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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/867

Τροπολογία 867
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
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 
που δεν έχει περιληφθεί στην 
αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο 
και χρησιμοποιούνται για τη καλλιέργεια 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένο). Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα 
είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που 
προσφέρονται για βοσκή·

iii) ως «λιβάδια» και «μόνιμος 
βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη 
που χρησιμοποιείται για τη καλλιέργεια 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο 
(με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια 
(σπαρμένο) και δεν έχει περιληφθεί στην 
αμειψισπορά επί πέντε έτη ή 
περισσότερο, και, η οποία μπορεί, κατά 
περίπτωση, να περιλαμβάνει άλλα είδη, 
όπως θάμνους και/ή δένδρα που 
προσφέρονται για βοσκή, με την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να 
κυριαρχούν τα αγρωστώδη ή άλλα ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά·

τα κράτη μέλη επίσης αποφασίζουν να 
ορίσουν ως μόνιμο βοσκότοπο:
i) γη που προσφέρεται για βοσκή και 
εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές 
πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά δεν κυριαρχούν κατά 
παράδοση στις εκτάσεις βοσκής· και/ή
ii) γη που προσφέρεται για βοσκή όπου τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά δεν κυριαρχούν στις 
εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν από 
αυτές·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/868

Τροπολογία 868
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
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) που, στη διάρκεια του έτους για το 
οποίο ζητείται στήριξη χρησιμοποιείται για 
γεωργική δραστηριότητα ή, όταν η έκταση 
χρησιμοποιείται και για μη γεωργικές 
δραστηριότητες, χρησιμοποιείται κατά 
κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες 
και είναι στη διάθεση του γεωργού. Όταν 
δικαιολογείται δεόντως για 
περιβαλλοντικούς λόγους, τα επιλέξιμα 
εκτάρια μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν 
ορισμένες εκτάσεις που χρησιμοποιούνται 
για γεωργικές δραστηριότητες μόνο κάθε 
δεύτερο έτος.

i) που, στη διάρκεια του έτους για το 
οποίο ζητείται στήριξη καλλιεργείται ή 
χρησιμοποιείται για γεωργική 
δραστηριότητα ή, όταν η έκταση 
χρησιμοποιείται και για μη γεωργικές 
δραστηριότητες, χρησιμοποιείται κατά 
κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες 
και είναι στη διάθεση του γεωργού. Όταν 
δικαιολογείται δεόντως για 
περιβαλλοντικούς λόγους, τα επιλέξιμα 
εκτάρια μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν 
ορισμένες εκτάσεις που χρησιμοποιούνται 
για γεωργικές δραστηριότητες μόνο κάθε 
δεύτερο έτος.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/869

Τροπολογία 869
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
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι «πραγματικοί γεωργοί» 
ορίζονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται 
ότι δεν χορηγείται στήριξη σε εκείνους των 
οποίων η γεωργική δραστηριότητα 
αποτελεί απλώς ένα ασήμαντο μέρος των 
συνολικών οικονομικών δραστηριοτήτων 
τους ή των οποίων η κύρια 
επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι 
γεωργική, χωρίς να αποκλείεται η στήριξη 
των γεωργών με πολλαπλές 
δραστηριότητες. Ο ορισμός προσδιορίζει 
ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται 
πραγματικοί γεωργοί, βάσει 
προϋποθέσεων όπως οι δοκιμές 
εισοδήματος, οι εισροές εργασίας στις 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, το αντικείμενο 
της επιχείρησης ή/και η εγγραφή σε 
μητρώα.

δ) οι «ενεργοί γεωργοί» ορίζονται από 
τα κράτη μέλη με τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεν χορηγείται στήριξη 
σε εκείνους των οποίων η γεωργική 
δραστηριότητα αποτελεί απλώς ένα 
ασήμαντο μέρος των συνολικών 
οικονομικών δραστηριοτήτων τους, χωρίς 
να αποκλείεται η στήριξη των γεωργών με 
πολλαπλές δραστηριότητες. Ο ορισμός 
εξασφαλίζει, σε κάθε περίπτωση, ότι η γη 
καλλιεργείται ενεργά και ότι διατηρείται 
το μοντέλο της οικογενειακής γεωργικής 
εκμετάλλευσης της Ένωσης, ατομικού ή 
συνεταιριστικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα 
από το μέγεθος, και μπορεί να λαμβάνει 
υπόψη, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τις 
ιδιαιτερότητες των περιοχών που 
ορίζονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τον 
ορισμό αυτό άτομα ή επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν μεγάλης κλίμακας 
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/870

