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15.10.2020 A8-0200/990

Τροπολογία 990
Gilles Lebreton
εξ ονόματος της Ομάδας ID

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
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προκειμένου να διασφαλιστεί το 
ότι η Ένωση μπορεί να σεβαστεί τις 
διεθνείς της υποχρεώσεις όσον αφορά την 
εγχώρια στήριξη όπως ορίζεται στη 
συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία και 
ειδικότερα δε, ότι η βασική στήριξη του 
εισοδήματος για τη βιωσιμότητα και οι 
σχετικές παρεμβάσεις θα συνεχίζουν να 
κοινοποιούνται ως υποστήριξη του 
«Πράσινου Πλαισίου» το οποίο δεν έχει ή 
θα έχει ως ελάχιστο αποτέλεσμα τις 
στρεβλώσεις του εμπορίου ή τις επιπτώσεις 
στην παραγωγή, ο ορισμός του πλαισίου 
για τη «γεωργική δραστηριότητα» πρέπει 
να προβλέπει τόσο την παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων όσο και τη 
διατήρηση της γεωργικής έκτασης. Με 
βάση την προσαρμογή στις τοπικές 
συνθήκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίσουν τον πραγματικό ορισμό της 
γεωργικής δραστηριότητας στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ.

(4) Προκειμένου να διασφαλιστεί το 
ότι η Ένωση μπορεί να σεβαστεί τις 
διεθνείς της υποχρεώσεις όσον αφορά την 
εγχώρια στήριξη όπως ορίζεται στη 
συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία και 
ειδικότερα δε, ότι η βασική στήριξη του 
εισοδήματος για τη βιωσιμότητα και οι 
σχετικές παρεμβάσεις θα συνεχίζουν να 
κοινοποιούνται ως υποστήριξη του 
«Πράσινου Πλαισίου» το οποίο δεν έχει ή 
θα έχει ως ελάχιστο αποτέλεσμα τις 
στρεβλώσεις του εμπορίου ή τις επιπτώσεις 
στην παραγωγή, ο ορισμός του πλαισίου 
για τη «γεωργική δραστηριότητα» πρέπει 
να προβλέπει τόσο την παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων όσο και τη 
διατήρηση της γεωργικής έκτασης. Με 
βάση την προσαρμογή στις τοπικές 
συνθήκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίσουν τον πραγματικό ορισμό της 
γεωργικής δραστηριότητας στα στρατηγικά 
τους σχέδια για την ΚΓΠ. Σημειώνει ότι η 
έλλειψη εξέλιξης των κανονισμών του 
ΠΟΕ για τη γεωργία και η 
καταστρατήγηση των κανόνων του από 
ορισμένα από τα μέλη του για τους 
σκοπούς των εμπορικών κυρώσεων θα 
πρέπει να οδηγήσει σε επανεξέταση των 
ενισχύσεων με βάση τις ανάγκες των 
γεωργών και όχι σε παρωχημένες πλέον 
ρυθμίσεις.
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15.10.2020 A8-0200/991

Τροπολογία 991
Gilles Lebreton
εξ ονόματος της Ομάδας ID

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
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Πρέπει να διεξαχθούν διεξοδικές 
μελέτες προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί 
καλύτερα ο αρνητικός αντίκτυπος που 
έχουν στην ευρωπαϊκή γεωργία οι 
συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και 
εταιρικών σχέσεων που αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τρίτες 
χώρες, προκειμένου να αντισταθμιστούν 
οι επιπτώσεις του αθέμιτου 
ανταγωνισμού από τους παραγωγούς των 
εν λόγω χωρών μέσω αντιστάθμισης και 
να γίνει συχνότερη χρήση των ρητρών 
διασφάλισης των εν λόγω συμφωνιών. 
Στο πλαίσιο της αυστηροποίησης των 
περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ, 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε 
να συμμορφώνονται με τα πρότυπα αυτά 
οι τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ.

