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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/847

Τροπολογία 847
Sira Rego, Manu Pineda
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των 
τροφίμων και της γεωργίας», της 29ης 
Νοεμβρίου 2017, εκτίθενται οι 
προκλήσεις, οι στόχοι και οι 
προσανατολισμοί για την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Οι στόχοι 
αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
ανάγκη να καταστεί η ΚΓΠ μια πολιτική 
που θα εστιάζει περισσότερο στα 
αποτελέσματα, θα ενισχύει τον 
εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και 
κλιματικής βιωσιμότητας του γεωργικού 
και δασοκομικού τομέα και των αγροτικών 
περιοχών, και θα συμβάλλει στη μείωση 
του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με 
νομοθεσία της Ένωσης.

(1) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των 
τροφίμων και της γεωργίας», της 29ης 
Νοεμβρίου 2017, εκτίθενται οι 
προκλήσεις, οι στόχοι και οι 
προσανατολισμοί για την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Οι στόχοι 
αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
ανάγκη να καταστεί η ΚΓΠ μια πολιτική 
που θα εστιάζει περισσότερο στα 
αποτελέσματα, θα ενισχύει τον 
εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, 
κοινωνικής, δημογραφικής, 
περιβαλλοντικής και κλιματικής 
βιωσιμότητας του γεωργικού και 
δασοκομικού τομέα και των αγροτικών 
περιοχών, και θα συμβάλλει στη μείωση 
του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με 
νομοθεσία της Ένωσης.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/848

Τροπολογία 848
Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να δοθεί ουσία στους 
στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς 
και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον 
πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθεί για ένα σύνολο γενικών 
στόχων που αντικατοπτρίζουν τους 
προσανατολισμούς οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας». Ένα σύνολο ειδικών στόχων θα 
πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω σε 
επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί από τα 
κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ. Ενόψει της ισορροπίας 
μεταξύ των διαστάσεων της βιώσιμης 
ανάπτυξης, σύμφωνα με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων, οι συγκεκριμένοι αυτοί 
στόχοι θα πρέπει να μεταφέρουν τους 
γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο 
συγκεκριμένες προτεραιότητες και να 
λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το κλίμα, 
την ενέργεια και το περιβάλλον.

(11) Προκειμένου να δοθεί ουσία στους 
στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς 
και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον 
πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθεί για ένα σύνολο γενικών 
στόχων που αντικατοπτρίζουν τους 
προσανατολισμούς οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας». Ένα σύνολο ειδικών στόχων θα 
πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω σε 
επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί από τα 
κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ. Ενόψει της ισορροπίας 
μεταξύ των διαστάσεων της βιώσιμης 
ανάπτυξης, σύμφωνα με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων, οι συγκεκριμένοι αυτοί 
στόχοι θα πρέπει να μεταφέρουν τους 
γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο 
συγκεκριμένες προτεραιότητες και να 
λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το κλίμα, 
την ενέργεια, την κοινωνική πολιτική και 
το περιβάλλον.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/849

Τροπολογία 849
Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Ο γεωργικός τομέας στην Ευρώπη 
πλήττεται από χαμηλά μέσα εισοδήματα 
σε συνδυασμό με υψηλό φόρτο εργασίας· 
υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας και 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας, ιδίως για 
τους διακινούμενους και εποχιακούς 
εργαζόμενους τόσο εντός της ΕΕ όσο και 
σε τρίτες χώρες· άθλιες συνθήκες 
στέγασης και εξαιρετικά υψηλή 
συχνότητα ατυχημάτων και ασθενειών. 
Από κοινού, τα στοιχεία αυτά 
παρουσιάζουν μια δυσοίωνη εικόνα, 
καθώς οι εργαζόμενοι πέφτουν θύματα 
εκτεταμένης εκμετάλλευσης. Η 
κατάσταση αυτή ενθαρρύνει το 
κοινωνικό ντάμπινγκ που πλήττει τους 
γεωργούς, και, με τη σειρά της 
επιδεινώνεται από αυτό. Η ΚΓΠ είναι ένα 
σημαντικό μέσο που μπορεί να συμβάλει 
στη βελτίωση των εργασιακών προτύπων 
στον τομέα.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/850