Τροπολογία 870
Anja Hazekamp
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
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Οι γεωργοί των οποίων η 
δραστηριότητα περιλαμβάνει την 
εκτροφή ταύρων για ταυρομαχίες δεν 
περιλαμβάνονται στον ορισμό του 
«ενεργού γεωργού» για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για αναγκαία προσαρμογή στη νέα ΚΓΠ προκειμένου να υλοποιηθεί η έκκληση του 
Κοινοβουλίου του 2016 και του 2018 να μην χρησιμοποιούνται γεωργικές επιδοτήσεις για την 
εκτροφή ταύρων για ταυρομαχίες. Οι γεωργοί που ασχολούνται με την εκτροφή ταύρων για 
ταυρομαχίες θα πρέπει να αποκλείονται από τη στήριξη τόσο από το ΕΓΤΕ όσο και από το 
ΕΓΤΑΑ.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/871

Τροπολογία 871
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
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προώθηση ενός έξυπνου, 
ανθεκτικού και διαφοροποιημένου 
γεωργικού τομέα που θα διασφαλίζει την 
επισιτιστική ασφάλεια·

α) την προώθηση ενός έξυπνου, 
ανθεκτικού και διαφοροποιημένου 
γεωργικού τομέα χωρίς αποκλεισμούς που 
θα διασφαλίζει βιώσιμη, και 
μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια·

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/872

Τροπολογία 872
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
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών.

γ) την ενίσχυση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού για όλους 
τους πληθυσμούς σε όλες τις αγροτικές 
περιοχές, την επίτευξη μιας 
ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης των 
αγροτικών οικονομιών για τη δημιουργία 
και τη διατήρηση της απασχόλησης, με 
τήρηση των αρχών της δίκαιης 
αντιμετώπισης και της ισότητας.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/873

Τροπολογία 873
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
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) την εξασφάλιση βιώσιμων 
γεωργικών εισοδημάτων και της 
ανθεκτικότητας του γεωργικού τομέα σε 
ολόκληρη την Ένωση ενισχύοντας τη 
γεωργική ποικιλομορφία που θα 
διασφαλίσει μακροπρόθεσμη επισιτιστική 
ασφάλεια, και παράλληλα την παροχή 
ασφαλών τροφίμων υψηλής ποιότητας σε 
δίκαιες τιμές, με στόχο την αντιστροφή 
της μείωσης του αριθμού των γεωργών 
και τη διασφάλιση της οικονομικής 
βιωσιμότητας της γεωργικής παραγωγής 
στην Ένωση·

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/874

Τροπολογία 874
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
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) ενίσχυση του προσανατολισμού 
προς την αγορά, στις τοπικές και εθνικές 
αγορές της Ένωσης, καθώς και αύξηση 
των ικανοτήτων μεταποίησης και 
εμπορίας γεωργικών προϊόντων, με 
μεγαλύτερη έμφαση στη διαφοροποίηση 
της ποιότητας, στις βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού, στην έρευνα, την καινοτομία, 
την τεχνολογία, τη μεταφορά και 
ανταλλαγή γνώσεων και την ψηφιοποίηση, 
καθώς και τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των γεωργών στη δυναμική 
της κυκλικής οικονομίας·

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/875

Τροπολογία 875
Sandra Pereira, João Ferreira, Marc Botenga
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
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) την προώθηση της δίκαιης και 
κατάλληλης κατανομής της 
προστιθέμενης αξίας σε ολόκληρη την 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και τον 
εντοπισμό των σοβαρών ανισορροπιών, 
με σκοπό τη βελτίωση των τιμών 
παραγωγού, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κερδοφόρες τιμές για τους γεωργούς 
μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο με 
αυστηρότερους κανόνες, με 
περισσότερους πόρους για την 
παρακολούθηση των τιμών και των 
περιθωρίων που θα επιτρέψουν μια 
δικαιότερη κατανομή των περιθωρίων 
κέρδους μεταξύ των παραγωγών, της 
βιομηχανίας μεταποίησης τροφίμων και 
του λιανικού εμπορίου·

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/876

Τροπολογία 876
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
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή 
σε αυτήν, ιδίως μέσω της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του 
γεωργικού τομέα και του τομέα 
τροφίμων, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας 
την αφαίρεση άνθρακα από την 
ατμόσφαιρα και τη δέσμευσή του στο 
έδαφος, σύμφωνα με τη συμφωνία του 
Παρισιού· και τον ευρωπαϊκό νόμο για το 
κλίμα [κανονισμός XX]·

Or. en