Or. en



AM\1215973EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

15.10.2020 A8-0200/992

Τροπολογία 992
Gilles Lebreton
εξ ονόματος της Ομάδας ID

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
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 την 
ενέργεια και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο 
αυτών των νέων προτύπων, τα οποία 
είναι δαπανηρά και περιοριστικά για τους 
ευρωπαίους γεωργούς, είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί η ισχύουσα νομοθεσία 
προκειμένου να απαγορευτεί η εισαγωγή 
γεωργικών προϊόντων από τρίτες χώρες 
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που δεν τηρούν το ίδιο επίπεδο 
προτύπων.
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15.10.2020 A8-0200/993

Τροπολογία 993
Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
εξ ονόματος της Ομάδας ID

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
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι άμεσες ενισχύσεις 
εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδες 
στοιχείο για την εξασφάλιση δίκαιης 
εισοδηματικής στήριξης των γεωργών, 
προκειμένου να προωθηθεί ένας έξυπνος 
και ανθεκτικός γεωργικός τομέας. Ομοίως, 
είναι απαραίτητες οι επενδύσεις για την 
αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισμό, την 
καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τη 
βελτίωση της ανταμοιβής της γεωργικής 
αγοράς.

(14) Οι άμεσες ενισχύσεις 
εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδες 
στοιχείο για την εξασφάλιση δίκαιης 
εισοδηματικής στήριξης των γεωργών, 
προκειμένου να προωθηθεί ένας έξυπνος 
και ανθεκτικός γεωργικός τομέας. Ομοίως, 
είναι απαραίτητες οι επενδύσεις για την 
αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισμό, την 
καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τη 
βελτίωση της ανταμοιβής της γεωργικής 
αγοράς. Δεδομένου ότι τα ισχύοντα 
συστήματα δεν εγγυώνται επικερδές 
εισόδημα για τους γεωργούς, πρέπει να 
ενισχυθούν με αυστηρά μέτρα για την 
καταπολέμηση των καταχρηστικών 
πρακτικών στη μαζική διανομή, της 
απάτης και του αθέμιτου ανταγωνισμού 
από τρίτες χώρες που δεν τηρούν τα 
πρότυπα της ΕΕ.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/994

Τροπολογία 994
Gilles Lebreton
εξ ονόματος της Ομάδας ID

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
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, η αλλαγή του κλίματος και η 
συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και 
κρίσεις υγειονομικού και 
φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για 
αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την 
τελική ευθύνη για το σχεδιασμό των 
στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα 
αγροκτήματά τους, πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί 
η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί 
θα μπορούν να αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τη διαχείριση του κινδύνου, 
προκειμένου οι γεωργοί να έχουν επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, 
κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
παροχή συμβουλών.

(15) Στα πλαίσια του προσανατολισμού 
της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την 
αγορά, όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της 
διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα 
της αγοράς, η αλλαγή του κλίματος και η 
συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και 
κρίσεις υγειονομικού και 
φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως 
να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και 
αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για 
αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την 
τελική ευθύνη για το σχεδιασμό των 
στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα 
αγροκτήματά τους, πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί 
η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί 
θα μπορούν να αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τη διαχείριση του κινδύνου, 
προκειμένου να προστατεύσουν καλύτερα 
τις αγορές τους από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό από τρίτες χώρες που δεν 
πληρούν τα ίδια περιβαλλοντικά, 
υγειονομικά και κοινωνικά πρότυπα· θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα, σε 
εποχική και δηλωτική βάση, να 
προστατεύουν τις τοπικές παραγωγές 
τους από εισαγωγές από τρίτες χώρες 
καθώς και από άλλες χώρες της ΕΕ.
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15.10.2020 A8-0200/995

Τροπολογία 995
Gilles Lebreton
εξ ονόματος της Ομάδας ID

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
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
φροντίδας και της δράσης για το κλίμα 
και η συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
συνθηκών της Ένωσης αποτελούν πολύ 
μεγάλη προτεραιότητα για το μέλλον της 
γεωργίας και της δασοκομίας της 
Ένωσης. Επομένως, η γενική δομή της 
ΚΓΠ θα πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη 
φιλοδοξία σε ό,τι αφορά αυτούς τους 
στόχους. Δυνάμει του μοντέλου 
λειτουργίας, τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και της αλλαγής του 
κλίματος θα πρέπει να καθοδηγούνται 
από τα αποτελέσματα και το άρθρο 11 
της ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον σκοπό 
αυτόν, να θεωρηθεί υποχρέωση 
επιτεύξεως συγκεκριμένου 
αποτελέσματος.

