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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/907

Τροπολογία 907
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ένα 
ποσό ανά εκτάριο ή διαφορετικά ποσά για 
διαφορετικής κλίμακας εκτάρια, καθώς 
και τον ανώτατο αριθμό εκταρίων ανά 
γεωργό για τον οποίο θα καταβληθεί η 
ενίσχυση αναδιανεμητικού εισοδήματος.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν 
ενίσχυση ισοδύναμη με ένα ποσό ανά 
εκτάριο ή διαφορετικά ποσά για 
διαφορετικής κλίμακας εκτάρια. Ο 
ανώτατος αριθμός εκταρίων ανά γεωργό 
που είναι επιλέξιμος για την ενίσχυση 
αυτή δεν υπερβαίνει το εθνικό μέσο 
μέγεθος των εκμεταλλεύσεων ή το μέσο 
μέγεθος σύμφωνα με τα εδάφη που 
ορίζονται βάσει του άρθρου 18 
παράγραφος 2, ή 30 εκτάρια, όποιο είναι 
μικρότερο. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
ενίσχυση αυτή αρχίζοντας από το πρώτο 
επιλέξιμο εκτάριο της εκμετάλλευσης. 
Δεν υπάρχει ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά 
εκτάριο της αναδιανεμητικής ενίσχυσης 
για ένα δεδομένο έτος υποβολής 
αιτήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν μεγαλύτερα ποσά για τις 
αναδιανεμητικές ενισχύσεις, αλλά μόνο για περιορισμένο αριθμό πρώτων εκταρίων (το πρώτα 
30 εκτάρια ή ο μέσος όρος των κρατών μελών/περιφέρειας, ανάλογα με το ποιο είναι μικρότερο 
— αυτός είναι ο κανόνας μετά τη μεταρρύθμιση του 2013, οπότε και θεσπίστηκε το εν λόγω 
εργαλείο). Αυτό γίνεται προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανακατεύθυνση της στήριξης προς 
τις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.



AM\1215891EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/908

Τροπολογία 908
Manuel Bompard
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέψουν συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη για τους νέους 
γεωργούς υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη 
για τους νέους γεωργούς και τους 
νεοεισερχόμενους γεωργούς υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/909

Τροπολογία 909
Manuel Bompard
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 
«προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας 
και διευκόλυνσης της ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
αγροτικές περιοχές» που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και να 
διαθέσουν τουλάχιστον το 2% των 
κονδυλίων τους για άμεσες ενισχύσεις για 
τον εν λόγω στόχο σύμφωνα με το άρθρο 
86 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη δύναται 
να παρέχουν συμπληρωματική 
εισοδηματική στήριξη στους νέους 
γεωργούς που εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση και οι 
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο 
της βασικής ενίσχυσης εισοδήματος που 
προβλέπεται άρθρο 17.

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 
«προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας 
και διευκόλυνσης της ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
αγροτικές περιοχές» που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και να 
διαθέσουν τουλάχιστον το 5% των 
κονδυλίων τους για άμεσες ενισχύσεις για 
τον εν λόγω στόχο σύμφωνα με το άρθρο 
86 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη παρέχουν 
συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη 
στους νέους γεωργούς και τους 
νεοεισερχόμενους γεωργούς που 
εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική 
εκμετάλλευση και οι οποίοι δικαιούνται 
ενίσχυση στο πλαίσιο της βασικής 
ενίσχυσης εισοδήματος που προβλέπεται 
άρθρο 17.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/910

Τροπολογία 910
Πέτρος Κόκκαλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στήριξη 
σε εθελοντικά προγράμματα για το κλίμα 
και το περιβάλλον («οικολογικά 
προγράμματα») υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως 
διευκρινίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στήριξη 
σε εθελοντικά προγράμματα για το κλίμα 
και το περιβάλλον («οικολογικά 
προγράμματα») υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως 
διευκρινίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ. Τα οικολογικά 
προγράμματα σε έναν τομέα δράσης 
πρέπει να συνάδουν με τους στόχους σε 
άλλο τομέα δράσης. Τα κράτη μέλη 
προσφέρουν ευρύ φάσμα οικολογικών 
προγραμμάτων προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι γεωργοί είναι σε θέση 
να συμμετέχουν και να ανταμείβουν 
διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας. Τα 
κράτη μέλη οργανώνουν διάφορα 
προγράμματα τα οποία παρέχουν 
παράλληλα οφέλη, προωθούν συνέργειες 
και δίνουν έμφαση σε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν 
συστήματα σημείων ή βαθμολόγησης.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/911

