογή 
τους των συγκεκριμένων τομέων, στόχων, 
τύπων παρέμβασης και παρεμβάσεων.

Or. en



AM\1215870EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/827

Τροπολογία 827
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 64 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

64 Τύποι παρεμβάσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη

64 Τύποι παρεμβάσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο 
παρόν κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο 
παρόν κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

α) περιβαλλοντικές, κλιματικές και 
άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης·

α) περιβαλλοντικές, κλιματικές και 
άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης, που 
ωφελούν το περιβάλλον·

β) φυσικοί ή άλλοι περιορισμοί ανά 
περιοχή·

β) φυσικοί ή άλλοι περιορισμοί ανά 
περιοχή·

γ) Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις·

γ) Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις·

δ) επενδύσεις· δ) επενδύσεις·

ε) εγκατάσταση νέων γεωργών και 
σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων,

ε) εγκατάσταση νέων γεωργών και 
σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων και 
βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη,

στ) εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, στ) εργαλεία διαχείρισης κινδύνων,

ζ) συνεργασία∙ ζ) συνεργασία∙

η) ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών.

η) ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/828

Τροπολογία 828
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 67 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

67 Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις

67 Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις για μειονεκτήματα 
ανά περιοχή που επιβάλλονται από τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από την 
υλοποίηση των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο, και τα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ με σκοπό να 
συμβάλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις για μειονεκτήματα 
ανά περιοχή που επιβάλλονται από τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από την 
υλοποίηση των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο, και τα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ με σκοπό να 
συμβάλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

2. Οι εν λόγω ενισχύσεις μπορούν να 
χορηγούνται στους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και άλλους διαχειριστές 
γης όσον αφορά περιοχές με 
μειονεκτήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

2. Οι εν λόγω ενισχύσεις μπορούν να 
χορηγούνται στους γεωργούς, σε ομάδες 
γεωργών, στους κατόχους δασικών 
εκτάσεων και σε ομάδες κατόχων 
δασικών εκτάσεων. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι εν λόγω 
ενισχύσεις μπορούν επίσης να 
χορηγηθούν σε άλλους διαχειριστές γης 
όσον αφορά περιοχές με μειονεκτήματα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Κατά τον καθορισμό περιοχών με 
μειονεκτήματα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιοχές:

3. Κατά τον καθορισμό περιοχών με 
μειονεκτήματα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιοχές:

α) Γεωργικές και δασικές περιοχές 
που υπάγονται στο Natura 2000, σύμφωνα 

α) Γεωργικές και δασικές περιοχές 
που υπάγονται στο Natura 2000, σύμφωνα 
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με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ·

με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ·

β) άλλες οριοθετημένες περιοχές 
προστασίας της φύσης με 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη γεωργία ή τα δάση που 
συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 
10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι περιοχές 
αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% 
των χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από το 
εδαφικό πεδίο εφαρμογής του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ·

β) άλλες οριοθετημένες περιοχές 
προστασίας της φύσης με 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη γεωργία ή τα δάση που 
συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 
10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι περιοχές 
αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% 
των χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 
2000 οι οποίες καλύπτονται από το 
εδαφικό πεδίο εφαρμογής του στρατηγικού 
σχεδίου της ΚΓΠ·

γ) γεωργικές εκτάσεις που 
περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμών σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ.

γ) γεωργικές εκτάσεις που 
περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμών σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ.

γ a) περιοχές υψηλής φυσικής αξίας 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των 
περιοχών που αναφέρονται στα στοιχεία 
α), β) και γ).

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τα μειονεκτήματα για τη 
συγκεκριμένη περιοχή.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρεμβάσεων προκειμένου να 
αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και των διαφυγόντων εισοδημάτων που 
συνδέονται με τα μειονεκτήματα για τη 
συγκεκριμένη περιοχή.