διαγράφεται

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 
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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 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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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. Η ΚΓΠ, 
που υφίσταται μείωση του 
προϋπολογισμού της και πίεση από την 
εμπορική πολιτική της ΕΕ, δεν επιτρέπει 
πλέον την εξασφάλιση επικερδών τιμών 
για τους ευρωπαίους γεωργούς. Είναι 
επείγουσα ανάγκη να ληφθεί μέριμνα για 
τον καταστροφικό αντίκτυπο που έχουν οι 
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ στην 
ευρωπαϊκή γεωργία και να 
αντισταθμιστεί ο αντίκτυπος αυτός, μέσω 
τόσο αντισταθμιστικών μέτρων όσο και 
μέτρων προστατευτισμού.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ένωση μπορεί να τηρεί τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της όσον αφορά την 
εσωτερική στήριξη όπως ορίζεται στη 
συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία, 
ορισμένοι τύποι παρεμβάσεων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
κοινοποιούνται ως στήριξη του «Πράσινου 
Πλαισίου» που έχουν μηδενικές ή το πολύ 
ελάχιστες επιπτώσεις στρέβλωσης του 
εμπορίου ή επιπτώσεις στην παραγωγή ή 
που πρέπει να κοινοποιηθούν ως ενίσχυση 
του "Blue Box" ["Μπλε Πλαισίου] στο 
πλαίσιο προγραμμάτων περιορισμού της 
παραγωγής και εξαιρούνται έτσι από 
δεσμεύσεις μείωσης. Ενώ οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού για τέτοιου είδους 
παρεμβάσεις είναι ήδη σύμφωνες με τις 
απαιτήσεις του «Πράσινου Πλαισίου» 
όπως ορίζονται στο Παράρτημα 2 της 
Συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία ή με 
τις απαιτήσεις του «Blue Box» που 
καθορίζονται στο άρθρο 6.5 του, θα πρέπει 
να διασφαλιστεί ότι οι παρεμβάσεις που 
προγραμματίζουν τα κράτη μέλη στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για 
αυτές τις παρεμβάσεις εξακολουθούν να 
τηρούν τις απαιτήσεις αυτές.

(20) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ένωση μπορεί να τηρεί τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της όσον αφορά την 
εσωτερική στήριξη όπως ορίζεται στη 
συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία, 
ορισμένοι τύποι παρεμβάσεων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
κοινοποιούνται ως στήριξη του «Πράσινου 
Πλαισίου» που έχουν μηδενικές ή το πολύ 
ελάχιστες επιπτώσεις στρέβλωσης του 
εμπορίου ή επιπτώσεις στην παραγωγή ή 
που πρέπει να κοινοποιηθούν ως ενίσχυση 
του "Blue Box" ["Μπλε Πλαισίου] στο 
πλαίσιο προγραμμάτων περιορισμού της 
παραγωγής και εξαιρούνται έτσι από 
δεσμεύσεις μείωσης. Ενώ οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού για τέτοιου είδους 
παρεμβάσεις είναι ήδη σύμφωνες με τις 
απαιτήσεις του «Πράσινου Πλαισίου» 
όπως ορίζονται στο Παράρτημα 2 της 
Συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία ή με 
τις απαιτήσεις του «Blue Box» που 
καθορίζονται στο άρθρο 6.5 του, θα πρέπει 
να διασφαλιστεί ότι οι παρεμβάσεις που 
προγραμματίζουν τα κράτη μέλη στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για 
αυτές τις παρεμβάσεις εξακολουθούν να 
τηρούν τις απαιτήσεις αυτές. Η 
συμμόρφωση με τους κανονισμούς του 
ΠΟΕ στο πλαίσιο της ανάπτυξης των 
ενισχύσεων της ΚΓΠ δεν αποτελεί πλέον 
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δίκαιη εγγύηση πρόσβασης στις αγορές 
για ορισμένα από τα μέλη του που 
εμπλέκονται σε εμπορικές διαφορές οι 
οποίες υπερβαίνουν αυτό το κανονιστικό 
πλαίσιο. Αυτή η κατάσταση, η οποία 
επιδεινώνεται από την έλλειψη προόδου 
στις διαπραγματεύσεις για τη γεωργία, θα 
πρέπει να ωθήσει την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν μια πολιτική που θα 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες 
και τις προσδοκίες των γεωργών της, 
αλλά και των καταναλωτών, 
απαγορεύοντας τις εισαγωγές που είναι οι 
πλέον επιβλαβείς για το περιβάλλον και 
διατηρώντας υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικών, υγειονομικών και 
κοινωνικών προτύπων στα κράτη μέλη.
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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 