Τροπολογία 911
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο 
πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, 
πραγματικούς γεωργούς οι οποίοι 
δεσμεύονται να εφαρμόζουν, στις 
επιλέξιμες εκτάσεις που καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη, γεωργικές πρακτικές 
ευεργετικές για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

2. Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο 
πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, 
πραγματικούς γεωργούς οι οποίοι 
δεσμεύονται να εφαρμόζουν, στις 
επιλέξιμες εκτάσεις που καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη, γεωργικές πρακτικές 
ευεργετικές για το κλίμα και το 
περιβάλλον. Τα κράτη μέλη στηρίζουν, 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, ενεργούς γεωργούς ή 
ομάδες γεωργών οι οποίοι δεσμεύονται να 
διατηρήσουν και να αναπτύξουν 
επωφελείς πρακτικές, και να στραφούν σε 
γεωργικές πρακτικές και τεχνικές και σε 
πιστοποιημένα προγράμματα που 
συμβάλλουν περισσότερο στην προστασία 
του κλίματος και του περιβάλλοντος, τα 
οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 28α και περιλαμβάνονται στους 
καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 
28β και είναι ειδικά προσαρμοσμένα για 
την αντιμετώπιση ειδικών εθνικών ή 
περιφερειακών αναγκών.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/912

Τροπολογία 912
Πέτρος Κόκκαλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τον 
κατάλογο των γεωργικών πρακτικών που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

3. Η στήριξη για τα οικολογικά 
προγράμματα λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 
ενίσχυσης για τα επιλέξιμα εκτάρια που 
καλύπτονται από τα οικολογικά 
προγράμματα ή/και ενίσχυσης ανά 
εκμετάλλευση, και χορηγείται ως κίνητρο 
για τη δίκαιη ανταμοιβή των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, πέραν της 
αντιστάθμισης των πρόσθετων δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν και του 
διαφυγόντος εισοδήματος, που μπορεί να 
συνίσταται σε ένα κατ’ αποκοπή ποσό. Το 
ύψος των ενισχύσεων ποικίλλει ανάλογα 
με το επίπεδο φιλοδοξίας κάθε 
οικολογικού προγράμματος, βάσει 
κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/913

Τροπολογία 913
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28α
Στόχοι και κατευθυντήριες αρχές 