Τροπολογία 850
Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ενώ στα πλαίσια του μοντέλου 
παράδοσης της ΚΓΠ η Ένωση πρέπει να 
ορίσει τους στόχους της Ένωσης και να 
ορίσει τους τύπους των παρεμβάσεων 
καθώς και τις βασικές απαιτήσεις της 
Ένωσης που ισχύουν για τα κράτη μέλη, το 
τελευταίο των κρατών μελών θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αυτού του 
πλαισίου της Ένωσης σε ρυθμίσεις 
στήριξης που ισχύουν για τους 
δικαιούχους. Στα πλαίσια αυτά, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης 
και να διασφαλίζουν ότι το νομικό πλαίσιο 
για τη χορήγηση στήριξης από την Ένωση 
στους δικαιούχους θα βασίζεται στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ και 
θα είναι σύμφωνο με τις αρχές και τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό και στο [Οριζόντια ρύθμιση].

(13) Ενώ στα πλαίσια του μοντέλου 
παράδοσης της ΚΓΠ η Ένωση πρέπει να 
ορίσει τους στόχους της Ένωσης και να 
ορίσει τους τύπους των παρεμβάσεων 
καθώς και τις βασικές απαιτήσεις της 
Ένωσης που ισχύουν για τα κράτη μέλη, το 
τελευταίο των κρατών μελών θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αυτού του 
πλαισίου της Ένωσης σε ρυθμίσεις 
στήριξης που ισχύουν για τους 
δικαιούχους. Στα πλαίσια αυτά, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, τις γενικές αρχές του 
δικαίου της Ένωσης και να διασφαλίζουν 
ότι το νομικό πλαίσιο για τη χορήγηση 
στήριξης από την Ένωση στους 
δικαιούχους θα βασίζεται στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ και θα είναι 
σύμφωνο με τις αρχές και τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και 
στο [Οριζόντια ρύθμιση].
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/851

Τροπολογία 851
Sira Rego, Manu Pineda
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές 
στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 
προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών 
ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις 
δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων σε 
υποδομές, οι υποδομές και οι βασικές 
υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων, 
είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση 
του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις 
περιοχές αυτές, σύμφωνα με το Cork 2.0. 
Η δήλωση, ιδίως μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των 
γενεών, με την προσέλκυση θέσεων 
απασχόλησης και ανάπτυξης της 
Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την 
ανανέωση των γενεών και την ανάπτυξη 
«έξυπνων χωριών» σε ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 
Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές 
στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 
προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών 
ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις 
δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων σε 
υποδομές, οι υποδομές και οι βασικές 
υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων, 
είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση 
του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις 
περιοχές αυτές, σύμφωνα με το Cork 2.0. 
Η δήλωση, ιδίως μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των 
γενεών, με την προσέλκυση θέσεων 
απασχόλησης και ανάπτυξης της 
Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη 
δημιουργία και τη διατήρηση τόσο 
δημόσιων όσο και ιδιωτικών υπηρεσιών, 
την ανανέωση των γενεών και την 
ανάπτυξη «έξυπνων χωριών» σε ολόκληρη 
την ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», οι νέες 
αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη 
βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο 
οικολογικός τουρισμός μπορούν να 
προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης 
και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 
Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και η χρήση της εγγύησης του 
InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για 
ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/852

Τροπολογία 852
Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Προκειμένου να αποτυπωθούν 
τόσο ο στόχος της ΚΓΠ, που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 39 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όσο και οι 
νέοι στόχοι που επιδιώκονται με τον 
παρόντα κανονισμό, η ΚΓΠ θα πρέπει να 
συμβάλει στην εξασφάλιση δίκαιου 
βιοτικού επιπέδου για το σύνολο της 
γεωργικής κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
και των μικροκαλλιεργητών. Η ΚΓΠ θα 
πρέπει να στηρίζει την οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο και συνοχή, να 
συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας 
των φύλων και να συνεισφέρει στην 
κοινωνική σύγκλιση.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/853

Τροπολογία 853
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Η γεωργία μπορεί να αποτελέσει 
σημαντική κινητήριο δύναμη για την 
ανάπτυξη και για τη μείωση της 
φτώχειας. Ωστόσο, ο τομέας υστερεί σε 
πολλές χώρες, εν μέρει επειδή οι γυναίκες, 
οι οποίες συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό 
στην αγροτική οικονομία, αντιμετωπίζουν 
περιορισμούς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να αναλάβουν αποτελεσματική δράση για 
τη στήριξη του καίριου ρόλου των 
γυναικών στην ανάπτυξη και τη 
διατήρηση των αγροτικών περιοχών.