(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 αποσαφηνιστούν και να 
απλουστευθούν, προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τους γεωργούς. Η 
Επιτροπή πρέπει επίσης να εγγυάται στα 
κράτη μέλη ότι τηρούν ισοδύναμο 
επίπεδο προτύπων στις εμπορικές 
συμφωνίες με τρίτες χώρες, ακόμη και αν 
οι συμφωνίες αυτές είναι ήδη σε ισχύ. 
Εάν ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται, η 
σχετική συμφωνία πρέπει να 
αναθεωρείται ή να καταγγέλλεται.
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καταστήσει την ΚΓΠ πιο συμβατή με 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].
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Το πλαίσιο των προτύπων της 
ΚΓΠΚ έχει ως στόχο να συμβάλει στον 
μετριασμό και την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές, στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων όσον αφορά τα ύδατα, 
στην προστασία και την ποιότητα του 
εδάφους και στην προστασία και 
ποιότητα της βιοποικιλότητας. Το 
πλαίσιο θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να 
ληφθούν ιδίως υπόψη οι πρακτικές που 
έχουν τεθεί μέχρι το 2020 στο πλαίσιο του 
οικολογικού σχεδιασμού των άμεσων 
ενισχύσεων, του μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης 
βελτίωσης της βιωσιμότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ιδίως της 
διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών. 
Αναγνωρίζεται ότι κάθε ΚΓΠΚ συμβάλλει 
σε πολλαπλούς στόχους. Για την 
εφαρμογή του πλαισίου, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ορίσουν ένα εθνικό πρότυπο για 
κάθε ένα από τα πρότυπα που έχουν 
καθοριστεί σε επίπεδο Ένωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 
περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, των 
υφιστάμενων γεωργικών συνθηκών, της 
χρήσης της γης, της αμειψισποράς, των 
γεωργικών πρακτικών και δομών. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καθορίσουν άλλα εθνικά πρότυπα που 

διαγράφεται
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σχετίζονται με τους κύριους στόχους που 
ορίζονται στο Παράρτημα III 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
περιβαλλοντική και κλιματική απόδοση 
του πλαισίου ΚΓΠΚ. Προκειμένου να 
στηριχθούν τόσο οι αγρονομικές όσο και 
οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στο πλαίσιο 
της ΚΓΠΚ, θα καταρτιστούν σχέδια 
διαχείρισης των θρεπτικών συστατικών 
με τη βοήθεια ειδικού ηλεκτρονικού 
εργαλείου αγροτικής βιωσιμότητας το 
οποίο θα διαθέτουν τα κράτη μέλη σε 
μεμονωμένους γεωργούς. Το εργαλείο 
πρέπει να στηρίζει τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη γεωργική εκμετάλλευση, 
αρχής γενομένης από τις ελάχιστες 
λειτουργίες διαχείρισης θρεπτικών 
ουσιών. Μια ευρεία διαλειτουργικότητα 
και ο σπονδυλωτός σχεδιασμός θα πρέπει 
επίσης να διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
προσθήκης και άλλων ηλεκτρονικών 
εφαρμογών και ηλεκτρονικής διαχείρισης 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
Προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών και 
σε όλη την Ένωση, η Επιτροπή μπορεί να 
παράσχει στήριξη στα κράτη μέλη για το 
σχεδιασμό του εργαλείου καθώς και για 
τις απαιτούμενες υπηρεσίες αποθήκευσης 
και επεξεργασίας δεδομένων.
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