προγραμμάτων για το κλίμα και το 
περιβάλλον

1. Οι γεωργικές πρακτικές που 
καλύπτονται από αυτό το είδος 
παρέμβασης συμβάλλουν στην επίτευξη 
ενός ή περισσότερων από τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της Πράσινης Συμφωνίας που 
περιγράφονται στο άρθρο 6α.
2. Οι γεωργικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου καλύπτουν τους 
ακόλουθους τομείς δράσης για το κλίμα 
και το περιβάλλον:
α) δράσεις για την κλιματική αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
τη γεωργία, καθώς και της διατήρησης 
και/ή της ενίσχυσης της δέσμευσης 
διοξειδίου του άνθρακα·
α α) δράσεις για τη μείωση εκπομπών 
εκτός των αερίων θερμοκηπίου·
β) προστασία ή βελτίωση της ποιότητας 
των υδάτων στις γεωργικές περιοχές και 
μείωση της πίεσης στους υδάτινους 
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πόρους·
γ) δράση για τη μείωση της διάβρωσης 
του εδάφους, τη φυσική βελτίωση της 
γονιμότητας του εδάφους μέσω της 
διατήρησης και της αποκατάστασης των 
μικροοργανισμών του εδάφους, και τη 
βελτίωση της διαχείρισης των θρεπτικών 
συστατικών·
δ) προστασία της βιοποικιλότητας, 
διατήρηση ή αποκατάσταση οικοτόπων 
και ειδών, προστασία επικονιαστών και 
διαχείριση χαρακτηριστικών τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
νέων χαρακτηριστικών τοπίου επωφελών 
για τη βιοποικιλότητα·
ε) δράσεις για την αειφόρο και μειωμένη 
χρήση φυτοφαρμάκων, ιδίως 
φυτοφαρμάκων που παρουσιάζουν 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή τη 
βιοποικιλότητα·
στ) αναγνώριση περιοχών ως 
χαρακτηριστικών προσανατολισμένων 
στη βιοποικιλότητα ή ζωνών όπου δεν 
χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα και 
λιπάσματα·
στ) δράσεις για την αντιμετώπιση της 
μικροβιακής αντοχής.
3. Οι γεωργικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορούν να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα παραδείγματα εργαλείων ή 
μέτρων:
α) γεωργία ακριβείας όταν οδηγεί σε 
μειωμένες εισροές και βελτίωση της 
βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών 
πόρων, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
σχετικοί στόχοι της Πράσινης 
Συμφωνίας, ή γεωργικά εργαλεία 
ακριβείας που συμβάλλουν στη μη χημική 
διαχείριση ζιζανίων σε συστήματα 
αροτραίων καλλιεργειών·
β) πρακτικές για τη βελτίωση της 
γενετικής ποικιλότητας εντός του αγρού, 
όπως η σπορά ετερογενούς υλικού, και η 
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ποικιλότητα των καλλιεργειών εντός του 
αγρού, όπως η πολυκαλλιέργεια, η 
συγκαλλιέργεια ή η πολυπολιτισμική 
σπορά·
γ) εκτατική βόσκηση ..μέτρα για τη 
μείωση του ζωικού κεφαλαίου, όπως 
πριμοδότηση εκτατικοποίησης·
δ) αμειψισπορά 4 ετών και άνω, 
συμπεριλαμβανομένων των ψυχανθών·
ε) βοσκότοποι σε αρόσιμη γη με τριφύλλι 
ή άλλα ψυχανθή, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τις πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες·
στ) τη δημιουργία μακροπρόθεσμων 
βοσκοτόπων με βότανα, πολυειδών 
λειμώνων, μειγμάτων αγρωστωδών, 
ποωδών φυτών συμπεριλαμβανομένων 
των ψυχανθών·
ζ) καλλιέργεια ελωδών εκτάσεων ως 
βοσκή χαμηλής έντασης σε υγρότοπους 
προς όφελος της βιοποικιλότητας και του 
κλίματος· [NA1]
η) τεχνικές αγροοικολογίας· 
θ) ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών σύμφωνα με τις 8 αρχές της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας 
σύμφωνα με το παράρτημα III της 
οδηγίας 2009/128/ΕΚ για την ορθολογική 
χρήση των γεωργικών φαρμάκων·
ι) επιμέρους αγροοικολογικές τεχνικές· 
ι) γεωργία ελάχιστης άροσης χωρίς τη 
χρήση φυτοφαρμάκων·
ια) καθιέρωση στοιχείων υψηλής 
βιοποικιλότητας για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας και της 
παραγωγικότητας.
3. Οι γεωργικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου:
α) υπερβαίνουν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που θεσπίζονται σύμφωνα 
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με το κεφάλαιο Ι τμήμα 2 του παρόντος 
τίτλου·
β) υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
για την καλή διαβίωση των ζώων και τη 
χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και άλλες υποχρεωτικές απαιτήσεις που 
θεσπίζονται από το δίκαιο της Ένωσης·
γ) υπερβαίνουν τους προϋποθέσεις που 
καθορίζονται για τη διατήρηση της 
γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
δ) διαφέρουν από τις δεσμεύσεις για τις 
οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει 
του άρθρου 65, ή είναι συμπληρωματικές 
προς αυτές·
4. Η Επιτροπή, εντός [δύο μηνών μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138, για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση 
καταλόγου κριτηρίων με βάση τις 
επιδόσεις τα οποία πρέπει να πληρούν οι 
γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον, σύμφωνα 
με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 
6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) 
και σύμφωνα με την επίτευξη των στόχων 
της Πράσινης Συμφωνίας.
5. Η Επιτροπή, εντός [τεσσάρων μηνών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138, συμπληρώνει τον παρόντα 
κανονισμό με ενωσιακό κατάλογο 
πρακτικών που μπορούν να είναι 
επιλέξιμες για ενισχύσεις για καθεστώτα 
για το κλίμα και το περιβάλλον δυνάμει 
του άρθρου 28·

Or. en
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Τροπολογία 914
Πέτρος Κόκκαλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 28 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28β
Εθνικοί κατάλογοι πρακτικών επιλέξιμων 

για προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, σε 
συνεργασία με εθνικούς, περιφερειακούς 
και τοπικούς συμφεροντούχους, εθνικούς 
καταλόγους με τις πρακτικές που είναι 
επιλέξιμες για τα καθεστώτα για το κλίμα 
και το περιβάλλον που αναφέρονται στο 
άρθρο 28, με τη δυνατότητα να αντλούν 
από τα παραδείγματα του ενωσιακού 
καταλόγου πρακτικών που αναφέρεται 
στο άρθρο 28α ή να θεσπίζουν περαιτέρω 
πρακτικές που συμμορφώνονται με τους 
όρους του άρθρου 28α, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ειδικές εθνικές ή 
περιφερειακές ανάγκες τους σύμφωνα με 
το άρθρο 96.
2. Οι εθνικοί κατάλογοι συνίστανται σε 
μέτρα διαφορετικού τύπου από αυτά που 
καθορίζονται στο άρθρο 65, ή σε μέτρα 
του ίδιου τύπου αλλά με διαφορετικό 
επίπεδο φιλοδοξίας.
3. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν, 
τουλάχιστον, στους καταλόγους αυτούς 
οικολογικά προγράμματα, τη χρήση 
γεωργικού εργαλείου για τη βιώσιμη 
διαχείριση των θρεπτικών ουσιών και τη 
μείωση των εισροών και, κατά 