5. Οι επιπλέον δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 υπολογίζονται:

5. Οι επιπλέον δαπάνες και τα 
διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 υπολογίζονται:

α) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ, σε σχέση με τα 
μειονεκτήματα που απορρέουν από 
απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου του 
άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και τους όρους που καθορίζονται 
για τη συντήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού·

α) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ, σε σχέση με τα 
μειονεκτήματα που απορρέουν από 
απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου του 
άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και τους όρους που καθορίζονται 
για τη συντήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού·
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β) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
απορρέουν από την οδηγία 2000/60/ΕΚ, σε 
σχέση με τα μειονεκτήματα που 
απορρέουν από απαιτήσεις που 
υπερβαίνουν τις σχετικές κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης, με εξαίρεση την 
ΚΑΔ 2 που αναφέρεται στο παράρτημα III, 
και τα πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου, καθώς 
και τους όρους που καθορίζονται για τη 
διατήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

β) όσον αφορά τους περιορισμούς που 
απορρέουν από την οδηγία 2000/60/ΕΚ, σε 
σχέση με τα μειονεκτήματα που 
απορρέουν από απαιτήσεις που 
υπερβαίνουν τις σχετικές κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης, με εξαίρεση την 
ΚΑΔ 2 που αναφέρεται στο παράρτημα III, 
και τα πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 
κεφάλαιο 1 του παρόντος τίτλου, καθώς 
και τους όρους που καθορίζονται για τη 
διατήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως 
ανά εκτάριο έκτασης.

6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως 
ανά εκτάριο έκτασης.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/829

Τροπολογία 829
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 69 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι παρεμβάσεις που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο κατανέμονται κατά τρόπο 
που συμβάλλει στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων στις αγροτικές 
περιοχές.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/830

Τροπολογία 830
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 71 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

71 Συνεργασία 71 Συνεργασία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για τη συνεργασία υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ για την προετοιμασία 
και την υλοποίηση έργων επιχειρησιακών 
ομάδων της ευρωπαϊκής σύμπραξης 
καινοτομίας για τη γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 114 καθώς και για 
την τοπική ανάπτυξη που 
πραγματοποιείται από τοπικούς φορείς στο 
πλαίσιο του προγράμματος LEADER, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του 
κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], και για την 
προώθηση συστημάτων ποιότητας, 
οργανώσεων παραγωγών ή ομάδων 
παραγωγών ή άλλων μορφών συνεργασίας.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για τη συνεργασία υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ για την προετοιμασία 
και την υλοποίηση έργων επιχειρησιακών 
ομάδων της ευρωπαϊκής σύμπραξης 
καινοτομίας για τη γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 114 καθώς και για 
την τοπική ανάπτυξη που 
πραγματοποιείται από τοπικούς φορείς στο 
πλαίσιο του προγράμματος LEADER, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του 
κανονισμού (ΕΕ) [ΚΚΔ], και για την 
προώθηση συστημάτων ποιότητας, 
οργανώσεων παραγωγών ή ομάδων 
παραγωγών ή άλλων μορφών συνεργασίας.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρέμβασης για την προώθηση 
μορφών συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον 
δύο οντοτήτων που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού 
του είδους παρέμβασης για την προώθηση 
μορφών συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον 
δύο οντοτήτων που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καλύπτουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα έξοδα που συνδέονται με 
όλες τις πτυχές της συνεργασίας.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καλύπτουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα έξοδα που συνδέονται με 
όλες τις πτυχές της συνεργασίας.
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4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν την ενίσχυση ως συνολικό ποσό 
που καλύπτει το κόστος συνεργασίας και 
το κόστος των υλοποιούμενων έργων και 
δράσεων ή μπορούν να καλύπτουν μόνο το 
κόστος της συνεργασίας και να 
χρησιμοποιούν κεφάλαια από άλλα μέσα 
παρέμβασης για την υλοποίηση των έργων.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν την ενίσχυση ως συνολικό ποσό 
που καλύπτει το κόστος συνεργασίας και 
το κόστος των υλοποιούμενων έργων και 
δράσεων ή μπορούν να καλύπτουν μόνο το 
κόστος της συνεργασίας και να 
χρησιμοποιούν κεφάλαια από άλλα μέσα 
παρέμβασης για την υλοποίηση των έργων.

5. Όταν η στήριξη καταβάλλεται ως 
συνολικό ποσό, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε να τηρούνται οι κανόνες και οι 
απαιτήσεις της Ένωσης που αφορούν 
παρόμοιες δράσεις που καλύπτονται από 
άλλα είδη παρεμβάσεων. Η παρούσα 
παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ].

5. Όταν η στήριξη καταβάλλεται ως 
συνολικό ποσό, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε να τηρούνται οι κανόνες και οι 
απαιτήσεις της Ένωσης που αφορούν 
παρόμοιες δράσεις που καλύπτονται από 
άλλα είδη παρεμβάσεων. Η παρούσα 
παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην τοπική 
ανάπτυξη που πραγματοποιείται από 
τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEADER όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
[ΚΚΔ].