Or. en
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Τροπολογία 854
Martin Schirdewan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να 
εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, το 
οποίο πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσβαση 
ανά πάσα στιγμή σε επαρκή, ασφαλή και 
θρεπτική τροφή. Επιπλέον, θα πρέπει να 
συμβάλει στη βελτίωση της ανταπόκρισης 
της γεωργίας της Ένωσης στις νέες 
κοινωνικές απαιτήσεις όσον αφορά τα 
τρόφιμα και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων και της βιώσιμης 
γεωργικής παραγωγής, της υγιεινότερης 
διατροφής, των απορριμμάτων τροφίμων 
και της καλής διαβίωσης των ζώων. Η 
ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί 
την παραγωγή με συγκεκριμένα και 
πολύτιμα χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα 
θα βοηθά τους αγρότες να προσαρμόζουν 
εκ των προτέρων την παραγωγή τους 
σύμφωνα με τα μηνύματα της αγοράς και 
τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

(17) Η ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να 
εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, το 
οποίο πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσβαση 
ανά πάσα στιγμή σε επαρκή, ασφαλή και 
θρεπτική τροφή. Επιπλέον, θα πρέπει να 
συμβάλει στη βελτίωση της ανταπόκρισης 
της γεωργίας της Ένωσης στις νέες 
κοινωνικές απαιτήσεις όσον αφορά τα 
τρόφιμα και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων και της βιώσιμης 
γεωργικής παραγωγής, της υγιεινότερης 
διατροφής, των απορριμμάτων τροφίμων 
και της καλής διαβίωσης των ζώων. Η 
ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί 
την παραγωγή με συγκεκριμένα και 
πολύτιμα χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα 
θα βοηθά τους αγρότες να προσαρμόζουν 
εκ των προτέρων την παραγωγή τους 
σύμφωνα με τα μηνύματα της αγοράς και 
τις απαιτήσεις των καταναλωτών˙ 
προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις αυτές και να διασφαλίζει στο 
μέλλον ασφαλείς και οικονομικά 
προσιτούς επισιτιστικούς πόρους, η νέα 
μεταρρύθμιση θα πρέπει να 
αντιμετωπίζει το φαινόμενο της 
συγκέντρωσης γης ή της αρπαγής γης˙ η 
γη αποτελεί έναν πόρο ολοένα και 
περισσότερο ανεπαρκή, και μάλιστα μη 
ανανεώσιμο, και αποτελεί τη βάση του 
ανθρώπινου δικαιώματος σε υγιεινά και 
επαρκή τρόφιμα, καθώς και πολλών 
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υπηρεσιών οικοσυστημάτων που είναι 
ζωτικής σημασίας για την επιβίωση, και 
γι’ αυτό δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ως άλλο ένα εμπόρευμα· η γη απειλείται, 
αφενός από την απώλεια καλλιεργήσιμης 
γης μέσω της σφράγισης του εδάφους, 
της αστικής ανάπτυξης, του τουρισμού, 
των έργων υποδομών και της εξάπλωσης 
της ερημοποίησης που οφείλεται στην 
κλιματική αλλαγή, και αφετέρου από τη 
συγκέντρωση γης στα χέρια γεωργικών 
επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας και 
επενδυτών εκτός του γεωργικού τομέα· 
εναπόκειται στις αρχές να ελέγχουν και να 
περιορίζουν την απώλεια γεωργικής γης 
από τέτοιες δραστηριότητες· τα 
αγροκτήματα μικρού και μεσαίου 
μεγέθους, η άμεση ιδιοκτησία ή ένα 
κατάλληλα ρυθμισμένο καθεστώς 
αγρομίσθωσης και η πρόσβαση σε 
κοινόχρηστη γη αποτελούν τον καλύτερο 
τρόπο για τη διασφάλιση μιας υπεύθυνης 
σχέσης με τη γη και της βιώσιμης 
διαχείρισης της γης, καθώς και για την 
ενίσχυση της ταυτότητας και της 
αίσθησης του ανήκειν· τέτοιες μορφές 
γαιοκτησίας ενθαρρύνουν την παραμονή 
των ανθρώπων στις γεωργικές περιοχές 
και τους δίνουν τη δυνατότητα να 
εργάζονται εκεί, γεγονός που έχει θετικό 
αντίκτυπο στις κοινωνικοοικονομικές 
υποδομές των αγροτικών περιοχών, στην 
επισιτιστική ασφάλεια, την επισιτιστική 
κυριαρχία και τη διαφύλαξη του 
αγροτικού τρόπου ζωής.
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Τροπολογία 855
Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Βασιζόμενο στο προηγούμενο 
σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης που θα 
εφαρμόζεται μέχρι το 2020, το νέο 
σύστημα προϋποθέσεων συνδέει την 
πλήρη λήψη της στήριξης της ΚΓΠ με τη 
συμμόρφωση των δικαιούχων με τους 
βασικούς κανόνες που αφορούν το 
περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή μεταχείριση 
των ζώων. Τα βασικά πρότυπα 
περιλαμβάνουν σε μια εξορθολογισμένη 
μορφή έναν κατάλογο των κανονιστικών 
απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ) και των 
προτύπων καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης της γης 
(ΚΓΠΚ). Αυτά τα βασικά πρότυπα θα 
πρέπει να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προκλήσεις και τη νέα περιβαλλοντική 
αρχιτεκτονική της ΚΓΠ, επιτυγχάνοντας 
έτσι υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής 
και κλιματικής φιλοδοξίας, όπως 
ανακοίνωσε η Επιτροπή στις ανακοινώσεις 
της για το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ). Στόχος της συμβατότητας είναι η 
συμβολή στην ανάπτυξη αειφόρου 
γεωργίας μέσω της ευαισθητοποίησης των 
δικαιούχων για την ανάγκη τήρησης των 
βασικών αυτών προτύπων. Στοχεύει επίσης 
να καταστήσει την ΚΓΠ πιο συμβατή με 