AM\1215891EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

περίπτωση, την προστασία των 
υγροτόπων και την κατάλληλη 
συντήρηση των τυρφώνων. Οι περιοχές 
που ορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ στις οποίες 
υλοποιείται ισοδύναμη δράση θεωρούνται 
αυτομάτως επιλέξιμες για το καθεστώς.
4. Οι εθνικοί κατάλογοι εγκρίνονται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στα άρθρα 106 και 107: Η 
Επιτροπή παρέχει την απαραίτητη 
καθοδήγηση στα κράτη μέλη κατά την 
κατάρτιση των εθνικών καταλόγων, σε 
συντονισμό με τα ενωσιακά και εθνικά 
δίκτυα της ΚΓΠ που προβλέπονται στο 
άρθρο 113, για τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και τη 
βελτίωση της βάσης γνώσεων και την 
εξεύρεση λύσεων. Κατά την αξιολόγηση 
των εθνικών καταλόγων, η Επιτροπή 
λαμβάνει ιδίως υπόψη τον σχεδιασμό, την 
πιθανή αποτελεσματικότητα, την 
αποδοχή, την ύπαρξη εναλλακτικών 
λύσεων και τη συμβολή των 
προγραμμάτων στους ειδικούς στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 28α. Οι 
αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται και σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή αρνητικής 
αξιολόγησης, τα κράτη μέλη προτείνουν 
τροποποιημένους εθνικούς καταλόγους 
και προγράμματα σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 106 
και 107.

Or. en
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Τροπολογία 915
Manuel Bompard
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 28 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28γ
Προγράμματα για την καλή διαβίωση 