6. Τα κράτη μέλη δεν υποστηρίζουν, 
μέσω αυτού του τύπου παρεμβάσεων, τη 
συνεργασία αποκλειστικά φορέων έρευνας.

6. Τα κράτη μέλη δεν υποστηρίζουν, 
μέσω αυτού του τύπου παρεμβάσεων, τη 
συνεργασία αποκλειστικά φορέων έρευνας.

7. Σε περίπτωση συνεργασίας στο 
πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο 
στους γεωργούς που έχουν συμπληρώσει 
την ηλικία συνταξιοδότησης, όπως ορίζει η 
εθνική νομοθεσία.

7. Σε περίπτωση συνεργασίας στο 
πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο 
στους γεωργούς που έχουν συμπληρώσει 
την ηλικία συνταξιοδότησης, όπως ορίζει η 
εθνική νομοθεσία.

8. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
στήριξη σε επτά έτη, κατ' ανώτατο όριο, 
εκτός από τις δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις συλλογικών δράσεων για το 
περιβάλλον και το κλίμα για την επίτευξη 
των ειδικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφο 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ).

8. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
στήριξη σε επτά έτη, κατ' ανώτατο όριο, 
εκτός από τις δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις συλλογικών δράσεων για το 
περιβάλλον και το κλίμα για την επίτευξη 
των ειδικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφο 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ). Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν στήριξη 
σε παρεμβάσεις με αρνητικές επιπτώσεις 
για το περιβάλλον.
8 α. Η πρωτοβουλία LEADER, που 
αναφέρεται ως τοπική ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, 
προβλέπει την ενεργό και πρωταρχική 
συμμετοχή των γεωργικών και/ή δασικών 
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εκμεταλλεύσεων.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/831

Τροπολογία 831
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 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την επιλογή των πράξεων, οι 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν τη 
θωράκιση των προγραμματισμένων 
παρεμβάσεων ως προς το κλίμα, το 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/832

Τροπολογία 832
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 92 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

92 Αυξημένη φιλοδοξία όσον αφορά 
τους στόχους που σχετίζονται με το 
περιβάλλον και το κλίμα

92 Αυξημένη φιλοδοξία όσον αφορά 
τους στόχους που σχετίζονται με το 
περιβάλλον, το κλίμα και την καλή 
μεταχείριση των ζώων

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο 
στην επίτευξη των ειδικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά με τη 
συνολική συμβολή στην επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 
παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
μέσω της στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 
και του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2014 
έως 2020.

1. Τα κράτη μέλη, μέσω των 
στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ 
και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη καθενός από τους ειδικούς 
περιβαλλοντικούς, κλιματικούς και 
σχετικούς με την καλή μεταχείριση των 
ζώων στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) και θ) 
συγκριτικά με τη συνολική συμβολή στην 
επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο 
άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 μέσω της στήριξης στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ κατά την 
περίοδο 2014 έως 2020.

1 α. Οι ενισχύσεις για τη μετάβαση σε 
βιολογικές καλλιέργειες και τη διατήρησή 
τους στο πλαίσιο των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ βάσει των άρθρων 
28 και 65 υπερβαίνουν τις συνολικές 
ενισχύσεις που θα έχουν χορηγηθεί έως το 
2021 στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης σε βιοκαλλιεργητές, οι οποίες 
υπολογίζονται ως ετήσιος μέσος όρος με 
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χρήση σταθερών τιμών.
2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τον 
τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. Η εξήγηση αυτή βασίζεται 
σε σχετικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β).

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις πλέον πρόσφατες και αξιόπιστες 
πληροφορίες, τον αντίκτυπο στο 
περιβάλλον και το κλίμα που σκοπεύουν 
να επιτύχουν κατά την περίοδο 2021-
2027, και τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθενται συμβάλλουν συνολικά 
περισσότερο στην επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1 και, 
μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθενται να διασφαλίσουν ότι οι 
στόχοι που καθορίζονται με βάση τους 
δείκτες επιπτώσεων που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι θα αποτελέσουν βελτίωση 
της τρέχουσας κατάστασης. Η εξήγηση 
αυτή βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες 
όπως τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
άρθρο 95 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως 
στ) και στο άρθρο 95 παράγραφος 2 
στοιχεία α) και β).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/833

Τροπολογία 833
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 96 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

96 Αξιολόγηση των αναγκών 96 Αξιολόγηση των αναγκών

Η αξιολόγηση των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 
στοιχείο α) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Η αξιολόγηση των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 
στοιχείο α) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) τη σύνοψη της ανάλυσης ΠΑΕΑ 
που αναφέρεται στο άρθρο 103 
παράγραφος 2·