(21) Βασιζόμενο στο προηγούμενο 
σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης που θα 
εφαρμόζεται μέχρι το 2020, το νέο 
σύστημα προϋποθέσεων συνδέει την 
πλήρη λήψη της στήριξης της ΚΓΠ με τη 
συμμόρφωση των δικαιούχων με τους 
βασικούς κανόνες που αφορούν το 
περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη 
δημόσια υγεία, τις ισχύουσες συνθήκες 
εργασίας που απορρέουν από τις οικείες 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας και από 
το κοινωνικό και εργατικό δίκαιο, την 
υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών και 
την καλή μεταχείριση των ζώων. Τα 
βασικά πρότυπα περιλαμβάνουν σε μια 
εξορθολογισμένη μορφή έναν κατάλογο 
των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης 
(ΚΑΔ) και των προτύπων καλής γεωργικής 
και περιβαλλοντικής κατάστασης της γης 
(ΚΓΠΚ). Αυτά τα βασικά πρότυπα θα 
πρέπει να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προκλήσεις και τη νέα περιβαλλοντική 
αρχιτεκτονική της ΚΓΠ, επιτυγχάνοντας 
έτσι υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής 
και κλιματικής φιλοδοξίας, όπως 
ανακοίνωσε η Επιτροπή στις ανακοινώσεις 
της για το μέλλον της διατροφής και της 
γεωργίας Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ). Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν 
σχετικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η 
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τις προσδοκίες της κοινωνίας μέσω της 
βελτίωσης της συνέπειας της πολιτικής με 
τους στόχους για το περιβάλλον, τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την 
υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση 
των ζώων. Οι προϋποθέσεις πρέπει να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
περιβαλλοντικής δομής της ΚΓΠ ως μέρος 
της βάσης για πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις 
για το περιβάλλον και το κλίμα και θα 
πρέπει να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την 
Ένωση. Για τους αγρότες που δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
ότι εφαρμόζονται αναλογικές, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις σύμφωνα με [τον οριζόντιο 
κανονισμό].