των ζώων
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και παρέχουν 
στήριξη σε εθελοντικά προγράμματα για 
την καλή διαβίωση των ζώων υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και όπως διευκρινίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Τα 
προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων για 
την καλή διαβίωση των ζώων που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
σημείο i).
2. Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο πλαίσιο 
αυτού του τύπου παρεμβάσεων, ενεργούς 
γεωργούς ή ομάδες γεωργών οι οποίοι 
δεσμεύονται να εφαρμόζουν, να 
διατηρούν και να προωθούν γεωργικές 
πρακτικές ευεργετικές για την καλή 
διαβίωση των ζώων. Οι μονάδες μαζικής 
εκτροφής ζώων δεν είναι επιλέξιμες για 
προγράμματα για την καλή διαβίωση των 
ζώων.
3. Η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 138 το αργότερο δύο μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση 
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του ενωσιακού καταλόγου γεωργικών 
πρακτικών που είναι επωφελείς για την 
καλή μεταχείριση των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη τους όρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν συμπληρωματικούς εθνικούς 
καταλόγους των γεωργικών πρακτικών 
που είναι επωφελείς για την καλή 
διαβίωση των ζώων επιλέγοντας μεταξύ 
αυτών που ορίζονται στον ενωσιακό 
κατάλογο που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο. Τα κράτη μέλη δίνουν 
προτεραιότητα σε συστήματα τα οποία 
παρέχουν παράλληλα οφέλη με τους 
στόχους του κλίματος και του 
περιβάλλοντος και δίνουν έμφαση σε μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η Επιτροπή 
παρέχει τις αναγκαίες κατευθυντήριες 
γραμμές στα κράτη μέλη όταν αυτά 
καταρτίζουν τους εθνικούς καταλόγους, 
σε συντονισμό με τα ευρωπαϊκά και 
εθνικά δίκτυα κοινής γεωργικής 
πολιτικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 
113, για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών, τη βελτίωση της 
βάσης γνώσεων και λύσεων για την 
επίτευξη του ειδικού στόχου καλής 
διαβίωσης των ζώων, που αναφέρεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ). 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη 
δυνητική αναπαραγωγή των μέτρων και 
των συστημάτων που είναι 
προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένα τοπικά, 
περιφερειακά ή εθνικά ή/και 
περιβαλλοντικά πλαίσια ή περιορισμούς. 
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
μπορούν να περιλαμβάνονται 
συμπληρωματικά προγράμματα που δεν 
προβλέπονται στον ενωσιακό κατάλογο, 
με την έγκριση της Επιτροπής σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στα 
άρθρα 106 και 107. Κατά την κατάρτιση 
των καταλόγων, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας που αναφέρεται στον 
Τίτλο V κεφάλαιο ΙΙΙ, ότι οι κατάλογοι 
καταρτίζονται ως προϊόν κοινής 
προσπάθειας μεταξύ των γεωργικών, 
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κτηνιατρικών και περιβαλλοντικών 
αρχών κατόπιν διαβούλευσης με 
εμπειρογνώμονες. Η Επιτροπή αξιολογεί 
σε εξαμηνιαία βάση τους εθνικούς 
καταλόγους, λαμβάνοντας υπόψη την 
απαιτούμενη αποτελεσματικότητα, την 
ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων και τη 
συμβολή των καθεστώτων στους ειδικούς 
στόχους καλής διαβίωσης των ζώων του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ). Οι 
αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται και σε 
περιπτώσεις ανεπάρκειας/αρνητικών 
αξιολογήσεων, τα κράτη μέλη προτείνουν 
τροποποιημένους εθνικούς καταλόγους 
και συστήματα σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 107.
4. Οι πρακτικές αυτές σχεδιάζονται κατά 
τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στους 
ειδικούς στόχους για την καλή διαβίωση 
των ζώων του άρθρου 6 παράγραφος 1 
στοιχείο θ). Οι πρακτικές σχεδιάζονται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον 
κανονισμό της ΕΕ για την ταξινόμηση 
και διασφαλίζεται ότι η επιδίωξη του 
στόχου για την καλή διαβίωση των ζώων 
δεν θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των 
ειδικών στόχων του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).
5. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη παρέχουν 
μόνο ενισχύσεις που καλύπτουν 
δεσμεύσεις οι οποίες: α) υπερβαίνουν 
κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις για 
την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και 
άλλες υποχρεωτικές απαιτήσεις που 
θεσπίζονται από το εθνικό δίκαιο και το 
δίκαιο της Ένωσης· β) υπερβαίνουν τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και 
τα πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι 
τμήμα 2 του παρόντος τίτλου και το 
παράρτημα ΙΙΙ· γ) υπερβαίνουν τους 
προϋποθέσεις που καθορίζονται για τη 
διατήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α)· δ) διαφέρουν από ή είναι 
συμπληρωματικές προς τις δεσμεύσεις 
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για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις 
δυνάμει του άρθρου 65.
6. Η στήριξη για τα προγράμματα καλής 
μεταχείρισης των ζώων λαμβάνει τη 
μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά 
εκμετάλλευση, η οποία μπορεί να 
συνίσταται σε εφάπαξ ποσό ή άλλες 
απλουστευμένες επιλογές κόστους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 77. Χορηγείται με 
τη μορφή πρόσθετων ενισχύσεων για τη 
στήριξη του βασικού εισοδήματος όπως 
ορίζεται στο υποτμήμα 2 του παρόντος 
τμήματος· Το ύψος των ενισχύσεων 
ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο 
φιλοδοξίας κάθε παρέμβασης ή συνόλου 
παρεμβάσεων, υπερβαίνοντας τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για την καλή 
μεταχείριση των ζώων, καθώς και άλλες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που 
θεσπίζονται από το εθνικό και το 
ενωσιακό δίκαιο. Όταν τα κράτη μέλη 
είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 99, υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας 
στις παρεμβάσεις τους, οι ενισχύσεις 
μπορούν να υπερβαίνουν την απλή 
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους 
που προκύπτει και του διαφυγόντος 
εισοδήματος, προκειμένου να 
προσφέρουν αποτελεσματικό κίνητρο για 
συμμετοχή.
7. Τα κράτη μέλη εξαιρούν τα καθεστώτα 
καλής διαβίωσης των ζώων από 
ενδεχόμενη μείωση των ενισχύσεων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 15.
8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου να συνάδουν με εκείνες του 
άρθρου 65.
9. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 138 
συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό 
με περαιτέρω κανόνες για τα 
προγράμματα καλής διαβίωσης των 
ζώων.
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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 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά εκτάριο ή ζώο.

3. Η στήριξη χορηγείται ως ετήσια 
ενίσχυση ανά εκτάριο ή ζώο, για την οποία 
μπορεί να καθοριστεί ανώτατο όριο από 
τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί η 
καλύτερη κατανομή της στήριξης.
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