α) τη σύνοψη της ανάλυσης ΠΑΕΑ 
που αναφέρεται στο άρθρο 103 
παράγραφος 2·

β) τον προσδιορισμό των αναγκών για 
κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 βάσει των στοιχείων από την 
ανάλυση ΠΑΕΑ. Πρέπει να περιγράφονται 
όλες οι ανάγκες, ανεξάρτητα από το εάν θα 
αντιμετωπιστούν ή όχι μέσω του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

β) τον προσδιορισμό των αναγκών για 
κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 βάσει των στοιχείων από την 
ανάλυση ΠΑΕΑ. Πρέπει να περιγράφονται 
όλες οι ανάγκες, ανεξάρτητα από το εάν θα 
αντιμετωπιστούν ή όχι μέσω του 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

γ) για τον ειδικό στόχο της στήριξης 
των βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και 
της ανθεκτικότητας όπως ορίζεται στο 
άρθρο 6 στοιχείο α), αξιολόγηση των 
αναγκών σε σχέση με τη διαχείριση 
κινδύνων·

γ) για τον ειδικό στόχο της στήριξης 
των βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και 
της ανθεκτικότητας όπως ορίζεται στο 
άρθρο 6 στοιχείο α), αξιολόγηση των 
αναγκών σε σχέση με τη διαχείριση 
κινδύνων·

δ) κατά περίπτωση, ανάλυση των 
ειδικών αναγκών των ευπαθών 
γεωγραφικών περιοχών, όπως των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών·

δ) κατά περίπτωση, ανάλυση των 
ειδικών αναγκών των ευπαθών 
γεωγραφικών περιοχών, όπως των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών·

ε) την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και 
την κατάταξη των αναγκών, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ορθής 
αιτιολόγησης των επιλογών που έχουν 
γίνει και, κατά περίπτωση, γιατί ορισμένες 
προσδιορισμένες ανάγκες δεν 

ε) την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και 
την κατάταξη των αναγκών, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ορθής 
αιτιολόγησης των επιλογών που έχουν 
γίνει και, κατά περίπτωση, γιατί ορισμένες 
προσδιορισμένες ανάγκες δεν 



AM\1215870EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

αντιμετωπίζονται ή αντιμετωπίζονται εν 
μέρει στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

αντιμετωπίζονται ή αντιμετωπίζονται εν 
μέρει στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

1α. Όταν, με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχονται σύμφωνα με τα στοιχεία α) 
έως ε) της πρώτης παραγράφου, 
προσδιορίζονται τομείς για τους οποίους 
δεν υπάρχουν πληροφορίες αναφοράς ή 
πληροφορίες για τους δείκτες πλαισίου ή 
είναι ανεπαρκείς για την παροχή πλήρους 
περιγραφής της τρέχουσας κατάστασης 
όσον αφορά τους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 6, τα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν το πόρισμα αυτό στο 
πλαίσιο του στρατηγικού τους σχεδίου για 
την ΚΓΠ ή με άλλα μέσα και περιγράφουν 
τα προτεινόμενα μέτρα στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ.

Για τους συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 στοιχεία δ), ε) και στ), η αξιολόγηση 
λαμβάνει υπόψη τα εθνικά περιβαλλοντικά 
και κλιματικά σχέδια που απορρέουν από 
τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο Παράρτημα XI.

Για τους συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 στοιχεία δ), ε) και στ), η αξιολόγηση 
λαμβάνει υπόψη τα εθνικά περιβαλλοντικά 
και κλιματικά σχέδια που απορρέουν από 
τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο Παράρτημα XI.

2α. Για τον ειδικό στόχο που αναφέρεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ), η 
αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τη 
συμμόρφωση με τις νομοθετικές πράξεις 
που αναφέρονται στο παράρτημα XIα.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα πιο 
πρόσφατα και πιο αξιόπιστα δεδομένα για 
την αξιολόγηση αυτή.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα πιο 
πρόσφατα και πιο αξιόπιστα δεδομένα για 
την αξιολόγηση αυτή.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/834

Τροπολογία 834
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 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) μια επισκόπηση των μέτρων που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων·

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/835

Τροπολογία 835
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 98 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) μια επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα 
στηρίξει τη βιολογική γεωργία 
προκειμένου να συμβάλει στην 
αντιστοίχιση της παραγωγής με την 
αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα 
βιολογικής γεωργίας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 13α·

Or. en