πρόσβαση των εργοδοτών στις άμεσες 
ενισχύσεις εξαρτάται από τον σεβασμό 
των ατομικών και συλλογικών 
εργασιακών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, καθώς και από τη 
συμμόρφωση με τις ισχύουσες συνθήκες 
εργασίας και απασχόλησης και/ή τις 
υποχρεώσεις των εργοδοτών που 
απορρέουν από σχετικές συλλογικές 
συμβάσεις, καθώς και από την κοινωνική 
και εργατική νομοθεσία σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση των εργοδοτών σε άμεσες 
ενισχύσεις υπό την προϋπόθεση της 
ουσιαστικής συμμόρφωσης με τις 
θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). Στόχος της 
συμβατότητας είναι η συμβολή στην 
ανάπτυξη αειφόρου γεωργίας μέσω της 
ευαισθητοποίησης των δικαιούχων για την 
ανάγκη τήρησης των βασικών αυτών 
προτύπων. Στοχεύει επίσης να καταστήσει 
την ΚΓΠ πιο συμβατή με τις προσδοκίες 
της κοινωνίας μέσω της βελτίωσης της 
συνέπειας της πολιτικής με τους στόχους 
για το περιβάλλον, τα εθνικά εργασιακά 
πρότυπα και το κοινωνικό κεκτημένο της 
ΕΕ, τη δημόσια υγεία, την υγεία των 
ζώων, την υγεία των φυτών και την καλή 
διαβίωση των ζώων. Οι προϋποθέσεις 
πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
δομής της ΚΓΠ ως μέρος της βάσης για 
πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για το 
περιβάλλον, κοινωνικές δεσμεύσεις και 
δεσμεύσεις για το κλίμα και θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για τους αγρότες που δεν συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται 
αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σύμφωνα με [τον 
οριζόντιο κανονισμό].

Or. en
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Τροπολογία 856
Manuel Bompard
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική – στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η στήριξη των δεσμεύσεων 
διαχείρισης μπορεί να περιλαμβάνει 
πριμοδότηση της βιολογικής γεωργίας για 
τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων 
βιολογικών εκτάσεων· ενισχύσεις για 
άλλους τύπους παρεμβάσεων που 
υποστηρίζουν συστήματα παραγωγής 
φιλικών προς το περιβάλλον, όπως η αγρο-
οικολογία, η γεωργία διατήρησης και η 
ολοκληρωμένη παραγωγή· 
δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές 
υπηρεσίες και διατήρηση των δασών· 
πριμοδότηση για τα δάση και τη θέσπιση 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων· ορθή 
μεταχείριση των ζώων· διατήρηση, 
βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των 
γενετικών πόρων. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να θεσπίσουν και άλλα καθεστώτα 
παρεμβάσεων βάσει των αναγκών τους. Οι 
ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτει το 
πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν 
εισόδημα που απορρέει μόνο από 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα βασικά 
σημεία των υποχρεωτικών προτύπων και 
προϋποθέσεων που καθορίζονται στο 
δίκαιο της Ένωσης και των εθνικών 
νομοθεσιών, καθώς και των προϋποθέσεων 
που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
για την ΚΓΠ. Οι δεσμεύσεις που 
σχετίζονται με αυτού του είδους τις 
παρεμβάσεις μπορούν να αναληφθούν για 
προκαθορισμένη ετήσια ή πολυετή περίοδο 

(38) Η στήριξη των δεσμεύσεων 
διαχείρισης περιλαμβάνει πριμοδότηση της 
βιολογικής γεωργίας για τη δημιουργία 
νέων βιολογικών εκτάσεων και μπορεί να 
περιλαμβάνει πριμοδότηση για τη 
διατήρηση βιολογικών εκτάσεων· 
ενισχύσεις για άλλους τύπους 
παρεμβάσεων που υποστηρίζουν 
συστήματα παραγωγής φιλικών προς το 
περιβάλλον, όπως η αγρο-οικολογία, η 
γεωργία διατήρησης και η ολοκληρωμένη 
παραγωγή· δασοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση των 
δασών· πριμοδότηση για τα δάση και τη 
θέσπιση γεωργοδασοκομικών 
συστημάτων· ορθή μεταχείριση των ζώων· 
διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη 
των γενετικών πόρων. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίσουν και άλλα 
καθεστώτα παρεμβάσεων βάσει των 
αναγκών τους. Οι ενισχύσεις αυτές θα 
πρέπει να καλύπτουν το πρόσθετο κόστος, 
τα οικονομικά κίνητρα και το διαφυγόν 
εισόδημα που απορρέει μόνο από 
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα βασικά 
σημεία των υποχρεωτικών προτύπων και 
προϋποθέσεων που καθορίζονται στο 
δίκαιο της Ένωσης και των εθνικών 
νομοθεσιών, καθώς και των προϋποθέσεων 
που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 
για την ΚΓΠ. Οι δεσμεύσεις που 
σχετίζονται με αυτού του είδους τις 
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και ενδέχεται να υπερβούν τα επτά έτη, 
όταν είναι δεόντως αιτιολογημένα.

παρεμβάσεις μπορούν να αναληφθούν για 
προκαθορισμένη ετήσια ή πολυετή περίοδο 
και ενδέχεται να υπερβούν τα επτά έτη, 
όταν είναι δεόντως αιτιολογημένα.
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