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Τροπολογία 846
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
Παράρτημα XII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στόχοι Βασικό σύνολο δεικτών
O.3 Αριθμός δικαιούχων της στήριξης της ΚΓΠ

Στήριξη του βιώσιμου 
γεωργικού εισοδήματος και της 
ανθεκτικότητας σε ολόκληρη 
την Ένωση με στόχο την 
ενίσχυση της επισιτιστικής 
ασφάλειας·

R.6 Ανακατανομή στις μικρότερες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις: Ποσοστό συμπληρωματικής 
στήριξης ανά εκτάριο για επιλέξιμες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις μικρότερου μεγέθους από το μέσο 
μέγεθος εκμετάλλευσης (σε σύγκριση με τον μέσο 
όρο)

Ενίσχυση του προσανατολισμού 
προς την αγορά και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, μεταξύ 
άλλων δίνοντας μεγαλύτερη 
έμφαση στην καλύτερη χρήση 
της έρευνας, των καινοτόμων 

R.9 Εκσυγχρονισμός των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων: Ποσοστό των γεωργών που 
λαμβάνουν επενδυτική στήριξη για την 
αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
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λύσεων, της τεχνολογίας και της 
ψηφιοποίησης·

αποδοτικής χρήσης των πόρων

Βελτίωση της θέσης των 
γεωργών στην αξιακή αλυσίδα·

R.10 Βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας 
εφοδιασμού: Ποσοστό των γεωργών που 
συμμετέχουν σε ομάδες παραγωγών, οργανώσεις 
παραγωγών, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού και συστήματα ποιότητας που 
λαμβάνουν στήριξη

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

R.14 Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στο 
έδαφος και τη βιομάζα: Ποσοστό γεωργικής γης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη μείωση των 
εκπομπών, τη διατήρηση και/ή την ενίσχυση της 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (μόνιμες 
χορτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις σε 
τυρφώνες, δάση, κλπ.)

O.13 Αριθμός εκταρίων (γεωργικής χρήσης) που 
καλύπτονται από δεσμεύσεις για το περιβάλλον/το 
κλίμα που υπερβαίνουν τις υποχρεωτικές απαιτήσειςΠροώθηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της 
αποτελεσματικής διαχείρισης 
των φυσικών πόρων, όπως το 
νερό, το έδαφος και ο αέρας·

R.4 Σύνδεση της στήριξης του εισοδήματος με 
πρότυπα και ορθές πρακτικές: Ποσοστό της 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που 
καλύπτεται από την εισοδηματική στήριξη και 
υπόκειται σε προϋποθέσεις

Συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος και 
διατήρηση των οικοτόπων και 
των τοπίων·       

R.27 Διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών: 
Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων που υπόκεινται σε 
δεσμεύσεις διαχείρισης για τη στήριξη της 
διατήρησης ή της αποκατάστασης της 
βιοποικιλότητας  
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προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης·

R.30 Ανανέωση των γενεών: Αριθμός γεωργών 
νεαρής ηλικίας που εγκαθίστανται σε γεωργική 
εκμετάλλευση με στήριξη της ΚΓΠ  

R.31 Ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές 
περιοχές: Νέες θέσεις εργασίας σε έργα που 
λαμβάνουν στήριξη

Προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής 
ένταξης και της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης 
της βιο-οικονομίας και της 
βιώσιμης δασοκομίας·

R.34 Σύνδεση της αγροτικής Ευρώπης: Ποσοστό του 
αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από 
καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές 
μέσω της στήριξης της ΚΓΠ

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, 
καθώς και για καλή μεταχείριση 
των ζώων.

O.16 Αριθμός μονάδων ζωικού κεφαλαίου που 
καλύπτονται από τη στήριξη για την καλή 
μεταχείριση των ζώων, την υγεία ή αυξημένα μέτρα 
βιοασφάλειας

Τροπολογία

Στόχοι Βασικό σύνολο δεικτών
O.3 Αριθμός δικαιούχων της στήριξης της ΚΓΠΣτήριξη του βιώσιμου 

γεωργικού εισοδήματος και της 
ανθεκτικότητας σε ολόκληρη 
την Ένωση με στόχο την 
ενίσχυση της επισιτιστικής 

R.6 Ανακατανομή στις μικρότερες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις: Ποσοστό συμπληρωματικής 
στήριξης ανά εκτάριο για επιλέξιμες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις μικρότερου μεγέθους από το μέσο 
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ασφάλειας μέγεθος εκμετάλλευσης (σε σύγκριση με τον μέσο 
όρο)

Ενίσχυση του προσανατολισμού 
προς την αγορά και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, μεταξύ 
άλλων δίνοντας μεγαλύτερη 
έμφαση στην καλύτερη χρήση 
της έρευνας, των καινοτόμων 
λύσεων, της τεχνολογίας και της 
ψηφιοποίησης·

R.9 Εκσυγχρονισμός των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων: Ποσοστό των γεωργών που 
λαμβάνουν επενδυτική στήριξη για την 
αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων

Βελτίωση της θέσης των 
γεωργών στην αξιακή αλυσίδα·

R.10 Βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας 
εφοδιασμού: Ποσοστό των γεωργών που 
συμμετέχουν σε ομάδες παραγωγών, οργανώσεις 
παραγωγών, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού και συστήματα ποιότητας που 
λαμβάνουν στήριξη

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

R.14 Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στο 
έδαφος και τη βιομάζα: Ποσοστό γεωργικής γης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη μείωση των 
εκπομπών, τη διατήρηση και/ή την ενίσχυση της 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (μόνιμες 
χορτολιβαδικές εκτάσεις, μόνιμες καλλιέργειες, 
γεωργικές εκτάσεις σε τυρφώνες, δάση, κλπ.)

O.13 Αριθμός εκταρίων (γεωργικής χρήσης) που 
καλύπτονται από δεσμεύσεις για το περιβάλλον/το 
κλίμα που υπερβαίνουν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις

Προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της 
αποτελεσματικής διαχείρισης 
των φυσικών πόρων, όπως το 
νερό, το έδαφος και ο αέρας· R.4 Σύνδεση της στήριξης του εισοδήματος με 

πρότυπα και ορθές πρακτικές: Ποσοστό της 
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χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που 
καλύπτεται από την εισοδηματική στήριξη και 
υπόκειται σε προϋποθέσεις

Συμβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος και 
διατήρηση των οικοτόπων και 
των τοπίων·       

R.27 Διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών: 
Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων που υπόκεινται σε 
δεσμεύσεις διαχείρισης για τη στήριξη της 
διατήρησης ή της αποκατάστασης της 
βιοποικιλότητας 

προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης·

R.30 Ανανέωση των γενεών: Αριθμός γεωργών 
νεαρής ηλικίας που εγκαθίστανται σε γεωργική 
εκμετάλλευση με στήριξη της ΚΓΠ  

R.31 Ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές 
περιοχές: Νέες θέσεις εργασίας σε έργα που 
λαμβάνουν στήριξη

Προώθηση της απασχόλησης, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής 
ένταξης και της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης 
της βιο-οικονομίας και της 
βιώσιμης δασοκομίας·

R.34 Σύνδεση της αγροτικής Ευρώπης: Ποσοστό του 
αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από 
καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές 
μέσω της στήριξης της ΚΓΠ

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, 
καθώς και για καλή μεταχείριση 
των ζώων.

O.16 Αριθμός μονάδων ζωικού κεφαλαίου που 
καλύπτονται από τη στήριξη για την καλή 
μεταχείριση των ζώων, την υγεία ή αυξημένα μέτρα 
βιοασφάλειας
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